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1. AINM AN TÁIRGE ÍOCSHLÁINTE 
 
Táibléid sceobhrataithe 25 mg Vemlidy.  
 
 
2. COMHDHÉANAMH CÁILÍOCHTÚIL AGUS CAINNÍOCHTÚIL 
 
Tá tenofovir alafenamide fúmaráite comhionann le 25 mg de tenofovir alafenamide i ngach táibléad 
sceobhrataithe. 
 
Támhán le héifeacht aitheanta 
 
Tá 95 mg lachtós (mar monaihiodráit) i ngach táibléad. 
 
Le haghaidh liosta iomlán na támháin, féach roinn 6.1. 
 
 
3. FOIRM CHÓGAISÍOCHTA 
 
Táibléad sceobhrataithe. 
 
Táibléad sceobhrataithe buí, cruinn, 8 mm ar trastomhas, agus "GSI" orthu ar thaobh amháin den 
tháibléad agus "25" ar an taobh eile den táibléad. 
 
 
4. SONRAÍ CLINICIÚLA 
 
4.1 Tásca teiripeacha 
 
Tá Vemlidy in iúl le haghaidh cóireáil heipitíteas ainsealach B (CHB) i ndaoine fásta agus ógánaigh 
(12 bliana d'aois agus níos sine a bhfuil meáchan coirp 35 kg ar a laghad acu) (féach roinn 5.1). 
 
4.2 Poseolaíocht agus modh tabhartha 
 
Ba chóir go gcuirfeadh dochtúir a bhfuil taithí aige ar bhainistiú CHB tús leis an teiripe. 
 
Poseolaíocht 
 
Daoine fásta agus ógánaigh (12 bliana d'aois agus níos sine a bhfuil meáchan coirp 35 kg ar a laghad): 
tablet amháin uair amháin sa lá. 
 
Scor den chóireáil 
Is féidir scor den chóireáil a mheas mar seo a leanas (féach roinn 4.4): 
 
● In othair HBeAg-dearfach gan ciorróis, ba chóir cóireáil a thabhairt ar feadh 6-12 mhí ar a 

laghad tar éis séirea-chomhshó HBe (caillteanas HBeAg agus caillteanas HBV DNA le braite 
frith-HBe) a dhearbhú nó go dtí séirea-thiontú HB nó go dtí go gcailltear éifeachtúlacht (féach 
roinn 4.4). Moltar athmheasúnú rialta a dhéanamh tar éis scor den chóireáil chun athiompú 
víreasach a bhrath. 
 

● In othair HBeAg diúltach gan ciorróis, ba chóir cóireáil a thabhairt go dtí séirea-thiontú HB ar a 
laghad nó go dtí go mbíonn fianaise ann go bhfuil caillteanas éifeachtúlachta ann. Le cóireáil 
fhada ar feadh níos mó ná 2 bhliain, moltar athmheasúnú rialta chun a dhearbhú go bhfuil 
leanúint ar aghaidh leis an teiripe roghnaithe fós oiriúnach don othar. 
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Dáileog caillte 
Má cailltear dáileog agus tá níos lú ná 18 uair an chloig caite ón am a tógtar de ghnáth í, ba cheart don 
othar an táirge íocshláinte seo a ghlacadh chomh luath agus is féidir agus ansin a ghnáth-sceideal 
dáileog a atosú. Má tá níos mó ná 18 n-uaire an chloig caite ón am a thógann sé de ghnáth, níor cheart 
don othar an dáileoige caillte a ghlacadh agus ba cheart go n-atosódh an gnáthsceideal dáileoige. 
 
Má chaitheann an t-othar aníos laistigh de 1 uair an chloig tar éis an chóireáil a ghlacadh, ba chóir an 
t-othar a ghlacadh tablet eile. Má chaitheann an t-othar amach níos mó ná 1 uair an chloig tar éis an 
chóireáil a ghlacadh, ní gá an t-othar táibléad eile a ghlacadh. 
 
Daonraí speisialta 
 
Daoine scothaosta 
Ní gá aon choigeartú dáileog a dhéanamh ar an táirge íocshláinte seo in othair atá 65 bliana d’aois 
agus níos sine (féach roinn 5.2). 
 
Lagú duánach 
Ní gá aon choigeartú dáileog a dhéanamh ar an táirge íocshláinte seo i ndaoine fásta nó ógánaigh 
(12 bhliain d'aois ar a laghad agus meáchan coirp 35 kg ar a laghad) a bhfuil imréiteach creatinine 
measta (CrCl) ≥ 15 mL/nóim acu nó in othair le CrCl < 15 mL/nóiméad atá ag fáil haema-
scagdhealaithe. 
 
Ar laethanta haema-scagdhealaithe, ba cheart an táirge íocshláinte seo a thabhairt tar éis cóireáil 
haema-scagdhealaithe a chríochnú (féach roinn 5.2). 
 
Ní féidir aon mholtaí dáileoga a thabhairt d’othair a bhfuil CrCl < 15 mL/nóim orthu nach bhfuil ag 
fáil haema-scagdhealaithe (féach roinn 4.4). 
 
Lagú heipiteach 
Ní gá aon choigeartú dáileog a dhéanamh ar an táirge íocshláinte seo in othair le lagú hepatic (féach 
ranna 4.4 agus 5.2). 
 
Daonra péidiatrach 
Níl sábháilteacht agus éifeachtúlacht Vemlidy i leanaí níos óige ná 12 bliain d'aois, agus meáchan 
< 35 kg, bunaithe go fóill. Níl aon sonraí ar fáil. 
 
Modh tabhartha 
 
Úsáid ó bhéal. Ba chóir táibléad sceobhrataithe Vemlidy a ghlacadh le bia (féach roinn 5.2). 
 
4.3 Fritásca 
 
Hipiríogaireacht don tsubstaint ghníomhach nó d’aon cheann de na támháin atá liostaithe i roinn 6.1. 
 
4.4 Rabhadh speisialta agus réamhchúraimí úsáide 
 
Tarchur Víreas Heipitíteas B (HBV) 
 
Ní mór a chur in iúl d’othair nach gcuireann an táirge íocshláinte seo cosc ar an mbaol HBV a tharchur 
chuig daoine eile trí theagmháil ghnéasach nó éilliú fola. Ní mór leanúint de réamhchúraimí cuí a 
úsáid. 
 
Othair a bhfuil galar ae díchúitithe orthu 
 
Tá sonraí teoranta ar shábháilteacht agus ar éifeachtúlacht tenofovir alafenamide in othair atá 
ionfhabhtaithe le HBV le galar ae díchúitithe agus a bhfuil scór Turcotte Pugh Leanaí (TPL) acu 
> 9 (m.sh. aicme C). D’fhéadfadh go mbeadh na hothair seo i mbaol níos mó go bhfulaingeoidh siad 
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frithghníomhartha díobhálacha heipiteach nó duánacha tromchúiseacha. Mar sin, ba cheart 
monatóireacht dhlúth a dhéanamh ar pharaiméadair heipiteadhomlasach agus duánach sa daonra othar 
seo (féach roinn 5.2). 
 
Méadú heipitíteas 
 
Bladhmanna ar chóireáil 
Tá géaruithe spontáineacha i CHB sách coitianta agus is sainairíonna iad méaduithe neamhbhuan i 
séiream trasaimíonáis alainín (ALT). Tar éis teiripe frithvíreasach a thionscnamh, d’fhéadfadh méadú 
ar ALT i roinnt othar. In othair a bhfuil galar ae cúitithe orthu, de ghnáth ní bhíonn méadú ar séiream 
tiúchan bilirubin nó díchúiteamh heipiteach ag gabháil leis na méaduithe seo ar ALT. D’fhéadfadh go 
mbeadh othair le cioróis i mbaol níos airde le haghaidh díchúiteamh heipiteach tar éis géarú 
heipitíteas, agus mar sin ba cheart monatóireacht ghéar a dhéanamh orthu le linn na teiripe. 
 
Bladhmanna tar éis scor den chóireáil 
Tuairiscíodh géarmhéadú heipitíteas in othair a scoir de chóireáil CHB, de ghnáth i gcomhar le leibhéil 
DNA HBV ardaithe sa phlasma. Tá tromlach na gcásanna féinteoranta ach d’fhéadfadh go dtarlódh 
géarmhothú, lena n-áirítear torthaí marfacha, tar éis scor den chóireáil le haghaidh CHB. Ba cheart 
faireachán a dhéanamh ar fheidhm heipiteach arís agus arís eile agus le leanúint suas cliniciúil agus 
saotharlainne araon ar feadh 6 mhí ar a laghad tar éis scor den chóireáil le haghaidh CHB. Más cuí, 
d’fhéadfadh go mbeadh gá le teiripe CHB a atosú. 
 
In othair a bhfuil galar ae nó ciorróis chun cinn acu, ní mholtar scor den chóireáil ós rud é go 
bhféadfadh díchúiteamh heipiteach a bheith mar thoradh ar dhianú heipitíteas iar-chóireála. Tá 
bladhmanna ae go háirithe tromchúiseach, agus uaireanta marfach in othair a bhfuil galar ae 
díchúitithe orthu. 
 
Lagú duánach 
 
Othair a bhfuil imréiteach créitínín < 30 mL/íos acu 
Tá úsáid tenofovir alafenamide uair sa lá in othair le CrCl ≥ 15 mL/íos agus < 30 mL/íos bunaithe ar 
shonraí Sheachtain 96 maidir le héifeachtúlacht agus sábháilteacht aistriú ó réimeas frithvíreasach eile 
go tenofovir alafenamide i staidéar cliniciúil lipéad oscailte ar víreolaíoch othair ainsealacha 
ionfhabhtaithe HBV faoi chois (féach ranna 4.8 agus 5.1). Tá sonraí an-teoranta ar shábháilteacht agus 
ar éifeachtúlacht tenofovir alafenamide in othair ionfhabhtaithe HBV le CrCl < 15 mL/íos ar haema-
scagdhealaithe ainsealach (féach ranna 4.8, 5.1 agus 5.2). 
 
Ní mholtar an táirge íocshláinte seo a úsáid in othair a bhfuil CrCl < 15 mL/íos acu nach bhfuil ag fáil 
haema-scagdhealaithe (féach roinn 4.2). 
 
Neifreatocsaineachta 
 
Tuairiscíodh cásanna iar-mhargaíochta de lagú duánach, lena n-áirítear géarchliseadh duánach agus 
galar i bhfidíní neasacha na nduán le táirgí ina bhfuil tenofovir alafenamide. Ní féidir riosca féideartha 
neifreatocsaineachta mar thoradh ar nochtadh ainsealach do leibhéil ísle tenofovir de bharr dáileoga le 
tenofovir alafenamide a eisiamh (féach roinn 5.3). 
 
Moltar feidhm duánach a mheasúnú i ngach othar roimh, nó nuair a chuirtear tús leis, teiripe leis an 
gcóireáil seo agus go ndéanfaí monatóireacht uirthi freisin le linn na teiripe i ngach othar de réir mar is 
cuí go cliniciúil. In othair a fhorbraíonn laghduithe suntasacha cliniciúla ar fheidhm duánach, nó 
fianaise ar tubulopathy duánach neasach, ba cheart smaoineamh ar scor den táirge íocshláinte seo. 
 
Comh-ionfhabhtaítear othair le HBV agus víreas heipitíteas C nó D 
 
Níl aon sonraí ar shábháilteacht agus ar éifeachtúlacht tenofovir alafenamide in othair atá 
ionfhabhtaithe le víreas heipitíteas C (HCV) nó víreas D (HDV). Ba cheart treoir chomhriaracháin 
maidir le cóireáil HCV a leanúint (féach roinn 4.5). 
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Comh-ionfhabhtú HBV agus Víreas Easnaimh Dhaonna (VEID) 
 
Ba cheart tástáil antashubstainte VEID a thairiscint do gach othar ionfhabhtaithe HBV nach bhfuil a 
stádas ionfhabhtaithe VEID-1 ar eolas sula gcuirtear tús le teiripe leis an táirge íocshláinte seo. I gcás 
othair atá comh-ionfhabhtaithe le HBV agus VEID, ba cheart Vemlidy a chomh-riadh le táirgí 
íocshláinte frith-aisvíreasachaeile chun a chinntiú go bhfaigheann an t-othar réimeas cuí le haghaidh 
cóireáil VEID (féach roinn 4.5). 
 
Comh-riarachán le táirgí íocshláinte eile 
 
Níor cheart an táirge íocshláinte seo a chomh-riadh le táirgí íocshláinte ina bhfuil tenofovir 
alafenamide, tenofovir disoproxil nó adefovir dipivoxil. 
 
Comhriarachán na cóireála seo le frith-thonnmhíochaine áirithe (m.sh. carbamasaipín, oxcarbazepine, 
feineabarbatón agus feinitín), frith-mhiobaictéar (m.sh. riofaimpicin, rifabutin agus rifapentine) nó 
beathnua, atá ar fad ina n-ionduchtóirí de ghliocóphróitéin P (P gp) agus a d’fhéadfadh laghdú a 
dhéanamh. ní mholtar tiúchan plasma alafenamide. 
 
Féadfaidh comhriarachán na cóireála seo le coscairí láidre P gp (m.sh. itreaconasól agus céataconasól) 
tiúchan plasma tenofovir alafenamide a mhéadú. Ní mholtar comh-riarachán. 
 
Túmháin a bhfuil éifeacht aitheanta acu 
 
Tá monaihiodráit lachtós sa táirge íocshláinte seo. Níor cheart go nglacfadh othair a bhfuil fadhbanna 
oidhreachtúla annamh acu d'éadulaingt galactós, easnamh iomlán lachtáis nó mí-ionsú galactós glúcóis 
an táirge íocshláinte seo. 
 
Tá níos lú ná 1 mmol sóidiam (23 mg) in aghaidh an táibléid sa tháirge íocshláinte seo, is é sin le rá go 
bunúsach 'saor ó sóidiam'. 
 
4.5 Idirghníomhaíocht le tárigí íocshláinte eile agus cineálacha eile idirghníomhaíochta 
 
Ní dhéantar staidéir idirghníomhaíochta ach amháin i ndaoine fásta. 
 
Níor cheart an táirge íocshláinte seo a chomh-riadh le táirgí íocshláinte ina bhfuil tenofovir disoproxil, 
tenofovir alafenamide nó adefovir dipivoxil. 
 
Táirgí íocshláinte a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar tenofovir alafenamide 
 
Déantar tenofovir alafenamide a iompar ag P gp agus próitéin friotaíochta ailse chíche (BCRP). Táthar 
ag súil go laghdóidh táirgí íocshláinte atá ina n-ionduchtóirí P gp (m.sh., riofaimpicin, rifabutin, 
carbamasaipín, feineabarbatón nó beathnua) tiúchan plasma de tenofovir alafenamide, rud a 
d’fhéadfadh caillteanas éifeacht theiripeach Vemlidy a bheith mar thoradh air. Ní mholtar comh-
riarachán táirgí íocshláinte den sórt sin le tenofovir alafenamide. 
 
Féadfaidh comhriarachán tenofovir alafenamide le táirgí íoc a chuireann bac ar P gp agus BCRP 
tiúchan plasma de tenofovir alafenamide a mhéadú. Ní mholtar comh-riarachán coscairí láidre P gp le 
tenofovir alafenamide. 
 
Is substráit de OATP1B1 agus OATP1B3 in vitro é tenofovir alafenamide. Féadfaidh gníomhaíocht 
OATP1B1 agus/nó OATP1B3 cur isteach ar dháileadh tenofovir alafenamide sa chorp. 
 
Éifeacht tenofovir alafenamide ar tháirgí íocshláinte eile 
 
Ní choscaire de Tenofovir alafenamide é CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, nó 
CYP2D6 in vitro. Ní choscaire nó ionduchtóir é de CYP3A in vivo. 
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Níl tenofovir alafenamide ina choscóir ar traschuráis glúcúrónóisile défhosfáite úiridín (UGT) 1A1 
in vitro. Ní fios an bhfuil tenofovir alafenamide ina choscóir ar einsímí UGT eile. 
 
Tugtar achoimre i dTábla 1 thíos ar an bhfaisnéis idirghníomhaíochta drugaí do Vemlidy le táirgí 
íocshláinte comhchéimneach féideartha (léirítear méadú mar “↑”, laghdú mar “↓”, gan athrú mar “↔”; 
dhá uair sa lá mar “b.d.”, dáileog aonair mar “s.d. ”, uair sa lá mar “q.d.”). Tá na hidirghníomhaíochtaí 
drugaí a gcuirtear síos orthu bunaithe ar staidéir a rinneadh le tenofovir alafenamide, nó is 
idirghníomhaíochtaí féideartha drugaí iad a d’fhéadfadh tarlú le Vemlidy. 
 
Tábla 1: Idirghníomhaíochtaí idir Vemlidy agus tárigí íocshláinte eile 
 
Táirge íocshláinte de 
réir réimsí teiripeacha 

Éifeachtaí ar leibhéil drugaí.a,b 
Meán-cóimheas (eatramh 
muiníne 90%) do AUC, Cuas, Cíos 

Moladh maidir le comhriarachán le 
Vemlidy 

FRITRITHÍOCH 
Carbamasaipín (300 mg 
de bhéal, b.i.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(25 mg de bhéal, s.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↓ Cuas 0.43 (0.36, 0.51) 
↓ AUC 0.45 (0.40, 0.51) 
 
Tenofovir 
↓ Cuas 0.70 (0.65, 0.74) 
↔ AUC 0.77 (0.74, 0.81) 

Ní mholtar comhriarachán. 

Oxcarbazepine 
feineabarbatón 

Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
Ag súil le: 
↓ Tenofovir alafenamide 

Ní mholtar comhriarachán. 

Feineatóin Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
Ag súil le: 
↓ Tenofovir alafenamide 

Ní mholtar comhriarachán. 

Míodasólamd 
(2.5 mg de bhéal, s.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(25 mg de bhéal, q.d.) 

Míodasólam 
↔ Cuas 1.02 (0.92, 1.13) 
↔ AUC 1.13 (1.04, 1.23) 

Ní gá aon choigeartú dáileog de míodasólam 
(a riartar ó bhéal nó infhéitheach). 

Míodasólamd 
(1 mg go hinfhéitheach, 
s.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(25 mg de bhéal, q.d.) 

Míodasólam 
↔ Cuas 0.99 (0.89, 1.11) 
↔ AUC 1.08 (1.04, 1.14) 

FRITHDHÚLAGRÁN 
Séartrailín 
(50 mg de bhéal, s.d.) 
 
Tenofovir alafenamidee 
(10 mg de bhéal, q.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↔ Cuas 1.00 (0.86, 1.16) 
↔ AUC 0.96 (0.89, 1.03) 
 
Tenofovir 
↔ Cuas 1.10 (1.00, 1.21) 
↔ AUC 1.02 (1.00, 1.04) 
↔ Cíos 1.01 (0.99, 1.03) 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
séartrailín.  

Séartrailín  
(50 mg de bhéal, s.d.) 
 
Tenofovir alafenamidee 
(10 mg de bhéal, q.d.) 

Séartrailín 
↔ Cuas 1.14 (0.94, 1.38) 
↔ AUC 0.93 (0.77, 1.13) 

DRUGAÍ FRITH-FHUNGASACHA 
Itreaconasól 
Céataconasól 

Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
Ag súil le: 
↑ Tenofovir alafenamide 

Ní mholtar comhriarachán. 
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Táirge íocshláinte de 
réir réimsí teiripeacha 

Éifeachtaí ar leibhéil drugaí.a,b 
Meán-cóimheas (eatramh 
muiníne 90%) do AUC, Cuas, Cíos 

Moladh maidir le comhriarachán le 
Vemlidy 

ANTIMYCOBACTERIALS 
Riofaimpicin 
Rifapentine 

Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
Ag súil le: 
↓ Tenofovir alafenamide 

Ní mholtar comhriarachán. 

Rifabutin Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
Ag súil le: 
↓ Tenofovir alafenamide 

Ní mholtar comhriarachán. 

GNÍOMHAIRÍ FRITHVÍREASACHA HCV 
Sofosbuvir (400 mg de 
bhéal, q.d.) 

Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
Ag súil le: 
↔ Sofosbuvir 
↔ GS-331007 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
sofosbuvir. 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg de bhéal, 
q.d.) 
 
Tenofovir alafenamidef 
(25 mg de bhéal, q.d.) 

Ledipasvir 
↔ Cuas 1.01 (0.97, 1.05) 
↔ AUC 1.02 (0.97, 1.06) 
↔ Cíos 1.02 (0.98, 1.07) 
 
Sofosbuvir 
↔ Cuas 0.96 (0.89, 1.04) 
↔ AUC 1.05 (1.01, 1.09) 
 
GS-331007g 
↔ Cuas 1.08 (1.05, 1.11) 
↔ AUC 1.08 (1.06, 1.10) 
↔ Cíos 1.10 (1.07, 1.12) 
 
Tenofovir alafenamide 
↔ Cuas 1.03 (0.94, 1.14) 
↔ AUC 1.32 (1.25, 1.40) 
 
Tenofovir 
↑ Cuas 1.62 (1.56, 1.68) 
↑ AUC 1.75 (1.69, 1.81) 
↑ Cíos 1.85 (1.78, 1.92) 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
ledipasvir/sofosbuvir. 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg de 
bhéal, q.d.) 

Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
 
Ag súil le: 
↔ Sofosbuvir 
↔ GS-331007 
↔ Velpatasvir 
↑ Tenofovir alafenamide 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
sofosbuvir/velpatasvir. 
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Táirge íocshláinte de 
réir réimsí teiripeacha 

Éifeachtaí ar leibhéil drugaí.a,b 
Meán-cóimheas (eatramh 
muiníne 90%) do AUC, Cuas, Cíos 

Moladh maidir le comhriarachán le 
Vemlidy 

Sofosbuvir/velpatasvir/ 
voxilaprevir 
(400 mg/100 mg/ 
100 mg + 100 mgi de 
bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamidef 
(25 mg de bhéal, q.d.) 

Sofosbuvir 
↔ Cuas 0.95 (0.86, 1.05) 
↔ AUC 1.01 (0.97, 1.06) 
 
GS-331007g 
↔ Cuas 1.02 (0.98, 1.06) 
↔ AUC 1.04 (1.01, 1.06) 
 
Velpatasvir 
↔ Cuas 1.05 (0.96, 1.16) 
↔ AUC 1.01 (0.94, 1.07) 
↔ Cíos 1.01 (0.95, 1.09) 
 
Voxilaprevir 
↔ Cuas 0.96 (0.84, 1.11) 
↔ AUC 0.94 (0.84, 1.05) 
↔ Cíos 1.02 (0.92, 1.12) 
 
Tenofovir alafenamide 
↑ Cuas 1.32 (1.17, 1.48) 
↑ AUC 1.52 (1.43, 1.61) 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir. 

VEID GNÍOMHAIRÍ FRITHÉITRIBHÍREACH – COSCAIRÍ PRÓITÉISEACH 
Atazanavir/cobicistat 
(300 mg/150 mg de 
bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(10 mg de bhéal, q.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↑ Cuas 1.80 (1.48, 2.18) 
↑ AUC 1.75 (1.55, 1.98) 
 
Tenofovir 
↑ Cuas 3.16 (3.00, 3.33) 
↑ AUC 3.47 (3.29, 3.67) 
↑ Cíos 3.73 (3.54, 3.93) 
 
Atazanavir 
↔ Cuas 0.98 (0.94, 1.02) 
↔ AUC 1.06 (1.01, 1.11) 
↔ Cíos 1.18 (1.06, 1.31) 
 
Cobicistat 
↔ Cuas 0.96 (0.92, 1.00) 
↔ AUC 1.05 (1.00, 1.09) 
↑ Cíos 1.35 (1.21, 1.51) 

Ní mholtar comhriarachán. 

Atazanavir/ritonavir 
(300 mg/100 mg de 
bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(10 mg de bhéal, s.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↑ Cuas 1.77 (1.28, 2.44) 
↑ AUC 1.91 (1.55, 2.35) 
 
Tenofovir 
↑ Cuas 2.12 (1.86, 2.43) 
↑ AUC 2.62 (2.14, 3.20) 
 
Atazanavir 
↔ Cuas 0.98 (0.89, 1.07) 
↔ AUC 0.99 (0.96, 1.01) 
↔ Cíos 1.00 (0.96, 1.04) 

Ní mholtar comhriarachán. 
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Táirge íocshláinte de 
réir réimsí teiripeacha 

Éifeachtaí ar leibhéil drugaí.a,b 
Meán-cóimheas (eatramh 
muiníne 90%) do AUC, Cuas, Cíos 

Moladh maidir le comhriarachán le 
Vemlidy 

Darunavir/cobicistat 
(800 mg/150 mg de 
bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(25 mg de bhéal, q.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↔ Cuas 0.93 (0.72, 1.21) 
↔ AUC 0.98 (0.80, 1.19) 
 
Tenofovir 
↑ Cuas 3.16 (3.00, 3.33) 
↑ AUC 3.24 (3.02, 3.47) 
↑ Cíos 3.21 (2.90, 3.54) 
 
Darunavir 
↔ Cuas 1.02 (0.96, 1.09) 
↔ AUC 0.99 (0.92, 1.07) 
↔ Cíos 0.97 (0.82, 1.15) 
 
Cobicistat 
↔ Cuas 1.06 (1.00, 1.12) 
↔ AUC 1.09 (1.03, 1.15) 
↔ Cíos 1.11 (0.98, 1.25) 

Ní mholtar comhriarachán. 

Darunavir/ritonavir 
(800 mg/100 mg de 
bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(10 mg de bhéal, s.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↑ Cuas 1.42 (0.96, 2.09) 
↔ AUC 1.06 (0.84, 1.35) 
 
Tenofovir 
↑ Cuas 2.42 (1.98, 2.95) 
↑ AUC 2.05 (1.54, 2.72) 
 
Darunavir 
↔ Cuas 0.99 (0.91, 1.08) 
↔ AUC 1.01 (0.96, 1.06) 
↔ Cíos 1.13 (0.95, 1.34) 

Ní mholtar comhriarachán. 

Lopinavir/ritonavir 
(800 mg/200 mg de 
bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(10 mg de bhéal, s.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↑ Cuas 2.19 (1.72, 2.79) 
↑ AUC 1.47 (1.17, 1.85) 
 
Tenofovir 
↑ Cuas 3.75 (3.19, 4.39) 
↑ AUC 4.16 (3.50, 4.96) 
 
Lopinavir 
↔ Cuas 1.00 (0.95, 1.06) 
↔ AUC 1.00 (0.92, 1.09) 
↔ Cíos 0.98 (0.85, 1.12) 

Ní mholtar comhriarachán. 

Tipranavir/ritonavir Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
Ag súil le: 
↓ Tenofovir alafenamide 

Ní mholtar comhriarachán. 

VEID GNÍOMHAIRÍ FRITHÉITRIBHÍREACH - COMHTHÁTHÚ COSCAIRÍ 
Dolutegravir  
(50 mg de bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(10 mg de bhéal, s.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↑ Cuas 1.24 (0.88, 1.74) 
↑ AUC 1.19 (0.96, 1.48) 
 
Tenofovir 
↔ Cuas 1.10 (0.96, 1.25) 
↑ AUC 1.25 (1.06, 1.47) 
 
Dolutegravir 
↔ Cuas 1.15 (1.04, 1.27) 
↔ AUC 1.02 (0.97, 1.08) 
↔ Cíos 1.05 (0.97, 1.13) 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
dolutegravir. 
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Táirge íocshláinte de 
réir réimsí teiripeacha 

Éifeachtaí ar leibhéil drugaí.a,b 
Meán-cóimheas (eatramh 
muiníne 90%) do AUC, Cuas, Cíos 

Moladh maidir le comhriarachán le 
Vemlidy 

Raltegravir Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
Ag súil le: 
↔ Tenofovir alafenamide 
↔ Raltegravir 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
raltegravir. 

VEID GNÍOMHAIRÍ FRITHBHÍREACHA - COSCAIRÍ TRAS-SCRIOPTÁIS NEAMHNÚICLÉISÍDE 
Efavirenz  
(600 mg de bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamideh 
(40 mg de bhéal, q.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↓ Cuas 0.78 (0.58, 1.05) 
↔ AUC 0.86 (0.72, 1.02) 
 
Tenofovir 
↓ Cuas 0.75 (0.67, 0.86) 
↔ AUC 0.80 (0.73, 0.87) 
↔ Cíos 0.82 (0.75, 0.89) 
 
Ag súil le: 
↔ Efavirenz 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
efavirenz. 

Nevirapine Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
 
Ag súil le: 
↔ Tenofovir alafenamide 
↔ Nevirapine 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
nevirapine. 

Rilpivirine  
(25 mg de bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamide 
(25 mg de bhéal, q.d.) 

Tenofovir alafenamide 
↔ Cuas 1.01 (0.84, 1.22) 
↔ AUC 1.01 (0.94, 1.09) 
 
Tenofovir 
↔ Cuas 1.13 (1.02, 1.23) 
↔ AUC 1.11 (1.07, 1.14) 
↔ Cíos 1.18 (1.13, 1.23) 
 
Rilpivirine 
↔ Cuas 0.93 (0.87, 0.99) 
↔ AUC 1.01 (0.96, 1.06) 
↔ Cíos 1.13 (1.04, 1.23) 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
rilpivirine. 

VEID GNÍOMHAIRÍ FRITHÉITRIBHÍREACH – NAMHAID GLACADÓIR CCR5 
Maraviroc Idirghníomhaíocht gan staidéar. 

Ag súil le: 
↔ Tenofovir alafenamide 
↔ Maraviroc 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
maraviroc. 

FORLÍONTAÍ LUIBHE 
Beathnua (lus na 
Maighdine Muire) 

Idirghníomhaíocht gan staidéar. 
Ag súil le: 
↓ Tenofovir alafenamide 

Ní mholtar comhriarachán. 

FRITHGHINIÚNACH BÉAL 
Norgestimate 
(0.180 mg/0.215 mg/ 
0.250 mg de bhéal, q.d.) 
 
Ethinylestradiol 
(0.025 mg de bhéal, q.d.) 
 
Tenofovir alafenamidec 
(25 mg de bhéal, q.d.) 

Norelgestromin 
↔ Cuas 1.17 (1.07, 1.26) 
↔ AUC 1.12 (1.07, 1.17) 
↔ Cíos 1.16 (1.08, 1.24) 
 
Norgestrel 
↔ Cuas 1.10 (1.02, 1.18) 
↔ AUC 1.09 (1.01, 1.18) 
↔ Cíos 1.11 (1.03, 1.20) 
 
Ethinylestradiol 
↔ Cuas 1.22 (1.15, 1.29) 
↔ AUC 1.11 (1.07, 1.16) 
↔ Cíos 1.02 (0.93, 1.12) 

Ní gá aon choigeartú dáileog de Vemlidy nó 
norgestimate/éastraidé ethinyl. 

a Déantar gach staidéar idirghníomhaíochta in oibrithe deonacha sláintiúla. 
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b Is ionann na Teorainneacha Gan Éifeacht ar fad agus 70%-143%. 
c Staidéar déanta le táibléad teaglaim dáileog sheasta emtricitabine/tenofovir alafenamide. 
d Foshraith íogair CYP3A4. 
e Staidéar déanta le táibléad teaglaim dáileog sheasta elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide. 
f Staidéar déanta le emtricitabine/rilpivirine/tenofovir alafenamide comhcheangail dáileoige seasta táibléad. 
g An meitibilít núicléisíd is mó a scaiptear i sofosbuvir. 
h Staidéar a rinneadh le tenofovir alafenamide 40 mg agus emtricitabine 200 mg. 
i Staidéar a rinneadh le voxilaprevir breise 100 mg a bhaint amach nochta voxilaprevir ag súil leis in othair ionfhabhtaithe 

HCV. 
 
4.6 Torthúlacht, toircheas agus lachtadh 
 
Toircheas 
 
Níl aon sonraí nó níl ach teoranta ar fáil (níos lú ná 300 toradh toirchis) le úsáid tenofovir alafenamide 
i mná torracha. Mar sin féin, tugann méid suntasach sonraí maidir le mná torracha le fios (níos mó ná 
1,000 toradh nochta) nach bhfuil aon tocsaineacht anchuma nó féatais/nua-naíoch bainteach le húsáid 
tenofovir disoproxil. 
 
Ní léiríonn staidéir ar ainmhithe éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha maidir le 
tocsaineacht atáirgthe (féach roinn 5.3). 
 
D’fhéadfai tenofovir alafenamide a úsáid le linn toirchis a bhreithniú, más gá. 
 
Beathú cíche 
 
Ní fios an bhfuil tenofovir alafenamide i bhfolach i mbainne daonna. Mar sin féin, i staidéir ainmhithe 
tá sé léirithe go bhfuil tenofovir i bhfolach isteach i mbainne. Níl dóthain faisnéise ann faoi éifeachtaí 
tenofovir i leanaí nuabheirthe/naíonáin. 
 
Ní féidir riosca do leanaí nuabheirthe a chur as an áireamh; dá bhrí sin, níor chóir tenofovir 
alafenamide a úsáid le linn beathaithe cíche. 
Torthúlacht 
 
Níl aon sonraí daonna ar fáil ar éifeacht tenofovir alafenamide ar thorthúlacht. Ní léiríonn staidéir 
ainmhithe éifeachtaí díobhálacha tenofovir alafenamide ar thorthúlacht. 
 
4.7 Éifeachtaí ar chumas meaisíní a thiomáint agus a úsáid 
 
D’fhéadfadh tionchar beag a bheith ag Vemlidy ar an gcumas tiomána agus a úsáide inneall. Ba chóir 
othair a chur ar an eolas gur tuairiscíodh meadhrán le linn cóireála le tenofovir alafenamide. 
 
4.8 Éifeachtaí neamh-inmhianaithe 
 
Achoimre ar an bpróifíl sábháilteachta 
 
Tá measúnú ar fhrithghníomhartha díobhálacha bunaithe ar shonraí staidéir chliniciúla agus sonraí 
iarmhargaíochta. I sonraí sábháilteachta comhthiomsaithe ó 2 staidéar rialaithe i gCéim 3 (GS-US-
320-0108 agus GS-US-320-0110; “Staidéar 108” agus “Staidéar 110”, faoi seach), ba iad na 
frithghníomhartha díobhálacha ba mhinice a tuairiscíodh ag anailís Sheachtain 96 ná tinneas cinn 
(12%), masmas (6%), agus tuirse (6%). Tar éis Seachtain 96, d'fhan othair ar a gcóireáil bhunaidh 
dallta suas go dtí Seachtain 144 nó fuair siad tenofovir alafenamide lipéad oscailte. 
 
Bhí próifíl sábháilteachta tenofovir alafenamide cosúil le hothair faoi chois víreolaíoch ag aistriú ó 
tenofovir disoproxil go tenofovir alafenamide i Staidéar 108, Staidéar 110 agus staidéar rialaithe 
Céim 3 GS-US-320-4018 (Staidéar 4018). Breathnaíodh athruithe ar thástálacha saotharlainne lipid 
sna staidéir seo tar éis athrú ó tenofovir disoproxil (féach roinn 5.1). 
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Achoimre táblaithe ar fhrithghníomhartha díobhálacha 
 
Aithníodh na frithghníomhartha díobhálacha seo a leanas le tenofovir alafenamide in othair le CHB 
(Tábla 2). Tá na frithghníomhartha díobhálacha liostaithe thíos de réir aicme orgán an chórais choirp 
agus minicíochta bunaithe ar anailís Sheachtain 96. Sainmhínítear minicíochtaí mar seo a leanas: an-
choitianta (≥ 1/10), coitianta (≥ 1/100 go dtí < 1/10) or neamhchoitianta (≥ 1/1,000 go dtí < 1/100). 
 
Tábla 2: Frithghníomhartha díobhálacha aitheanta le tenofovir alafenamide 
 
Aicme orgán córais 
Minicíocht Frithghníomh díobhálach 
Neamhoird néarchórais 
An-choitianta Tinneas cinn 
Coitianta Meadhrán 
Neamhoird ghastraistéigeacha 
Coitianta Buinneach, urlacan, masmas, pian bhoilg, bolg ata, gaofaireacht 
Neamhoird heipiteadhomlasacha  
Coitianta Méadú STA 
Neamhoird chraicinn agus fíocháin fo-chraicní  
Coitianta Gríos, pruritus 
Neamhchoitianta Angioedema 1, urtacáire 1  
Neamhoird fhíocháin mhatánchnámharlaigh agus chónaisc  
Coitianta Artrailge 
Neamhoird ghinearálta agus riochtaí a bhaineann leis an láithreán tabhartha  
Coitianta Tuirsigh 
1 Frithghníomh díobhálach sainaitheanta trí fhaireachas iar-mhargaíochta ar tháirgí a bhfuil tenofovir alafenamide iontu. 

 
I staidéar Chéim 2 lipéad oscailte (GS-US-320-4035; “Staidéar 4035”) chun éifeachtúlacht agus 
sábháilteacht aistriú ó réimeas frithvíreasach eile go tenofovir alafenamide in othair ionfhabhtaithe 
HBV ainsealacha atá faoi chois go víreaseolaíoch a mheas, méaduithe beaga airmheánacha ar an 
dtroscadh. Breathnaíodh colaistéaról iomlán, LDL díreach, HDL, agus tríghlicrídí ó bhunlíne go 
Seachtain 96 in ábhair le lagú duánach measartha nó mór (Cuid A Cohórt 1) agus ábhair le lagú 
heipiteach measartha nó trom (Cuid B), comhsheasmhach le hathruithe a breathnaíodh i Staidéir 108 
agus 110. Breathnaíodh laghduithe airmheánacha beaga ar an gcolaistéaról iomlán, LDL agus 
tríghlicrídí in ábhair le ESRD ar haema-scagdhealaithe i gCuid A Cohórt 2, agus breathnaíodh 
méaduithe beaga airmheánacha i HDL ón mbunlíne go Seachtain 96. Athrú airmheánach (Q1, Q3) ón 
mbunlíne ag Seachtain 96. Sa chóimheas iomlán colaistéaról go HDL bhí 0.1 (-0.4, 0.4) sa ghrúpa lagú 
duánach measartha nó trom, agus -0.4 (-0.8, -0.1) in ábhair le ESRD ar haema-scagdhealaithe agus 
0.1 (-0.2, 0.4) in ábhair le lagú heipiteach measartha nó trom. 
 
Paraiméadair meitibileach 
Féadfaidh meáchan coirp agus leibhéil lipidí fola agus glúcóis a mhéadú le linn teiripe. 
 
Daonraí speisialta eile 
 
I Staidéar 4035 in othair faoi chois víreolaíoch le lagú duánach measartha go mór (eGFR de réir modh 
Cockcroft-Gault 15 go 59 mL/íos; Cuid A, Cohórt 1, N = 78), galar duánach céim deiridh (ESRD) 
(eGFR < 15 mL/íos) ar haeama-scagdhealú (Cuid A, Cohórt 2, N = 15), agus/nó lagú heipiteach 
measartha go mór (Leanbh-Pugh Aicme B nó C ag scagadh nó de réir staire; Cuid B, N = 31) a 
d’aistrigh ó dhuine eile réim frithvíreasach go tenofovir alafenamide, níor aithníodh aon 
fhrithghníomhartha díobhálacha breise ar tenofovir alafenamide trí Sheachtain 96. 
 
Frithghníomhartha díobhálacha amhrasta a thuairisciú 
 
Tá sé tábhachtach frithghníomhartha díobhálacha amhrasta a thuairisciú tar éis údarú an táirge 
íocshláinte. Is féidir faireachán leanúnach a dhéanamh ar chothromaíocht sochair/riosca an táirge 
íocshláinte dá bharr. Iarrtar ar ghairmithe cúraim sláinte aon fhrithghníomhartha díobhálacha amhrasta 
a thuairisciú tríd an gcóras náisiúnta tuairiscithe atá liostaithe in Aguisín V. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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4.9 Ródháileog 
 
Má tharlaíonn ródháileog ní mór monatóireacht a dhéanamh ar an othar le haghaidh fianaise ar 
thocsaineacht (féach roinn 4.8). 
 
Cuimsíonn cóireáil ródháileog le tenofovir alafenamide bearta tacaíochta ginearálta lena n-áirítear 
monatóireacht a dhéanamh ar chomharthaí ríthábhachtacha chomh maith le breathnú ar stádas 
cliniciúil an othair. 
 
Déantar tenofovir a bhaint go héifeachtach trí haema-scagdhealaithe le comhéifeacht eastósctha de 
thart ar 54%. Ní fios an féidir tenofovir a bhaint trí scagdhealú peireatóinéim. 
 
 
5. AIRÍONNA CÓGASEOLAÍOCHA 
 
5.1 Airíonna cógasdinimiciúla 
 
Grúpa cógas-teiripeacha: frithvíreasach le haghaidh úsáide sistéamach, coscairí tras-scríbhinnase 
droim ar ais núicléisíde agus núicléitíd; Cód ATC: J05AF13. 
 
Meicníocht gníomhaíochta 
 
Is pródrúga fosfónaimíd de tenofovir é tenofovir alafenamide (2’- monafosfáit deoxyadenosine 
analóoge). Téann tenofovir alafenamide isteach i heipiticítí príomhúla trí idirleathadh éighníomhach 
agus trí iompróirí glactha hepatacha OATP1B1 agus OATP1B3. Déantar tenofovir alafenamide a 
hidrealú go príomha chun tenofovir a fhoirmiú trí carboxylesterase 1 i heipitocytes príomhúla. Déantar 
tenofovir intracellular a fhosfarú ina dhiaidh sin chuig an meitibilít tenofovir défhosfáit atá gníomhach 
ó thaobh cógaseolaíochta de. Cuireann défhosfáit tenofovir bac ar mhacasamhlú HBV trí ionchorprú i 
DNA víreasach ag an tras-scrioptáis droim ar ais HBV, rud a fhágann go gcuirtear deireadh le slabhra 
DNA. 
 
Tá gníomhaíocht ag tenofovir a bhaineann go sonrach le HBV agus VEID (VEID-1 agus VEID-2). Is 
coscaire lag é défhosfáit tenofovir ar pholaiméiráis DNA mamaigh a chuimsíonn DNA 
miteacoindreach polaiméaráise γ agus níl aon fhianaise ar thocsaineacht miteacoindreach in vitro 
bunaithe ar roinnt measúnachtaí lena n-áirítear anailísí DNA miteacoindreach. 
 
Gníomhaíocht frithvíreasach 
 
Rinneadh measúnú ar ghníomhaíocht frithvíreasach tenofovir alafenamide i gcealla HepG2 i gcoinne 
painéil aonróg cliniciúil HBV a ionadaíonn géinitíopaí A-H. Bhí na luachanna EC50 (tiúchan 
éifeachtach 50%) le haghaidh tenofovir alafenamide sa raon ó 34.7 go 134.4 nM, le meán iomlán 
EC50 de 86.6 nM. Ba é an CC50 (50% tiúchan cíteatocsaineachta) i gcealla HepG2 ná > 44,400 nM. 
 
Frithbheartaíocht 
 
In othair a fuair tenofovir alafenamide, rinneadh anailís seicheamh ar bhonnlíne péireáilte agus ar 
aonráidí cóireála HBV d'othair a raibh taithí acu ar cheannródaíocht víreolaíoch (2 chuairt as a chéile 
le HBV DNA ≥ 69 IU/mL tar éis < 69 IU/mL, nó 1.0 logáil10 nó méadú níos mó ar DNA HBV ó nadir) 
nó othair le HBV DNA ≥ 69 IU/mL ag Seachtain 48, nó Seachtain 96 nó ag scor go luath ag 
Seachtain 24 nó ina dhiaidh. 
 
In anailís chomhthiomsaithe ar othair a fuair tenofovir alafenamide i Staidéar 108 agus Staidéar 110 
ag Seachtain 48 (N = 20) agus Seachtain 96 (N = 72), níor aithníodh aon ionadaí aimínaigéad a 
bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh tenofovir alafenamide sna haonáin seo (géinitíopach agus 
anailísí feinitíopacha). 
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In othair faoi chois víreolaíoch a fhaigheann tenofovir alafenamide tar éis aistriú ó chóireáil disoproxil 
tenofovir i Staidéar 4018, trí 96 seachtaine de chóireáil tenofovir alafenamide bhí blip víreolaíoch ag 
othar amháin sa ghrúpa TAF-TAF (cuairt amháin le HBV DNA ≥ 69 IU/mL) agus ceann amháin bhain 
othar sa ghrúpa TDF-TAF dul chun cinn víreolaíoch. Níor aimsíodh aon ionadaí aimínaigéad HBV a 
bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh TAF nó TDF trí 96 seachtain de chóireáil. 
 
Tras-frithbheartaíocht 
Rinneadh measúnú ar ghníomhaíocht antiviral tenofovir alafenamide i gcoinne painéil aonróg ina 
raibh sócháin coscairí trascríobh aisiompaithe núicléis(t)íd i gcealla HepG2. Aonraíonn HBV a léirigh 
na hionadaigh rtV173L, rtL180M, agus rtM204V/I a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh 
lamivudine fós so-ghabhálach do tenofovir alafenamide (athrú < 2 huaire in EC50). Aonraíonn HBV a 
chuireann in iúl na hionadaigh rtL180M, rtM204V móide rtT184G, rtS202G, nó rtM250V a bhaineann 
le frithsheasmhacht in aghaidh entecavir so-ghabhálach i leith tenofovir alafenamide. Aonraíonn HBV 
a chuireann in iúl na hionadaigh aonair rtA181T, rtA181V, nó rtN236T a bhaineann le 
frithsheasmhacht in aghaidh adefovir fós so-ghabhálach do tenofovir alafenamide; áfach, léirigh an t-
aonra HBV a léirigh rtA181V móide rtN236T claonadh laghdaithe i leith tenofovir alafenamide (athrú 
3.7 huaire in EC50). Ní fios ábharthacht chliniciúil na n-ionadach sin. 
 
Sonraí cliniciúla 
 
Tá éifeachtúlacht agus sábháilteacht tenofovir alafenamide in othair le CHB bunaithe ar shonraí 48 
agus 96 seachtaine ó dhá staidéar randamach, dúbailte dall, rialaithe gníomhach, Staidéar 108 agus 
Staidéar 110. Tacaíonn sonraí comhthiomsaithe ó othair i Staidéir 108 agus 110 a d'fhan ar chóireáil 
dalláilte ó Sheachtain 96 go Seachtain 144 agus freisin ó othair sa chéim lipéad oscailte Staidéir 108 
agus 110 ó Sheachtain 96 go Seachtain 144 le sábháilteacht tenofovir alafenamide. (D'fhan N = 360 ar 
tenofovir alafenamide; D'athraigh N = 180 ó tenofovir disoproxil go tenofovir alafenamide ag 
Seachtain 96). 
 
I Staidéar 108, cóireáil HBeAg diúltach saonta agus cóireáil taithí othair a bhfuil feidhm ae cúitithe a 
randamach i gcóimheas 2:1 a fháil tenofovir alafenamide (25 mg; N = 285) uair amháin sa lá nó 
tenofovir disoproxil (245 mg; N = 140) uair amháin go laethúil. Ba é an meánaois ná 46 bliain, bhí 
61% fireann, 72% Áiseach, 25% Bán agus 2% (8 suibiact) Dubh. Bhí géinitíopa HBV B, C, agus D, 
faoi seach ag 24%, 38%, agus 31%. Bhí taithí cóireála ag 21% (cóireáil roimhe seo le frithvíreasach ó 
bhéal, lena n-áirítear entecavir (N = 41), lamivudine (N = 42), tenofovir disoproxil (N = 21), nó eile 
(N = 18)). Ag an mbunlíne, b'ionann meánlíon plasma HBV DNA agus 5.8 log10 IU/mL, ba é an meán 
serum ALT ná 94 U/L, agus bhí stair ciorróis ag 9% d'othair. 
 
I Staidéar 110, rinne HBeAg cóireáil dhearfach saonta agus cóireáil othair a bhfuil taithí acu le feidhm 
ae cúitithe randamach i gcóimheas 2:1 chun tenofovir alafenamide (25 mg; N = 581) a fháil uair 
amháin sa lá nó tenofovir disoproxil (245 mg; N = 292) uair amháin go laethúil. Ba é an meánaois ná 
38 bliain, bhí 64% fireann, 82% Áiseach, 17% Bán agus < 1% (5 suibiacht) Dubh. Bhí géinitíopa 
HBV B, C, agus D ag 17%, 52%, agus 23% faoi seach. Bhí taithí cóireála ag 26% (cóireáil roimhe seo 
le frithvíreas ó bhéal, lena n-áirítear adefovir (N = 42), entecavir (N = 117), lamivudine (N = 84), 
telbivudine (N = 25), tenofovir disoproxil (N = 70), nó eile (N = 17)). Ag an mbunlíne, b'ionann 
meánlíon plasma HBV DNA 7.6 log10 IU/mL, séiream meánach ALT ná 120 U/L, agus bhí stair 
ciorróis ag 7% d'othair. 
 
Ba é críochphointe na héifeachtúlachta príomhúla sa dá staidéar ná comhréir na n-othar le leibhéil 
plasma HBV DNA faoi 29 IU/mL ag Seachtain 48. Chomhlíon Tenofovir alafenamide na critéir 
neamh-ísle maidir le DNA HBV a bhaint amach níos lú ná 29 IU/mL i gcomparáid le tenofovir 
disoproxil. Cuirtear torthaí cóireála Staidéar 108 agus Staidéar 110 go Seachtain 48 i láthair i dTábla 
3 agus i dTábla 4. 
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Tábla 3: Paraiméadair éifeachtúlachta DNA HBV ag Seachtain 48a  
 
 Staidéar 108 (HBeAg-Diúltach) Staidéar 110 (HBeAg- Dearfach) 
 TAF 

(N = 285) 
TDF 

(N = 140) 
TAF 

(N = 581) 
TDF 

(N = 292) 
HBV DNA < 29 IU/mL 94% 93% 64% 67% 

Difríocht cóireálab 1.8% (95% CI = -3.6% go 7.2%) -3.6% (95% CI = -9.8% go 2.6%) 
HBV DNA ≥ 29 IU/mL 2% 3% 31% 30% 
Bunlíne HBV DNA 

< 7 loga10 IU/mL 
≥ 7 loga10 IU/mL 

 
96% (221/230) 
85% (47/55) 

 
92% (107/116) 
96% (23/24) 

N/B N/B 

Bunlíne HBV DNA 
< 8 loga10 IU/mL 
≥ 8 loga10 IU/mL 

N/B N/B 
 

82% (254/309) 
43% (117/272) 

 
82% (123/150) 
51% (72/142) 

Núicléisíd saontac 
Núicléisíd taithithe 

94% (212/225) 
93% (56/60) 

93% (102/110) 
93% (28/30) 

68% (302/444) 
50% (69/137) 

70% (156/223) 
57% (39/69) 

Gan sonraí Virologic 
ag Seachtain 48 4% 4% 5% 3% 

Scor den druga staidéir mar 
gheall ar easpa 
éifeachtúlachta 

0 0 < 1% 0 

Scor den druga staidéir mar 
gheall ar AE nó bás 1% 1% 1% 1% 

Scor den druga staidéir ar 
chúiseanna eiled 2% 3% 3% 2% 

Sonraí ar iarraidh le linn 
fuinneoige ach ar dhruga 
staidéir 

< 1% 1% < 1% 0 

N/B = neamhbhainteach 
TDF = tenofovir disoproxil  
TAF = tenofovir alafenamide 
a In easnamh = teip anailís. 
b Arna gcoigeartú de réir catagóirí bunlíne plasma HBV DNA agus strata stádas cóireála frithvíreas ó bhéal. 
c Fuair ábhair cóireála-saonta < 12 seachtaine de chóireáil fhrithvíreasach béil le haon analóg núicléisíd nó núicléitíd lena 

n-áirítear tenofovir disoproxil nó tenofovir alafenamide. 
d Áirítear leis othair a scoir ar chúiseanna seachas teagmhas díobhálach (AE), bás nó easpa nó caillteanas éifeachtúlachta, 

e.g. toiliú a tharraingt siar, caillteanas le leanúint suas, srl. 
 
Tábla 4: Paraiméadair éifeachtúlachta breise ag Seachtain 48a 
 
 Staidéar 108 (HBeAg- Diúltach) Staidéar 110 (HBeAg- Dearfach) 
 TAF 

(N = 285) 
TDF 

(N = 140) 
TAF 

(N = 581) 
TDF 

(N = 292) 
ALT 
Normalaithe ALT (Saotharlann 
lárnach)b 83% 75% 72% 67% 
Normalaithe ALT (AASLD)c 50% 32% 45% 36% 
Séireolaíocht 
HBeAg cailte / séireachomhshód N/B N/B 14% / 10% 12% / 8% 
HBsAg cailte / séireachomhshó 0 / 0 0 / 0 1% / 1% < 1% / 0 
N/B = neamhbhainteach 
TDF = tenofovir disoproxil  
TAF = tenofovir alafenamide 
a In easnamh = teip anailís. 
b Ní chuimsigh an daonra a úsáideadh chun anailís a dhéanamh ar normalú ALT ach othair a raibh ALT os cionn na gnáth-

theorainn (ULN) de raon lárnach na saotharlainne ag an mbunlíne. Is iad seo a leanas ULN na saotharlainne láir do ALT: 
≤ 43 U/L d'fhir idir 18 agus < 69 bliain d'aois agus ≤ 35 U/L d'fhir ≥ 69 bliain; ≤ 34 U/L do mhná 18 go < 69 bliain agus 
≤ 32 U/L do mhná ≥ 69 bliain. 

c Ní chuimsigh an daonra a úsáideadh le haghaidh anailíse ar normalú ALT ach othair le ALT os cionn ULN de chritéir 
2016 Chumann Meiriceánach um Staidéar ar Ghalair Ae (AASLD) (> 30 fireannach U/L agus > 19 baineannaigh U/L) ag 
bunlíne. 

d Ní chuimsigh an daonra a úsáideadh le haghaidh anailíse séireolaíochta ach othair a raibh antaigin (HBeAg) deimhneach 
agus antashubstaint (HBeAb) diúltach acu nó a bhí in easnamh ag an mbunlíne. 
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Taithí i ndiaidh 48 seachtaine i Staidéar 108 agus Staidéar 110 
Ag Seachtain 96, coinníodh cosc víreasach chomh maith le freagraí bithcheimiceacha agus 
séireolaíocha le cóireáil leanúnach tenofovir alafenamide (féach Tábla 5). 
 
Tábla 5: HBV DNA agus paraiméadair éifeachtúlachta breise ag Seachtain 96a 
 
 Staidéar 108 (HBeAg-Diúltach) Staidéar 110 (HBeAg-Dearfach) 
 TAF 

(N = 285) 
TDF 

(N = 140) 
TAF 

(N = 581) 
TDF 

(N = 292) 
HBV DNA < 29 IU/mL 90% 91% 73% 75% 
Bunlíne HBV DNA 
< 7 loga10 IU/mL 
≥ 7 logaa01IU/mL 

 
90% (207/230) 
91% (50/55) 

 
91% (105/116) 
92% (22/24) N/B N/B 

Bunlíne HBV DNA 
< 8 loga10 IU/mL 
≥ 8 loga10 IU/mL N/B N/B 

 
84% (260/309) 
60% (163/272) 

 
81% (121/150) 
68% (97/142) 

Núicléisíd saontab 
Núicléisíd taithithe 

90% (203/225) 
90% (54/60) 

92% (101/110) 
87% (26/30) 

75% (331/444) 
67% (92/137) 

75% (168/223) 
72% (50/69) 

ALT 
Normalaithe ALT (Saotharlann 
lárnach)c 
Normalaithe ALT (AASLD)d 

81% 
 

50% 

71% 
 

40% 

75% 
 

52% 

68% 
 

42% 
Séireolaíocht 
HBeAg cailte / séireachomhshóe N/B N/B 22% / 18% 18% / 12% 
HBsAg cailte / séireachomhshó < 1% / < 1% 0 / 0 1% / 1% 1% / 0 
N/B = neamhbhainteach 
TDF = tenofovir disoproxil  
TAF = tenofovir alafenamide 
a In easnamh = teip anailís 
b Fuair ábhair cóireála saonta < 12 seachtaine de chóireáil fhrithvíreasach béil le haon analóg núicléisíde nó núicléitíde lena 

n-áirítear tenofovir disoproxil nó tenofovir alafenamide. 
c Ní chuimsigh an daonra a úsáideadh le haghaidh anailíse ar normalú ALT ach othair le ALT os cionn ULN den raon 

saotharlainne lárnach ag an mbunlíne. Is iad seo a leanas ULN na saotharlainne láir do ALT: ≤ 43 U/L d'fhir idir 18 agus 
< 69 bliain d'aois agus ≤ 35 U/L d'fhir ≥ 69 bliain; ≤ 34 U/L do mhná 18 go < 69 bliain agus ≤ 32 U/L do mhná 
≥ 69 bliain. 

d Ní chuimsigh an daonra a úsáideadh le haghaidh anailíse ar normalú ALT ach othair le ALT os cionn ULN de chritéir 
AASLD 2016 (> 30 fireannach U/L agus > 19 baineannach U/L) ag an mbunlíne. 

e Ní chuimsigh an daonra a úsáideadh le haghaidh anailíse séireolaíochta ach othair a raibh antaigin (HBeAg) deimhneach 
agus antashubstaint (HBeAb) diúltach acu nó a bhí in easnamh ag an mbunlíne. 

 
Athruithe ar thomhas dlús mianraí cnámh i Staidéar 108 agus Staidéar 110 
Sa dá staidéar bhain tenofovir alafenamide le meánlaghduithe meánacha níos lú ar dhlús mianraí 
cnámh (BMD; mar a thomhaistear le hanailís ionsúcháin X-ghathaithe défhuinnimh cromáin agus 
dromlach lumbach [DXA]) i gcomparáid le tenofovir disoproxil tar éis 96 seachtaine de chóireáil. 
 
In othair a d'fhan ar chóireáil dalláilte tar éis Sheachtain 96, bhí an meánathrú ar BMD i ngach grúpa 
ag Seachtain 144 cosúil leis an athrú ag Seachtain 96. I gcéim lipéad oscailte an dá staidéar, b'ionann 
meánathrú céatadáin i BMD ó Sheachtain 96 go Seachtain 144 in othair a d'fhan ar tenofovir 
alafenamide +0.4% ag an dromlach lumbach agus -0.3% ag an cromáin iomlán, i gcomparáid le 
+2.0%. ag an dromlach lumbach agus +0.9% ag an cromáin iomlán i measc na ndaoine a d'athraigh ó 
tenofovir disoproxil go tenofovir alafenamide ag Seachtain 96. 
 
Athruithe ar bhearta feidhm duánach i Staidéar 108 agus Staidéar 110 
Sa dá staidéar bhain tenofovir alafenamide le hathruithe níos lú ar pharaiméadair sábháilteachta 
duánach (laghduithe airmheánacha níos lú ar CrCl measta ag Cockcroft-Gault agus méaduithe 
céatadáin airmheánacha níos lú i bpróitéin ceangailteach retinol fual go cóimheas creatinine agus 
cóimheas creatinine béite 2 microglobulin agus fual) i gcomparáid le tenofovir disoproxil tar éis 96 
seachtaine de chóireáil (féach roinn 4.4 freisin). 
 
In othair a d'fhan ar chóireáil dalláilte níos faide ná Seachtain 96 i Staidéir 108 agus 110, bhí athruithe 
ó bhunlíne ar luachanna paraiméadar saotharlainne duánach i ngach grúpa ag Seachtain 144 cosúil leis 
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na cinn ag Seachtain 96. Sa chéim lipéad oscailte Staidéir 108 agus 110, ba é an meánathrú (SD) ar 
séiream creatiníne ó Sheachtain 96 go Seachtain 144 ná +0.002 (0.0924) mg/dL dóibh siúd a d'fhan ar 
tenofovir alafenamide, i gcomparáid le -0.018 (0.0691) mg/dL ina measc siúd a d’aistrigh ó tenofovir 
disoproxil go tenofovir alafenamide ag Seachtain 96. Sa chéim lipéad oscailte, ba é an t-athrú 
airmheánach ar eGFR ó Sheachtain 96 go Seachtain 144 ná -1.2 mL/íos in othair a d’fhan ar tenofovir 
alafenamide, i gcomparáid le +4.2 mL/íos in othair a d’athraigh ó tenofovir disoproxil go tenofovir 
alafenamide ag Seachtain. 96. 
 
Athruithe ar thástálacha saotharlainne lipid i Staidéar 108 agus Staidéar 110 
In anailís chomhthiomsaithe ar Staidéir 108 agus 110, breathnaíodh athruithe airmheánacha i 
bparaiméadar lipid troscadh ó bhunlíne go Seachtain 96 sa dá ghrúpa cóireála. I gcás othair a 
d'athraigh go lipéad oscailte tenofovir alafenamide ag Seachtain 96, athruithe ó bhunlíne dúbailte-dall 
d'othair randamach ar dtús go tenofovir alafenamide agus tenofovir disoproxil ag Seachtain 96 agus 
Seachtain 144 i colaistéaról iomlán, colaistéaról lipid ard-dlúis (HDL), lipid íseal-dlúis. (LDL) -
colaistéaról, tríghlicrídí, agus cóimheas iomlán colaistéaról go HDL i láthair i dTábla 6. Ag Seachtain 
96, deireadh na céime dé-dall, laghdaítear colaistéaról iomlán troscadh airmheánach agus HDL, agus 
breathnaíodh méaduithe ar an troscadh airmheánach LDL díreach agus tríghlicrídí sa ghrúpa tenofovir 
alafenamide, agus léirigh an grúpa disoproxil tenofovir laghduithe meánacha i ngach paraiméadair. 
 
Sa chéim lipéad oscailte Staidéir 108 agus 110, nuair a d’aistrigh othair chuig tenofovir alafenamide 
lipéad oscailte ag Seachtain 96, bhí paraiméadair lipid ag Seachtain 144 in othair a d’fhan ar tenofovir 
alafenamide cosúil leis na cinn ag Seachtain 96, ach bhí méaduithe meánacha ar an troscadh. 
breathnaíodh colaistéaról iomlán, LDL díreach, HDL, agus tríghlicrídí in othair a d’athraigh ó 
tenofovir disoproxil go tenofovir alafenamide ag Seachtain 96. Sa chéim lipéad oscailte, bhí athrú 
airmheánach (Q1, Q3) ó Sheachtain 96 go Seachtain 144 sa chóimheas iomlán colaistéaról go HDL 
0.0 (-0.2, 0.4) in othair a d’fhan ar tenofovir alafenamide agus 0.2 (-0.2, 0.6) in othair a d’aistrigh ó 
tenofovir disoproxil go tenofovir alafenamide ag Seachtain 96. 
 
Tábla 6: Athruithe airmheánacha ó bhunlíne dúbailte-dall i dtástálacha saotharlainne lipid ag 
Seachtainí 96 agus 144 d'othair a d'aistrigh go tenofovir alafenamide lipéad oscailte ag 
Seachtain 96 
 
 TAF-TAF 

(N=360) 
 Bunlíne dall dúbailte Seachtain 96 Seachtain 144 
 Airmheánach (Q1, Q3) 

(mg/dL) 
Athrú airmheánach (Q1, 

Q3) 
(mg/dL) 

Athrú airmheánach (Q1, 
Q3)  

(mg/dL) 
Colaistéaról Iomlán (troscadh) 185 (166, 210) 0 (-18, 17) 0 (-16, 18) 
HDL- Colaistéaról (troscadh) 59 (49, 72) -5 (-12, 1)a -5 (-12,2)b 
LDL- Colaistéaról (troscadh) 113 (95, 137) 6 (-8, 21)a 8 (-6, 24)b 
Tríghlicrídí (troscadh) 87 (67, 122) 8 (-12, 28)a 11 (-11, 40)b 
Cóimheas Iomlán Colaistéaról 
le HDL 

3.1 (2.6, 3.9) 0.2 (0.0, 0.6)a 0.3 (0.0, 0.7)b 

 TDF-TAF 
(N=180) 

 Bunlíne dall dúbailte Seachtain 96 Seachtain 144 
 Airmheánach (Q1, Q3) 

(mg/dL) 
Athrú airmheánach (Q1, 

Q3) 
(mg/dL) 

Athrú airmheánach (Q1, 
Q3)  

(mg/dL) 
Colaistéaról Iomlán (troscadh) 189 (163, 215) -23 (-40, -1)a 1 (-17, 20) 
HDL- Colaistéaról (troscadh) 61 (49, 72) -12 (-19, -3)a -8 (-15, -1)b 
LDL- Colaistéaról (troscadh) 120 (95, 140) -7 (-25, 8)a 9 (-5, 26)b 
Tríghlicrídí (troscadh) 89 (69, 114) -11 (-31, 11)a 14 (-10, 43)b 
Cóimheas Iomlán Colaistéaról 
le HDL 

3.1 (2.5, 3.7) 0.2 (-0.1, 0.7)a 0.4 (0.0, 1.0)b 

TAF = tenofovir alafenamide 
TDF = tenofovir disoproxil 
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a. Ríomhadh P-luach le haghaidh athraithe ó bhunlíne dall dúbailte ag Seachtain 96, ó thástáil Wilcoxon Signed Rank agus 
bhí sé suntasach go staitistiúil (p < 0.001). 

b. Ríomhadh P-luach le haghaidh athraithe ó bhunlíne dall dúbailte ag Seachtain 144, ó thástáil Wilcoxon Signed Rank agus 
bhí sé suntasach go staitistiúil (p < 0.001). 

 
Othair aosach faoi chois go víreolaíoch i Staidéar 4018 
Tá éifeachtúlacht agus sábháilteacht tenofovir alafenamide i ndaoine fásta faoi chois víreolaíoch le 
heipitíteas B ainsealach bunaithe ar shonraí 48 seachtaine ó staidéar randamach, dúbailte-dall, rialaithe 
gníomhach, Staidéar 4018 (N=243 ar tenofovir alafenamide; N=245 ar tenofovir disoproxil), lena n-
áirítear sonraí ó othair a ghlac páirt sa chéim lipéad oscailte de Staidéar 4018 ó Sheachtain 48 go 
Seachtain 96 (D’fhan N=235 ar tenofovir alafenamide [TAF-TAF]; D’athraigh N=237 ó tenofovir 
disoproxil go tenofovir alafenamide ag Seachtain 48 [TDF-TAF]). 
 
I Staidéar 4018 cláraíodh daoine fásta faoi chois víreolaíoch le heipitíteas ainsealach B (N=488) a 
coinníodh roimhe seo ar 245 mg tenofovir disoproxil uair amháin sa lá ar feadh 12 mhí ar a laghad, le 
HBV DNA < teorainn chainníochtaithe níos ísle (LLOQ) de réir measúnú saotharlainne áitiúil. ar 
feadh 12 sheachtain ar a laghad roimh an scagadh agus HBV DNA < 20 IU/mL ag an scagadh. 
Rinneadh othair a shrathú de réir stádas HBeAg (HBeAg-dearfach nó HBeAg-diúltach) agus aois 
(≥ 50 nó < 50 bliain) agus randamach i gcóimheas 1: 1 chun aistriú go 25 mg tenofovir alafenamide 
(N 243) nó fanacht ar 245 mg tenofovir disoproxil uair amháin sa lá (N=245). Bhí meánaois 51 bliain 
(22% ≥ 60 bliain), bhí 71% fireann, 82% Áiseach, 14% Bán, agus 68% HBeAg diúltach. Ag an 
mbunlíne, ba é an ré airmheánach de chóireáil disoproxil tenofovir roimhe seo ná 220 agus 224 
seachtaine sna grúpaí tenofovir alafenamide agus tenofovir disoproxil, faoi seach. Áiríodh le cóireáil 
roimhe seo le frithvíreasach freisin inteirféarón (N=63), lamivudine (N=191), adefovir dipivoxil 
(N 185), entecavir (N=99), telbivudine (N=48), nó eile (N=23). Ag an mbunlíne, ba é an meán séiream 
ALT ná 27 U/L, b'ionann meánlíon eGFR ag Cockcroft-Gault agus 90.5 mL/íos; bhí stair ciorróis ag 
16% d'othair. 
 
Ba é críochphointe na héifeachtúlachta príomhúla ná comhréir na n-othar a raibh leibhéil plasma HBV 
DNA acu ≥ 20 IU/mL ag Seachtain 48 (mar a chinntear ag algartam mionathraithe Léargas FDA na 
SA). Áiríodh le críochphointí éifeachtúlachta breise cion na n-othar le leibhéil HBV DNA 
< 20 IU/mL, normalú ALT agus normalú ALT, caillteanas HBsAg agus séirea-thiontú, agus 
caillteanas HBeAg agus séirea-thiontú. Bhí Tenofovir alafenamide neamh-íseal i gcéatadán na n-ábhar 
le HBV DNA ≥ 20 IU/mL ag Seachtain 48 i gcomparáid le tenofovir disoproxil arna measúnú ag 
algartam mionathraithe Léargas FDA na SA. Bhí torthaí cóireála (HBV DNA < 20 IU/mL ar 
iarraidh = teip) ag Seachtain 48 idir grúpaí cóireála cosúil thar foghrúpaí de réir aoise, gnéis, cine, 
stádas bunlíne HBeAg, agus ALT. 
 
Cuirtear torthaí cóireála Staidéar 4018 ag Seachtain 48 agus Seachtain 96 i láthair i dTábla 7 agus i 
dTábla 8. 
 
Tábla 7: Paraiméadair éifeachtúlachta DNA HBV ag Seachtain 48a,b agus Seachtain 96b,c 

 

 
TAF 

(N=243) 
TDF 

(N=245) 
TAF-TAF 
(N=243) 

TDF-TAF 
(N=245) 

 Seachtain 48 Seachtain 96 
HBV DNA ≥ 20 IU/mLb,d 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 1 (0.4%) 

Difríocht Cóireálae 0.0% (95% CI = -1.9% go 2.0%) 0.0% (95% CI = -1.9% go 1.9%) 
HBV DNA < 20 IU/mL 234 (96.3%) 236 (96.3%) 230 (94.7%) 230 (93.9%) 

Difríocht Cóireálae 0.0% (95% CI = -3.7% go 3.7%) 0.9% (95% CI = -3.5% go 5.2%) 
Gan Sonraí Virologic 8 (3.3%) 8 (3.3%) 12 (4.9%) 14 (5.7%) 

Drugaí Staidéir Scoir 
De bharr AE nó Bás 
agus an HBV DNA 
Deiridh ar Fáil < 
20 IU/mL 

2 (0.8%) 0 3 (1.2%) 1 (0.4%) 
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TAF 

(N=243) 
TDF 

(N=245) 
TAF-TAF 
(N=243) 

TDF-TAF 
(N=245) 

 Seachtain 48 Seachtain 96 
Drugaí Staidéir Scoite 
De bharr Fáthanna 
Eilef agus an DNA 
HBV Deiridh Ar Fáil 
< 20 IU/mL 

6 (2.5%) 8 (3.3%) 7 (2.9%) 11 (4.5%) 

Sonraí ar Iarraidh Le 
linn Fuinneog ach ar 
Dhruga Staidéir 

0 0 2 (0.8%) 2 (0.8%) 

TDF = tenofovir disoproxil  
TAF = tenofovir alafenamide 
a. Bhí fuinneog Sheachtain 48 idir Lá 295 agus 378 (san áireamh). 
b. Mar a chinntear ag algartam mionathraithe arna shainiú ag FDA na SA. 
c. Céim lipéad oscailte, tá fuinneog Sheachtain 96 idir Lá 589 agus 840 (san áireamh). 
d. Níor scoir aon othar den chóireáil mar gheall ar easpa éifeachtúlachta. 
e. Arna choigeartú de réir aoisghrúpaí bonnlíne (< 50, ≥ 50 bliain) agus stádais stratam bonnlíne HBeAg. 
f. Áirítear leis sin othair a scoir ar chúiseanna seachas AE, bás nó easpa éifeachtúlachta, m.sh. toiliú a tharraing siar, 

cailleadh le cúram leantach, etc. 
 
Tábla 8: Paraiméadair éifeachtúlachta breise ag Seachtain 48 agus Seachtain 96a 

 

 
TAF 

(N=243) 
TDF 

(N=245) 
TAF-TAF 
(N=243) 

TDF-TAF 
(N=245) 

 Seachtain 48 Seachtain 96 
ALT 
Gnáth-ALT (Saotharlann 
Lárnach) 89% 85% 88% 91% 

Gnáth-ALT (AASLD) 79% 75% 81% 87% 
ALT normalaithe 
(Saotharlann Lárnach)b,c,d 50%  37%  56% 79% 

ALT normalaithe 
(AASLD)e,f,g 50% 26% 56% 74% 

Séireolaíocht 
HBeAg Cailte / 
séireachomhshóh 8% / 3% 6% / 0 18% / 5%  9% / 3% 

HBsAg Cailte / 
séireachomhshó 0 / 0 2% / 0 2% / 1% 2% / < 1% 

TDF = tenofovir disoproxil  
TAF = tenofovir alafenamide 
a. In easnamh = teip anailís 
b. Ní chuimsigh an daonra a úsáideadh chun anailís a dhéanamh ar normalú ALT ach othair a raibh ALT os cionn na gnáth-

theorainn (ULN) den raon lárnach saotharlainne (> 43 fireannaigh U/L 18 go < 69 bliain agus > 35 fireannaigh U/L 
≥ 69 bliain; > 34 baineann U/L 18 go < 69 bliain agus > 32 baineann U/L ≥ 69 bliain) ag an mbunlíne. 

c. Comhréir na n-othar ag Seachtain 48: TAF, 16/32; TDF, 7/19.  
d. Comhréir na n-othar ag Seachtain 96:TAF, 18/32; TDF, 15/19. 
e. Ní chuimsigh an daonra a úsáideadh le haghaidh anailíse ar normalú ALT ach othair le ALT os cionn ULN de chritéir 

2018 Chumann Meiriceánach um Staidéar ar Ghalair Ae (AASLD) (35 fireannaigh U/L agus 25 baineannach U/L) ag 
bunlíne. 

f. Comhréir na n-othar ag Seachtain 48: TAF, 26/52; TDF, 14/53.  
g. Comhréir na n-othar ag Seachtain 96: TAF, 29/52; TDF, 39/53 
h. Ní chuimsigh an daonra a úsáideadh le haghaidh anailíse séireolaíochta ach othair a raibh antaigin (HBeAg) deimhneach 

agus frith-choirp (HBeAb) diúltach acu nó a bhí in easnamh ag an mbunlíne. 
 
Athruithe ar dhlús mianraí cnámh i Staidéar 4018 
Ba é an meánathrú céatadáin i BMD ó bhunlíne go Seachtain 48 mar a mheas DXA ná +1.7% le 
tenofovir alafenamide i gcomparáid le −0.1% le tenofovir disoproxil ag an dromlach lumbach agus 
+0.7% i gcomparáid le −0.5% ag an cromáin iomlán. Bhí laghduithe BMD de níos mó ná 3% ag an 
dromlach lumbach ag 4% d'othair tenofovir alafenamide agus 17% d'othair tenofovir disoproxil ag 
Seachtain 48. Bhí laghduithe BMD de níos mó ná 3% ag an cromáin iomlán i 2% d'othair tenofovir 
alafenamide agus 12% d'othair tenofovir disoproxil ag Seachtain 48. 
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Sa chéim lipéad oscailte, b'ionann meánathrú céatadáin i BMD ón mbunlíne go Seachtain 96 in othair 
a d'fhan ar tenofovir alafenamide +2.3% ag an ndromach lumbach agus +1.2% ag an cromáin iomlán, i 
gcomparáid le +1.7% ag an ndromlach lumbach agus +0.2% ag an cromáin iomlán i measc na ndaoine 
a d'athraigh ó tenofovir disoproxil go tenofovir alafenamide ag Seachtain 48. 
 
Athruithe ar thástálacha saotharlainne duánach i Staidéar 4018 
Ba é an t-athrú airmheánach ón mbonnlíne go Seachtain 48 in eGFR de réir modh Cockcroft-Gault ná 
+2.2 mL in aghaidh an nóiméid sa ghrúpa tenofovir alafenamide agus −1.7 mL in aghaidh an nóiméid 
dóibh siúd a fhaigheann tenofovir disoproxil. Ag Seachtain 48, bhí méadú airmheánach ón mbunlíne i 
séiream creatiníne i measc othar randamach chun leanúint ar aghaidh le cóireáil le tenofovir disoproxil 
(0.01 mg / dL) i gcomparáid le laghdú airmheánach ón mbunlíne i measc iad siúd a aistríodh go 
tenofovir alafenamide (−0.01 mg / dL). 
 
Sa chéim lipéad oscailte, ba é an t-athrú airmheánach ar eGFR ón mbunlíne go Seachtain 96 ná 
1.6 mL/íos in othair a d’fhan ar tenofovir alafenamide, i gcomparáid le +0.5 mL/íos in othair a 
d’athraigh ó tenofovir disoproxil go tenofovir alafenamide ag Seachtain 48. Ba é an t-athrú 
airmheánach ar séiream créitíníne ón mbunlíne go Seachtain 96 ná −0.02 mg/dl dóibh siúd a d’fhan ar 
tenofovir alafenamide, i gcomparáid le −0.01 mg/dL dóibh siúd a d’athraigh ó tenofovir disoproxil go 
tenofovir alafenamide ag Seachtain 48. 
 
Athruithe ar thástálacha saotharlainne lipid i Staidéar 4018 
Cuirtear athruithe ó bhunlíne dúbailte-dall go Seachtain 48 agus Seachtain 96 san iomlán colaistéaról, 
HDL-colaistéaról, LDL-cholesterol, tríghlicrídí, agus cóimheas iomlán colaistéaról go HDL i láthair i 
dTábla 9. 
 
Tábla 9: Athruithe airmheánacha i dtástálacha saotharlainne lipid ag Seachtain 48 agus 
Seachtain 96 
 
 TAF 

(N=236) 
TAF 

(N=226) 
TAF-TAF 
(N=220) 

TDF 
(N=230) 

TDF 
(N=222) 

TDF-TAF  
N=219) 

 Bunlíne Seachtain 48 Seachtain 96 Bunlíne Seachtain 48 Seachtain 96 
 (Q1, Q3) 

(mg/dL) 
Athrúa 

airmheánach 
(Q1, Q3) 
(mg/dL)  

Athrú 
airmheánach 

(Q1, Q3) 
(mg/dL)  

(Q1, Q3) 
(mg/dL) 

Athrúa 
airmheánach 

(Q1, Q3) 
(mg/dL) 

Athrú 
airmheánach 

(Q1, Q3) 
(mg/dL) 

Colaistéaról Iomlán 
(troscadh) 

166 (147, 
189)  

19 (6, 33) 16 (3, 30) 169 (147, 
188) 

−4 (−16, 8) 15 (1, 28) 

HDL- Colaistéaról 
(troscadh) 

48 
(41, 56) 

3 (−1, 8) 4 (−1, 10)  48 
(40, 57) 

−1 (−5, 2) 4 (0, 9) 

LDL- Colaistéaról 
(troscadh) 

102 
(87, 123) 

16 (5, 27) 17 (6, 28) 103 
(87, 120) 

1 (−8, 12) 14 (3, 27) 

Tríghlicrídí (troscadh) 90 
(66, 128) 

16 (−3, 44) 9 (−8, 28) 89 
(68, 126) 

−2 (−22, 18) 8 (−8, 38) 

Cóimheas Iomlán 
Colaistéaról le HDL 

3.4 
(2.9, 4.2) 

0.2 
(−0.1, 0.5) 

0.0 
(−0.3, 0.3) 

3.4 
(2.9, 4.2) 

0.0 
(−0.3, 0.3) 

0.0 
(−0.3, 0.3) 

TDF = tenofovir disoproxil  
TAF = tenofovir alafenamide 
a. Ríomhadh P-luach don difríocht idir na grúpaí TAF agus TDF ag Seachtain 48, ó thástáil Wilcoxon Rank Sum agus bhí 

sé suntasach go staitistiúil (p < 0.001) le haghaidh athruithe airmheánacha (Q1, Q3) ón mbonnlíne sa cholaistéaról 
iomlán, colaistéaról HDL, colaistéaról LDL, tríghlicrídí agus cóimheas iomlán colaistéaról go HDL. 

b. Ba é líon na n-othar le haghaidh tríghlicrídí (troscadh) don ghrúpa TAF ná N = 235 ag an mbunlíne, 
N = 225 ag Seachtain 48 agus N = 218 don ghrúpa TAF-TAF ag Seachtain 96. 

 
Staidéar lagú duánach agus/nó heipiteach 4035 
Staidéar cliniciúil lipéad oscailte a bhí i Staidéar 4035 chun meastóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtúlacht agus ar shábháilteacht aistriú ó réimeas frith-víreasach eile go tenofovir alafenamide in 
othair ionfhabhtaithe HBV ainsealacha faoi chois víreasach. Áiríodh i gCuid A den staidéar othair le 
lagú duánach measartha go mór (eGFR de réir modh Cockcroft-Gault idir 15 agus 59 mL/íos; 
Cohórt 1, N = 78) nó ESRD (eGFR de réir modh Cockcroft-Gault < 15 mL/íos) ar haema-
scagdhealaithe (Cohórt 2, N = 15). Áiríodh i gCuid B den staidéar othair (N = 31) le lagú heipiteach 



 

21 

measartha nó tromchúiseach (Leanbh-Pugh Aicme B nó C ag scagadh nó stair scór CPT ≥ 7 le haon 
scór CPT ≤ 12 ag scagadh). 
 
Ba é an críochphointe príomhúil ná comhréir na suibiachta le HBV DNA < 20 IU/mL ag Seachtain 24. 
Áiríodh leis na críochphointí éifeachtúlachta tánaisteacha ag Seachtainí 24 agus 96 an céatadán 
suibiachta le HBV DNA < 20 IU/mL agus an sprioc a braitheadh / nár braitheadh (.i. < LLOD), 
comhréir na suibiachta le freagairt bithcheimiceach (gnáth ALT agus ALT normalaithe), an comhréir 
na suibiachta a bhfuil freagra séireolaíoch acu (caillteanas HBsAg agus séirea-thiontú go frith-HBanna 
agus caillteanas HBeAg agus séirea-thiontú go frith-HBe in suibiachta HBeAg-dearfach) agus athrú ón 
mbunlíne i scóir CPT agus Samhail le haghaidh Galar ae Deiridh Chéim (MELD) do suibiachta 
lagaithe heipiteachi gCuid B. 
 
Othair aosacha lagaithe duánacha i Staidéar 4035, Cuid A 
Ag an mbunlíne, bhí HBV DNA < 20 IU/mL ag 98% (91/93) d'othair i gCuid A agus bhí leibhéal 
DNA HBV do-bhraite ag 66% (61/93). Ba é an aois airmheánach ná 65 bliain, bhí 74% fireann, bhí 
77% Áiseach, bhí 16% Bán, agus bhí 83% HBeAg-diúltacha. I measc na frithvíreas ó bhéal cógais 
HBV is coitianta a úsáidtear bhí TDF (N = 58), lamivudine (N = 46), adefovir dipivoxil (N = 46), agus 
entecavir (N = 43). Ag bunlíne, bhí ALT ≤ ULN ag 97% agus 95% d'othair bunaithe ar chritéir lárnach 
saotharlainne agus critéir 2018 AASLD, faoi seach; ba é an eGFR airmheánach ag Cockcroft-Gault ná 
43.7 mL/íos (45.7 mL/nóiméad i gCohórt 1 agus 7.32 mL/íos i gCohórt 2); agus bhí stair ciorróis ag 
34% d'othair. 
 
Tá torthaí cóireála Staidéir 4035 Cuid A ag Seachtainí 24 agus 96 curtha i láthair i dTábla 10. 
 
Tábla 10: Paraiméadair éifeachtúlachta d’Othair Lagaithe Duánacha ag Seachtainí 24 agus 96 
 

 
Cohórt 1a 

(N=78) 
Cohórt 2b 

(N= 15) 
Iomlán 
(N=93) 

 Seachtain 
24 

Seachtain 
96 

Seachtain 
24 

Seachtain 
96 

Seachtain 
24 

Seachtain 
96d 

HBV DNAc  
HBV DNA 
< 20 IU/mL 

76/78 
(97.4%) 

65/78 
(83.3%) 

15/15 
(100.0%) 

13/15 
(86.7%) 

91/93 
(97.8%) 

78/93 
(83.9%)  

ALTc 
Gnáth ALT 
(Saotharlann Lárnach) 

72/78 
(92.3%) 

64/78 
(82.1%) 

14/15 
(93.3%) 

13/15 
(86.7%) 

86/93 
(92.5%) 

77/93 
(82.8%) 

Gnáth ALT (AASLD)e 68/78 
(87.2%) 

58/78 
(74.4%) 

14/15 
(93.3%) 

13/15 
(86.7%) 

82/93 
(88.2%) 

71/93 
(76.3%) 

a. Áirítear le Cuid A Cohórt 1 othair a bhfuil lagú duánach measartha nó trom orthu 
b. Áirítear le Cuid A Cohórt 2 othair a bhfuil ESRD acu ar haema-scagdhealú 
c. In easnamh = Anailís teip 
d. Áiríonn an t-ainmneoir 12 suibiacht (11 do Chohórt 1 agus 1 do Chohórt 2) a scoir an druga staidéir roimh am. 
e. Critéir an 2018 American Association of the Study of Liver Diseases (AASLD) 
 
Othair aosach le lagú heipiteach i Staidéar 4035, Cuid B 
Ag an mbunlíne, bhí bunlíne HBV DNA < 20 IU/mL ag 100% (31/31) d'othair i gCuid B agus bhí 
leibhéal DNA HBV do-bhraite ag 65% (20/31). Ba é an aois mheánach ná 57 bliain (19% ≥ 65 bliain), 
bhí 68% fireann, bhí 81% Áiseach, bhí 13% Bán, agus bhí 90% HBeAg-diúltacha. I measc na 
frithvíreas ó bhéal cógais HBV is coitianta a úsáidtear bhí TDF (N = 21), lamivudine (N = 14), 
entecavir (N = 14) agus adefovir dipivoxil (N = 10). Ag bunlíne, bhí ALT ≤ ULN ag 87% agus 
68% d'othair bunaithe ar chritéir saotharlainne lárnacha agus critéir 2018 AASLD, faoi seach; ba é an 
eGFR airmheánach ag Cockcroft-Gault ná 98.5 mL/íos; Bhí stair ciorróis ag 97% de na hothair, ba é 
an scór CPT airmheánach (raon) ná 6 (5-10), agus ba é an scór meánach (raon) MELD ná 10 (6-17). 
 
Tá torthaí cóireála Staidéir 4035 Cuid B ag Seachtainí 24 agus 96 curtha i láthair i dTábla 11. 
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Tábla 11: Paraiméadair Éifeachtúlachta d’Othair Lagaithe Hepatacha ag Seachtainí 24 agus 96 
 

 
Cuid B 
(N=31) 

 Seachtain 24 Seachtain 96b 
HBV DNAa 
HBV DNA < 20 IU/mL 31/31 (100.0%) 24/31 (77.4%) 
ALTa 
Gnáth ALT (Sotharlann Lárnach) 26/31 (83.9%) 22/31 (71.0%) 
Gnáth ALT (AASLD)c 25/31 (80.6%) 18/31 (58.1%) 
Scór CPT agus MELD 
Athrú meánach ón mBunlíne sa Scór 
CPT (SD) 

0 (1.1) 0 (1.2) 

Athrú meánach ón mBunlíne sa Scór 
MELD (SD) 

-0.6 (1.94) -1.0 (1.61) 

CPT = Child-Pugh Turcotte; 
MELD = Múnla le haghaidh Céim Deiridh Galar Ae 
a. In easnamh = Anailís teip 
b. Áiríonn an t-ainmneoir 6 suibiacht a scoir an druga staidéir roimh am 
c. Critéir an 2018 American Association of the Study of Liver Diseases (AASLD)  
 
Athruithe ar thástálacha saotharlainne lipid i Staidéar 4035 
Tá méaduithe beaga airmheánacha ón mbonnlíne go dtí Seachtain 24 agus Seachtain 96 i colaistéaról 
iomlán, colaistéaról HDL, LDL-colaistéaról, tríghlicrídí, agus cóimheas iomlán colaistéaról go HDL i 
measc othair le lagú duánach nó heipiteachcomhsheasmhach i gcomparáid le torthaí a breathnaíodh ó 
staidéir eile a bhaineann le lasc. chuig TAF (féach roinn 5.1 le haghaidh Staidéir 0108, 0110 agus 
4018), cé gur breathnaíodh laghduithe ón mbonnlíne sa cholaistéaról iomlán, LDL- colaistéaról, 
tríghlicrídí, agus cóimheas iomlán colaistéaról go HDL in othair le ESRD ar haema-scagdhealaithe ag 
Seachtain 24 agus Seachtain 96. 
 
Daonra péidiatrach 
 
Chuir an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach siar an oibleagáid torthaí staidéar le Vemlidy a chur 
isteach i bhfothacar amháin nó níos mó den daonra péidiatraiceach maidir le heipitíteas B ainsealach a 
chóireáil (féach ranna 4.2 agus 5.2 le haghaidh faisnéise maidir le húsáid phéidiatraiceach). 
 
5.2 Airíonna cógaschinéiteach  
 
Ionsú 
 
Tar éis glacadh béil tenofovir alafenamide faoi choinníollacha troscadh in othair aosach le heipitíteas 
B ainsealach, breathnaíodh tiúchan plasma buaic de tenofovir alafenamide thart ar 0.48 uair an chloig 
tar éis dáileog. Bunaithe ar anailís chógaschinéiteach daonra Chéim 3 in ábhair le heipitíteas 
ainsealach B, bhí meánstaid seasta AUC0-24 do tenofovir alafenamide (N = 698) agus tenofovir 
(N = 856) 0.22 µg•h/mL agus 0.32 µg•h/mL, faoi seach. Ba é staid seasta an Cuas do tenofovir 
alafenamide agus tenofovir ná 0.18 agus 0.02 µg/mL, faoi seach. I gcomparáid le coinníollacha 
troscadh, tháinig méadú 65% ar nochtadh tenofovir alafenamide mar thoradh ar dháileog amháin de 
tenofovir alafenamide a ghlacadh le béile ard-saill. 
 
Dáileachán  
 
B'ionann an ceangal tenofovir alafenamide le próitéiní plasma daonna i samplaí a bailíodh le linn 
staidéir chliniciúla agus thart ar 80%. Tá ceangal tenofovir le próitéiní plasma daonna níos lú ná 
0.7% agus tá sé neamhspleách ar thiúchan thar an raon 0.01-25 µg/mL. 
 
Bithchlaochlú 
 
Is cosán mór díothaithe é an meitibileacht do tenofovir alafenamide i ndaoine, arb ionann é agus 
> 80% den dáileog béil. Tá sé léirithe ag staidéir in vitro go ndéantar tenofovir alafenamide a 
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mheitibiliú go tenofovir (mór-mheitibilít) ag carboxylesterase 1 i heipitocytes; agus trí chatepsin A i 
gcealla aonnúicléacha fola forimeallacha (PBMCanna) agus macrafagaigh. In vivo, déantar tenofovir 
alafenamide a hidrealú laistigh de chealla chun tenofovir (mór-mheitibilít) a fhoirmiú, a fhosfartar go 
dtí an meitibilít gníomhach, tenofovir défhosfáite. 
 
In vitro, ní dhéantar tenofovir alafenamide a mheitibiliú ag CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, 
nó CYP2D6. Déantar tenofovir alafenamide a mheitibiliú ar a laghad ag CYP3A4. 
 
Díbirt 
 
Is cosán beag é eisfhearadh duánach de tenofovir alafenamide slán agus scriostar < 1% den dáileog sa 
fual. Déantar tenofovir alafenamide a dhíchur go príomha tar éis meitibileacht go tenofovir. Tá 
leathshaol plasma airmheánach de 0.51 agus 32.37 uair an chloig, faoi seach, ag tenofovir alafenamide 
agus tenofovir. Déantar tenofovir a dhíchur go duánach ón gcorp ag na duáin trí scagachán glomerular 
agus tál feadánacha gníomhach. 
 
Líneacht/neamhlíneacht 
 
Tá neamhchosaintí Tenofovir alafenamide comhréireach dáileog thar an raon dáileog de 8 go 125 mg. 
 
Cógaschinéitic i ndaonraí speisialta 
 
Aois, inscne agus eitneachas 
Níor sainaithníodh aon difríochtaí atá ábhartha go cliniciúil i gcógaschinéitic de réir aoise nó 
eitneachais. Níor measadh go raibh difríochtaí i gcógaschinéitic de réir inscne ábhartha go cliniciúil. 
 
Lagú heipiteach 
In othair le lagú heipiteach tromchúiseach, tá tiúchan plasma iomlán de tenofovir alafenamide agus 
tenofovir níos ísle ná iad siúd a fheictear in ábhair a bhfuil gnáthfheidhm heipiteach acu. Nuair a 
dhéantar iad a cheartú le haghaidh ceangailteach próitéine, tá comhchruinnithe plasma 
neamhcheangailte (saor) de tenofovir alafenamide i lagú heipiteach trom agus gnáthfheidhm 
heipiteach cosúil. 
 
Lagú duánach 
Níor tugadh faoi deara aon difríochtaí ábhartha cliniciúla i gcógaschinéitic tenofovir alafenamide nó 
tenofovir idir ábhair shláintiúla agus othair a bhfuil lagú duánach tromchúiseach orthu (CrCl measta 
> 15 ach < 30 mL/íos) i staidéir ar tenofovir alafenamide (Tábla 12). 
 
Bhí nochtadh tenofovir in ábhair le ESRD (imréiteach creatinine measta < 15 mL/íos) ar haema-
scagdhealaithe ainsealach a fuair tenofovir alafenamide (N = 5) i bhfad níos airde ná i suibiachta le 
gnáthfheidhm duánach (Tábla 12). Níor tugadh faoi deara aon difríochtaí ábhartha go cliniciúil i 
gcógaschinéitic tenofovir alafenamide in othair le ESRD ar haema-scagdhealaithe ainsealach i 
gcomparáid leo siúd a bhfuil gnáthfheidhm duánach acu. 
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Tábla 12: Cógaschinéitic tenofovir alafenamide agus a mheitibilít tenofovir in ábhair le lagú 
duánach i gcomparáid le hábhair a bhfuil gnáthfheidhm duánach acu 
 

 AUC (mcg•hour per mL) 
Meán (CV%) 

Imréiteach créitínín 
Meastaa 

Feidhm duánach gnáth 
≥ 90 mL in aghaidh an 

nóiméid (N = 13)b 

Lagú duánach 
tromchúiseach 

15-29 mL in aghaidh an 
nóiméid (N = 14)b 

ESRD ar haema-
scagdhealaithe 

< 15 mL in aghaidh an 
nóiméid (N = 5)c 

Tenofovir alafenamide 0.27 (49.2)d 0.51 (47.3)d 0.30 (26.7)e 
Tenofovir 0.34 (27.2)d 2.07 (47.1)d 18.8 (30.4)f 
CV = comhéifeacht éagsúlachta 
a. Trí mhodh Cockcroft-Gault. 
b. PK measúnaithe ar dháileog amháin de TAF 25 mg i suibiachta le feidhm duánach gnáth agus in ábhair le lagú duánach 

mór i Staidéar GS-US-120-0108. 
c. PK measúnaithe roimh haema-scagdhealú tar éis riarachán il-dáileog de TAF 25 mg i 5 suibiacht ionfhabhtaithe HBV i 

Staidéar GS-US-320-4035. Bhí bonnlíne meánach eGFR ag Cockcroft-Gault de 7.2 mL/íos (raon, 4.8 go 12.0) ag na 
suibiachta seo. 

d. AUCinf. 
e. AUClast. 
f. AUCtau. 
 
Daonra péidiatrach 
Rinneadh measúnú ar chógaschinéitic tenofovir alafenamide agus tenofovir i VEID-1 ógánaigh 
ionfhabhtaithe, cóireáil saonta a fuair tenofovir alafenamide (10 mg) a tugadh le elvitegravir, cobicistat 
agus emtricitabine mar tháibléad teaglaim dáileog seasta (E/C/F/TAF; Genvoya). Níor tugadh faoi 
deara aon difríochtaí ábhartha cliniciúla i gcógaschinéitic tenofovir alafenamide nó tenofovir idir 
ógánaigh agus daoine fásta ábhair ionfhabhtaithe VEID-1. 
 
5.3 Sonraí sábháilteachta réamhchliniciúla 
 
Léirigh staidéir neamhchliniciúla ar fhrancaigh agus madraí gur cnámh agus duán na príomh-sprioc-
orgáin tocsaineachta. Breathnaíodh ar thocsaineacht chnámh mar BMD laghdaithe i bhfrancaigh agus 
madraí ag nochtadh tenofovir ar a laghad ceithre huaire níos mó ná mar a measadh tar éis tenofovir 
alafenamide a thabhairt. Bhí insíothlú íosta histiocytes i láthair sa tsúil i madraí ag nochtadh tenofovir 
alafenamide agus tenofovir thart ar 4 agus 17 huaire níos mó, faoi seach, ná iad siúd a rabhthas ag súil 
leis tar éis tenofovir alafenamide a thabhairt. 
 
Ní raibh tenofovir alafenamide só-ghineach nó clastaigineach i dtástálacha géineatocsaineacha 
traidisiúnta. 
 
Toisc go bhfuil nochtadh tenofovir níos ísle i bhfrancaigh agus i lucha tar éis tenofovir alafenamidea 
glacadh i gcomparáid le tenofovir disoproxil, rinneadh staidéir charcanaigineachta agus staidéar peri-
iarbhreithe francach le tenofovir disoproxil amháin. Níor nochtadh aon ghuais speisialta don duine i 
ngnáthstaidéir ar acmhainneacht charcanaigineach le tenofovir disoproxil (mar fúmaráit) agus 
tocsaineacht don atáirgeadh agus don fhorbairt le tenofovir disoproxil (mar fúmaráit) nó tenofovir 
alafenamide. Níor léirigh staidéir ar thocsaineacht atáirgthe i bhfrancaigh agus i gcoiníní aon tionchar 
ar pharaiméadair cúplála, torthúlachta, toirchis nó féatais. Mar sin féin, laghdaigh tenofovir disoproxil 
an t-innéacs inmharthanachta agus meáchan na laonna i staidéar ar thocsaineacht peir-iarbhreithe ag 
dáileoga tocsaineacha máthar. Léirigh staidéar fadtéarmach carcanaigineachta béil i lucha minicíocht 
íseal siadaí dúidéineach, a measadh gur dócha go mbaineann siad le tiúchan ard áitiúil sa chonair 
gastraistéigeach ag dáileog ard 600 mg/kg/lá. Tá an mheicníocht maidir le foirmiú siadaí i lucha agus 
ábharthacht ionchasach do dhaoine neamhchinnte. 
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6. SONRAÍ CHÓGAISÍOCHTA 
 
6.1 Liosta de na támháin 
 
Croí táibléid 
 
Monaihiodráit lachtóis 
Micricriostalta ceallalósach (E460(i)) 
Trascharmallós sóidiam (E468) 
Stéaráit mhaignéisiam (E470b) 
 
Sceobhratú 
 
Alcól polaivinil (E1203) 
Dé-ocsaíd tiotáiniam (E171) 
Macrogol (E1521) 
Talc (E553b) 
Ocsaíd iarainn buí (E172) 
 
6.2 Neamh-chomhoiriúnachtaí 
 
Neamhbhainteach. 
 
6.3 Seilfré 
 
4 bliana. 
 
6.4 Réamhchúraimí stórála ar leith 
 
Stóráil sa phacáiste bunaidh chun cosaint a dhéanamh ó thaise. Coinnigh an buidéal dúnta go docht. 
 
6.5 An cinéal coimeádáin agus a bhfuil ann 
 
Buidéil poileitiléin ard-dlúis (PEAD), faoi iamh le snáithe leanúnach polapróipiléine, caipín leanbh 
díonach, líneáilte le línéar scragall alúmanaim gníomhachtaithe ionduchtaithe. Tá triomaitheoir 
glóthach shilice agus corna poileistear i ngach buidéal. 
 
Tá na méideanna pacáiste seo a leanas ar fáil: cartáin sheachtracha ina bhfuil 1 bhuidéal de 30 táibléad 
sceobhrataithe agus cartáin sheachtracha ina bhfuil 90 (3 bhuidéal 30) táibléad sceobhrataithe. 
 
Ní féidir gach méid paicéid a chur ar an margadh. 
 
6.6 Réamhchúraimí speisialta maidir le diúscairt 
 
Ba chóir aon táirge íocshláinte nó ábhar dramhaíola nár úsáideadh a dhiúscairt de réir na riachtanas 
áitiúil. 
 
 
7. SEALBHÓIR AN ÚDARAITHE MARGAÍOCHTA 
 
Gilead Sciences Ireland UC 
Carrigtohill 
County Cork, T45 DP77 
Éire 
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8. UIMHIR/UIMHREACHA AN ÚDARAITHE MARGAÍOCHTA 
 
EU/1/16/1154/001 
EU/1/16/1154/002 
 
 
9. DÁTA AN CHÉAD ÚDARAITHE/ATHNUACHAN AN ÚDARAITHE 
 
Dáta an chéad údaraithe: 09 Eanáir 2017 
Dáta an athnuachana is déanaí: 16 Nollaig 2021 
 
 
10. DÁTA ATHBHREITHNITHE AN TÉACS 
 
Tá faisnéis mhionsonraithe faoin táirge íocshláinte seo ar fáil ar shuíomh Gréasáin na 
Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí http://www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/
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IARSCRÍBHINN II 
 

A. MONARÓIR(Í) ATÁ FREAGRACH AS BAISCEANNA A SCAOILEADH 
 
B. COINNÍOLLACHA NÓ SRIANTA MAIDIR LE SOLÁTHAR AGUS ÚSÁID 
 
C. COINNÍOLLACHA AGUS CEANGLAIS EILE AN ÚDARAITHE 

MARGAÍOCHTA 
 
D. COINNÍOLLACHA NÓ SRIANTA MAIDIR LE HÚSÁID SHÁBHÁILTE 

AGUS ÉIFEACHTÚIL AN TÁIRGE ÍOCSHLÁINTE 
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A. MONARÓIR(Í) FREAGRACH AS EISIÚINT BAISCE 
 
Ainm agus seoladh an mhonaróra/na monaróirí atá freagrach as baisceanna a scaoileadh 
 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
ÉIRE 
 
 
B. COINNÍOLLACHA NÓ SRIANTA MAIDIR LE SOLÁTHAR AGUS 

ÚSÁID 
 
Táirge íocshláinte atá faoi réir oideas liachta srianta (féach Iarscríbhinn I: Achoimre ar Shaintréithe an 
Táirge, roinn 4.2). 
 
 
C. COINNÍOLLACHA AGUS CEANGLAIS EILE DE CHUID AN 

ÚDARAITHE MARGAÍOCHTA 
 
● Tuarascálacha tréimhsiúla chun dáta maidir le sábháilteacht (PSURanna) 

 
Tá na riachtanais maidir le PSURanna faoin táirge íocshláinte seo a chur isteach leagtha amach sa 
liosta de dhátaí tagartha an Aontais (liosta EURD) a fhoráiltear faoi Airteagal 107c(7) de Threoir 
2001/83/CE agus aon nuashonruithe ina dhiaidh sin atá foilsithe ar thairseach gréasáin leigheasra 
Eorpach. 
 
 
D. COINNÍOLLACHA NÓ SRIANTA MAIDIR LE HÚSÁID SHÁBHÁILTE 

AGUS ÉIFEACHTÚIL AN TÁIRGE ÍOCSHLÁINTE 
 
● Plean bainistithe riosca  
 
Déanfaidh sealbhóir an údaraithe margaíochta (SÚM) na gníomhaíochtaí agus na hidirghabhálacha 
riachtanacha maidir le faireachas cógas a shonraítear sa PBR comhaontaithe a chuirtear i láthair i 
Modúl 1.8.2 den údarú margaíochta agus aon nuashonruithe comhaontaithe ina dhiaidh sin ar an PBR. 
 
Ba chóir PBR nuashonraithe a chur isteach: 
● Ar iarratas ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach; 
● Gach uair a athraítear an córas bainistithe riosca, go háirithe mar thoradh ar fhaisnéis nua a fháil 

a bhféadfadh athrú suntasach ar an bpróifíl sochair/riosca a theacht aisti nó mar thoradh ar 
sprioc thábhachtach (maidir le faireachas cógas nó íoslaghdú riosca) a bhaint amach. 
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IARSCRÍBHINN III 
 

LIPÉADÚ AGUS BILEOG PHACÁISTE 
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A. LIPÉADÚ 
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SONRAÍ LE CUR AR AN bhFORPHACAISTÍOCHT AGUS AN NEASPHACÁISTÍOCHT 
 
LIPÉADÚ BUIDÉAL AGUS CARTÁN 
 
 
1. AINM AN TÁIRGE ÍOCSHLÁINTE 
 
Vemlidy 25 mg táibléid sceobhrataithe 
tenofovir alafenamide 
 
 
2. RÁITEAS MAIDIR LE SUBSTAINT(Í) GNÍOMHACHA 
 
Tá fumarate tenofovir alafenamide comhionann le 25 mg de tenofovir alafenamide i ngach táibléid 
sceobhrataithe. 
 
 
3. LIOSTA DE NA TÁMHÁIN 
 
Tá monaihiodráit lachtóis ann. Féach an bhileog le haghaidh tuilleadh eolais.  
 
 
4. FOIRM CHÓGAISÍOCHTA AGUS INNEACHAR 
 
30 táibléad sceobhrataithe. 
 
90 (3 bhuidéal de 30) táibléad sceobhrataithe. 
 
 
5. MODHANNA AGUS BEALACH(Í) GLACADH 
 
Léigh an bhileog an phacáiste roimh úsáid. 
 
Úsáid ó bhéal. 
 
Ná slog triomúcháin. 
 
 
6. RABHADH SPEISIALTA GO gCAITHFEAR AN TÁIRGE ÍOCSHLÁINTE A 

CHOIMEÁD AS RADHARC AGUS AS AIMSIÚ LEANAÍ 
 
Coimeád as radharc agus as aimsiú leanaí. 
 
 
7. RABHADH/RABHAIDH SPEISIALTA EILE, MÁS GÁ 
 
 
8. DÁTA ÉAGA 
 
EXP 
 
 
9. DÁLAÍ SPEISEALTA STÓRÁLA 
 
Stóráil sa phacáiste bunaidh chun cosaint a dhéanamh ó thaise. Coinnigh an buidéal dúnta go docht. 
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10. RÉAMHCHÚRAMAÍ SPEISIALTA MAIDIR LE DIÚSCAIRT TÁIRGÍ ÍOCSHLÁINTE 

NEAMHÚSÁIDTE NÓ ÁBHAR DRAMHAÍOLA DÍORTHAITHE Ó NA TÁIRGÍ 
ÍOCSHLÁINTE SIN, MÁS IOMCHUÍ 

 
 
11. AINM AGUS SEOLADH SHEALBHÓIR AN ÚDARAITHE MARGAÍOCHTA 
 
Gilead Sciences Ireland UC 
Carrigtohill 
County Cork, T45 DP77 
Éire 
 
 
12. UIMHIR/UIMHIREACHA AN ÚDARAITHE MARGAÍOCHTA 
 
EU/1/16/1154/001 30 táibléad sceobhrataithe 
EU/1/16/1154/002 90 (3 bhuidéal de 30) táibléad sceobhrataithe 
 
 
13. BAISCUIMHIR 
 
Lot 
 
 
14. AICMIÚ GINEARÁLTA LE hAGHAIDH SOLÁTHAR 
 
 
15. TREORACHA ÚSÁIDE 
 
 
16. FAISNÉIS IN BRAILLE 
 
Vemlidy [Pacáistíocht seachtrach amháin] 
 
 
17. AITHEANTÓIR UATHÚLA - BARRACHÓD 2T 
 
Barrachóid 2T ina bhfuil an t-aitheantóir uathúil san áireamh. 
 
 
18. AITHEANTÓIR UATHÚLA – SONRAÍ INLÉITHEACHA AN DUINE 
 
Cód táirge {uimhir} 
Sraithuimhir {uimhir} 
Uimhir náisiúnta {uimhir} 
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B. BILEOG PHACÁISTE 
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Bileog phacáiste: Faisnés don othar 
 

Vemlidy 25 mg táibléid sceobhrataithe 
tenofovir alafenamide 

 
Léigh an bhileog seo ar fad go cruinn sula dtosóidh tú an cógas seo a thógáil mar go bhfuil 
faisnéis thábhachtach inti duit. 
- Coinnigh an bhileog seo. B’fhéidir go dteastódh uait í a léamh arís. 
- Má tá aon cheist eile agat, fiafraigh de do dhochtúir nó do phoitigéir. 
- Duitse amháin a ordaíodh an cógas seo. Ná cuir ar aghaidh chuig daoine eile é. D’fhéadfadh sé 

dochar a dhéanamh dóibh, fiú más ionann na comharthaí breoiteachta atá orthu agus a bhí ort 
féin. 

- Má bhíonn aon fho-iarsmaí ort, labhair le do dhochtúir nó do phoitigéir. Agus aon fho-iarsmaí 
féideartha nach bhfuil liostaithe sa bhileog seo san áireamh. Féach roinn 4. 

 
Cad atá sa bhileog seo 
 
1.  Cad é Vemlidy agus cén úsáid a bhaintear as 
2.  An t-eolas a theastaíonn uait sula dtóga tú Vemlidy 
3.  Conas Vemlidy a thógáil 
4.  Fo-iarmhairtí féideartha 
5. Conas Vemlidy a stóráil 
6.  Inneachar an phacáiste agus faisnéis eile 
 
 
1. Cad é Vemlidy agus cén úsáid a bhaintear as 
 
Tá an tsubstaint ghníomhach tenofovir alafenamide i Vemlidy. Is leigheas frithvíreasach é seo, ar a 
dtugtar coscaire núicléitíde cúl-tras-scrioptáis (NtRTI). 
 
Úsáidtear Vemlidy chun heipitíteas B ainsealach (fadtéarmach) a chóireáil i ndaoine fásta agus 
ógánaigh 12 bliain d'aois agus níos sine, a bhfuil meáchan 35 kg ar a laghad acu. Is ionfhabhtú é 
Heipitíteas B a dhéanann difear don ae, de bharr víreas heipitíteas B. In othair le heipitíteas B, 
rialaíonn an leigheas seo an t-ionfhabhtú tríd an víreas a stopadh ó iolrú. 
 
 
2. An t-eolas a theastaíonn uait sula dtóga tú Vemlidy 

 
Ná glac Vemlidy 
 
● má tá ailléirge ort le tenofovir alafenamide nó le haon cheann eile de chomhábhair an chógais 

seo (liostaithe i roinn 6). 
 
 Má bhaineann sé seo leat, ná glac Vemlidy agus inis do dhochtúir láithreach. 
 
Rabhaidh agus réamhchúraimí 
 
● Bí cúramach gan do heipitíteas B a chur ar aghaidh chuig daoine eile. Is féidir leat daoine 

eile a ionfhabhtú fós agus an leigheas seo á ghlacadh agat. Ní laghdaíonn an leigheas seo an 
baol go gcuirfear heipitíteas B ar dhaoine eile trí theagmháil ghnéasach nó éilliú fola. Ní mór 
duit leanúint de réamhchúraimí a ghlacadh chun é seo a sheachaint. Pléigh le do dhochtúir na 
réamhchúraimí is gá chun daoine eile a ionfhabhtú. 

 
● Abair le do dhochtúir má tá stair de ghalar ae agat. Tá riosca níos airde ag othair a bhfuil 

galar ae orthu, a gcuirtear cóireáil orthu le haghaidh heipitíteas B le cógais fhrithvíreasacha, 
maidir le seachghalair ae tromchúiseacha agus a d’fhéadfadh a bheith marfach. D’fhéadfadh go 
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mbeadh ar do dhochtúir tástálacha fola a dhéanamh chun monatóireacht a dhéanamh ar 
d’fheidhm ae. 

 
● Labhair le do dhochtúir nó do phoitigéir má bhí galar duáin ort nó má léirigh tástálacha 

fadhbanna le do chuid duáin, roimh nó le linn na cóireála. Sula dtosaíonn tú ar chóireáil 
agus le linn cóireála le Vemlidy, féadfaidh do dhochtúir tástálacha fola nó fuail a ordú chun 
monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibríonn do chuid duáin. 

 
● Labhair le do dhoctúir má tá heipitíteas C nó D ort friesin. Ní dhearnadh an leigheas seo a 

thástáil ar othair a bhfuil heipitíteas C nó D orthu chomh maith le heipitíteas B. 
 
● Labhair le do dhochtúir má tá VEID ort freisin. Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil VEID agat, 

ba cheart do do dhochtúir tástáil VEID a thairiscint duit sula dtosaíonn tú ag glacadh an leigheas 
seo le haghaidh heipitíteas B. 

 
 Má bhaineann aon cheann díobh seo leat, labhair le do dhochtúir roimh Vemlidy a ghlacadh. 
 
Tá seans ann go mbeidh fadhbanna duáin agat agus tú ag tógáil Vemlidy thar thréimhse fada ama 
(féach Rabhaidh agus réamhchúraimí) 
 
Leanaí agus ógánaigh 
 
Ná tabhair an leigheas seo do leanaí atá faoi bhun 12 bliana d'aois agus meáchan níos lú ná 35 
kg. Ní dhearnadh tástáil air i leanaí atá faoi bhun 12 bhliain d'aois agus a bhfuil meáchan níos lú ná 
35 kg acu. 
 
Leigheasanna eile agus Vemlidy 
 
Inis do do dhochtúir nó do chógaiseoir má tá tú ag glacadh, tar éis glacadh le déanaí nó má tá 
seans ann go nglacfaidh tú aon leigheas eile. Féadfaidh Vemlidy idirghníomhú le leigheasanna eile. 
Mar thoradh air sin, d'fhéadfadh go n-athróidh méideanna Vemlidy nó leigheasanna eile i do chuid 
fola. D’fhéadfadh sé seo do chógais a stopadh ó oibriú i gceart, nó d’fhéadfadh aon fho-iarmhairtí a 
dhéanamh níos measa. 
 
Leigheasanna a úsáidtear chun ionfhabhtú heipitíteas B a chóireáil 
Níor chóir duit an leigheas seo a ghlacadh le cógais eile ina bhfuil: 
● tenofovir alafenamide 
● tenofovir disoproxil  
● adefovir dipivoxil 
 
Cineálacha eile leigheasanna 
Labhair le do dhochtúir má tá tú ag glacadh: 
● antaibheathaigh a úsáidtear chun ionfhabhtuithe baictéaracha a chóireáil lena n-áirítear eitinn, 

ina bhfuil: 
- rifabutin, riofaimpicin or rifapentine 

● leigheasanna frithvíreasacha a úsáidtear chun VEID a chóireáil, mar: 
- ritonavir nó cobicistat treisithe darunavir, lopinavir or atazanavir 

● frith-thnnmhúcháin a úsáidtear chun titmeas a chóireáil, mar:  
- carbamasaipín, oxcarbazepine, feineabarbatón nó feineatóin 

● leigheasanna luibhe a úsáidtear chun dúlagar agus imní a chóireáil, ina bhfuil:  
- Beathnua (Lus na Maighdine Muire) 

● leigheasanna frithfungasacha a úsáidtear chun ionfhabhtuithe fungacaha a chóireáil, ina 
bhfuil: 
- céataconasól nó itreaconasól 

 
 Abair le do dhochtúir má tá tú ag glacadh na leigheasanna seo nó aon leigheasanna eile. 
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Toirchis agus beathú cíche 
 
Má tá tú ag iompar clainne nó ag tabhairt beathú cíche do do leanbh, má cheapann tú gurbh fhéidir go 
bhfuil tú ag iompar clainne nó má tá tú ag pleanáil leanbh a bheith agat, teigh i gcomhairle le do 
dhochtúir sula dtóga tú an cógas seo. 
 
● Abair le do dhoctúir láithreach má éiríonn tú torrach. 
 
● Ná beathú cíche le linn cóireála le Vemlidy. Moltar beathú cíche a sheachaint chun tenofovir 

alafenamide nó tenofovir a thabhairt don leanbh trí bhainne cíche. 
 
Tiomáint agus measíní a úsáid  
 
Is féidir le Vemlidy a bheith ina chúis le meadhrán. Má mothaíonn tú meadhránach agus tú ag tógáil 
Vemlidy, ná tiomáin agus ná húsáid aon uirlisí nó hinnill. 
 
Tá lachtós i Vemlidy 
 
Má chuir do dhochtúir in iúl duit go bhfuil éadulaingt agat ar roinnt siúcraí, déan teagmháil le do 
dhochtúir sula nglacfaidh tú an leigheas seo. 
 
Tá sóidiam i Vemlidy 
 
Tá níos lú ná 1 mmol sóidiam (23 mg) in aghaidh an táibléid sa leigheas seo, is é sin le rá go bunúsach 
'saor ó sóidiam'. 
 
 
3. Conas Vemlidy a ghlacadh 
 
Tóg an cógas seo díreach mar a dúirt do dhochtúir leat i gcónaí. Fiafraigh de do mura bhfuil tú 
cinnte. 
 
Is í an dáileog mholta aon tablet uair amháin sa lá le bia. Is fearr Vemlidy a ghlacadh le bia chun na 
leibhéil cheart de shubstaint ghníomhach a fháil i do chorp. Ba chóir go leanfadh an chóireáil chomh 
fada agus a insíonn do dhochtúir duit. De ghnáth bíonn sé seo ar feadh 6 go 12 mhí ar a laghad agus 
féadfaidh sé a bheith ar feadh blianta fada. 
 
Má ghlacann tú níos mó Vemlidy ná mar ba chóir duit 
 
Má ghlacann tú trí thimpiste níos mó ná an dáileog molta de Vemlidy d'fhéadfá a bheith i mbaol 
méadaithe fo-iarmhairtí féideartha leis an leigheas seo (féach roinn 4, Fo-iarmhairtí féideartha). 
 
Déan teagmháil láithreach le do dhochtúir nó leis an roinn éigeandála is gaire duit chun comhairle a 
fháil. Coinnigh an buidéal táibléad leat ionas gur féidir leat cur síos a dhéanamh go héasca ar an méid 
a ghlac tú. 
 
Má dhéanann tú dearmad ar Vemlidy a ghlacadh 
 
Tá sé tábhachtach gan dáileog a chailleadh. Má chailleann tú dáileog, oibrigh amach cá fhad ó ba 
cheart duit é a ghlacadh. 
 
● Má tá sé níos lú ná 18 uair an chloig tar éis duit Vemlidy a ghlacadh de ghnáth, tóg é chomh 

luath agus is féidir, agus ansin tóg do chéad dáileog eile ag an am rialta. 
 
● Má bhíonn sé níos mó ná 18 uair an chloig tar éis duit Vemlidy a ghlacadh de ghnáth, mar sin 

ná glac an dáileog caillte. Fan agus tóg an chéad dáileog eile ag an am rialta. Ná tog dáileog 
dhúbailte le táibléad ligth i ndearmad a chúitmeah. 
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Má tá tú tinn (cur amach) níos lú ná uair an chloig tar éis Vemlidy a ghlacadh, tóg táibléad eile. 
Ní gá duit táibléid eile a ghlacadh má tá tú tinn (cur amach) níos mó ná 1 uair tar éis Vemlidy a 
ghlacadh. 
 
Má stopann tú de Vemlidy a thógáil 
 
Ná stad ag glacadh Vemlidy gan comhairle do dhochtúir. D'fhéadfadh do heipitíteas B dul in olcas 
má stadtar cóireáil le Vemlidy. I roinnt othar a bhfuil galar ae nó cirhosis chun cinn acu, d'fhéadfadh sé 
seo a bheith bagrach don bheatha. Má scoireann tú den leigheas seo, beidh ort seiceálacha sláinte rialta 
agus tástálacha fola ar feadh roinnt míonna chun d’ionfhabhtú heipitíteas B a sheiceáil. 
 
● Labhair le do dhoctúir sula n-éireoidh tú as an gcógas seo a ghlacadh ar chúis ar bith, go 

háirithe má tá aon fho-iarmhairtí ort nó má tá tinneas eile ort. 
 
● Inis do dhochtúir láithreach faoi chomharthaí nua nó neamhghnácha tar éis duit deireadh a 

chur leis an gcóireáil, go háirithe na hairíonna a bhfuil baint agat le hionfhabhtú heipitíteas B. 
 
● Labhair le do dhochtúir sula n-atosóidh tú ag tógáil táibléad Vemlidy. 
 
Má tá aon cheist eile agat maidir le húsáid na leigheasanna seo, cuir ceist ar do dhochtúir nó do 
chógaiseoir. 
 
 
4. Fo-iarsmaí féideartha 
 
Fearacht gach cógas, d'fhéadfadh fo-iarsmaí a bheith ag dul leis an gcógas seo, cé nach dtagann siad ar 
gach duine. 
 
An-choitanta 
(d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar níos mó ná 1 as 10 duine) 
● Tinneas cinn 
 
Coitianta 
(d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar suas le 1 as 10 duine) 
● Buinneach 
● A bheith tinn (caitheamh suas) 
● Mothú tinn (masmas) 
● Meadhrán 
● Pian boilg 
● Pian ailt (artrailge) 
● Gríos 
● Tochasachas 
● Mothú séidte 
● Gaoth (gaofaireacht) 
● Mothú tuirseach 
 
Neamhchoitianta 
(d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar suas le 1 as 100 duine) 
● Ar an aghaidh, na liopaí, tenaga nó scornach (angioedema) 
● Aodh thochais (urtacáire) 
 
Seans go dtaispeánfadh tástálacha freisin: 
● Leibhéal méadaithe einsím ae (ALT) san fhuil 
 
 Má éiríonn aon cheann de na fo-iarmhairtí seo tromchúiseach inis do dhochtúir. 
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Le linn teiripe HBV d’fhéadfadh méadú ar mheáchan, ar leibhéil troscadh lipidí fola agus/nó glúcóis. 
Déanfaidh do dhochtúir tástáil le haghaidh na n-athruithe seo. 
 
Fo-iarsmaí a thuairisciú 
 
Má bhíonn aon fho-iarsmaí ort, labhair le do dhochtúir nó do phoitigéir. Agus aon fho-iarsmaí 
féideartha nach bhfuil liostaithe sa bhileog seo san áireamh. Is féidir leat fo-iarsmaí a thuairisciú go 
díreach tríd an gcóras náisiúnta tuairiscithe atá luaite in Aguisín V. Trí fho-iarsmaí a thuairisciú is 
féidir leat cabhrú le tuilleadh faisnéise a sholáthar faoi shábháilteacht an chógais seo. 
 
 
5. Conas Vemlidy a stóráil 
 
Coimeád an cógas seo as radharc agus as aimsiú leanaí. 
 
Ná húsáid an cógas seo tar éis an dáta éaga a luaitear ar an mbocsa agus ar an mbuidéal ina dhiaidh sin 
{EXP}. Is don lá deireanach den mhí sin a thagraíonn an dáta éaga. 
 
Stóráil sa phacáiste bunaidh chun cosaint a dhéanamh ó thaise. Coinnigh an buidéal dúnta go docht. 
 
Ná caith aon leigheasanna trí fhuíolluisce nó trí dhramhaíl tí. Fiafraigh de do chógaiseoir conas 
leigheasanna nach n-úsáideann tú a thuilleadh a chaitheamh amach. Cuideoidh na bearta seo leis an 
gcomhshaol a chosaint. 
 
 
6. Inneachar an phacáiste agus faisnéis eile 
 
An bhfuil in Vemlidy 
 
Is ea an tsubstaint ghníomhach tenofovir alafenamide. Tá tenofovir alafenamide fúmaráite i ngach 
táibléad sceobhrataithe Vemlidy, atá comhionann le 25 mg de tenofovir alafenamide. 
 
An chuma atá ar Vemlidy agus inneachar an phacáiste 
Croílár táibléid: 
Monaihiodráit lachtóis, micricriostalta ceallalósach (E460(i)), trascharmallós sóidiam (E468), stéaráit 
mhaignéisiam (E470b). 
 
Sceobhratú: 
Alcól polaivinil (E1203), dé-ocsaíd tiotáiniam (E171), macrogol (E1521), talc (E553b), ocsaíd iarainn 
buí (E172). 
 
An chuma atá ar Vemlidy agus a bhfuil sa phacáiste 
 
Tá táibléad sceobhrataithe Vemlidy buí, cruinn, clóite (nó marcáilte) le "GSI" ar thaobh amháin den 
táibléad agus "25" ar an taobh eile den táibléad. Tagann sé i mbuidéil de 30 táibléad (le triomaitheoir 
glóthach shilice a chaithfear a choinneáil sa bhuidéal chun do táibléad a chosaint). Tá an triomadán 
glóthach shilice i sáspan nó canister ar leith agus níor chóir é a shlogadh. 
 
Tá na méideanna pacáiste seo a leanas ar fáil: cartáin sheachtracha ina bhfuil 1 bhuidéal de 30 táibléad 
atá brataithe le scannán agus cartáin sheachtracha ina bhfuil 90 (3 bhuidéal 30) táibléad 
sceobhrataithe. Ní féidir gach pacáiste a chur ar an margadh. 
 
Sealbhóir Údarú Margaíochta 
Gilead Sciences Ireland UC 
Carrigtohill 
County Cork, T45 DP77 
Éire 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Monaróir 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Éire 
 
Maidir le haon fhaisnéis faoin gcógas seo, téigh i dteagmháil le hionadaí áitiúil Shealbhóir an 
Údaraithe Margaíochta: 
 
België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SRL-BV 
Fó: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Lietuva 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 (0) 22 262 8702 
 

България 
Gilead Sciences Ireland UC 
Тел.: + 353 (0) 1 686 1888 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Gilead Sciences Belgium SRL-BV 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Česká republika 
Gilead Sciences s.r.o. 
Tel: + 420 910 871 986 
 

Magyarország 
Gilead Sciences Ireland UC 
Tel: + 353 (0) 1 686 1888 
 

Danmark 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Malta 
Gilead Sciences Ireland UC 
Tel: + 353 (0) 1 686 1888 
 

Deutschland 
Gilead Sciences GmbH 
Tel: + 49 (0) 89 899890-0 
 

Nederland 
Gilead Sciences Netherlands B.V. 
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 

Eesti 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 (0) 22 262 8702 
 

Norge 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Ελλάδα 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

España 
Gilead Sciences, S.L. 
Tel: + 34 91 378 98 30 
 

Polska 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 (0) 22 262 8702 
 

France 
Gilead Sciences 
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 
 

Portugal 
Gilead Sciences, Lda. 
Tel: + 351 21 7928790 
 

Hrvatska 
Gilead Sciences Ireland UC 
Tel: + 353 (0) 1 686 1888 
 

România 
Gilead Sciences Ireland UC 
Tel: + 353 (0) 1 686 1888 
 

Ireland 
Gilead Sciences Ireland UC 
Fón: + 353 (0) 214 825 999 
 

Slovenija 
Gilead Sciences Ireland UC 
Tel: + 353 (0) 1 686 1888 
 



 

40 

Ísland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Slovenská republika 
Gilead Sciences Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 232 121 210 
 

Italia 
Gilead Sciences S.r.l. 
Tel: + 39 02 439201 
 

Suomi/Finland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Κύπρος 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Sverige 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Latvija 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 (0) 22 262 8702 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Gilead Sciences Ireland UC 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

 
Athbhreithníodh an bhileog seo an uair dheireanach i {MM/YYYY}. 
 
Tá faisnéis mhionsonraithe faoin leigheas seo ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Gníomhaireachta 
Leigheasra Eorpaí: http://www.ema.europa.eu. 

http://www.ema.europa.eu/
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IARSCRÍBHINN IV 
 

CONCLÚIDÍ AGUS FORAIS EOLAÍOCHA LE hAGHAIDH ATHRÚ AR THÉARMAÍ AN 
ÚDARAITHE MARGAÍOCHTA/NA nÚDARUITHE MARGAÍOCHTA 

 



 

42 

Conclúidí eolaíocha 
 
Seo a leanas conclúidí eolaíocha CHMP, ag cur Tuarascáil Mheasúnachta PRAC ar PSUR(anna) le 
haghaidh tenofovir alafenamide san áireamh: 
 
Léiríonn ‘Faisnéis an Táirge’ atá ann cheana i gcás táirgí íocshláinte ina bhfuil tenofovir alafenamide 
an gá atá le monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú na nduán agus cóireáil le tenofovir á tabhairt. Sin 
ráite, bunaithe ar na sonraí carnacha ó athbhreithnithe, meastar gur cuí an rabhadh atá ann cheana 
maidir le neifreatocsaineacht a thabhairt cothrom le dáta chun oideasóirí a chur ar an eolas maidir leis 
na cásanna iarmhargaíochta a breathnaíodh ina raibh géarchliseadh duánach agus galar i bhfidíní 
neasacha na nduán. 
 
Comhaontaíonn CHMP leis na conclúidí eolaíocha atá déanta ag PRAC. 
 
Forais le haghaidh athrú ar théarmaí an údaraithe margaíochta 
 
Ar bhonn na gconclúidí eolaíocha le haghaidh tenofovir alafenamide tá CHMP den tuairim go bhfuil 
an chothromaíocht idir riosca agus tairbhe an táirge íocshláinte/na dtáirgí íocshláinte ina bhfuil 
tenofovir alafenamide neamhathraithe faoi réir na n-athruithe atá beartaithe a chur i bhfeidhm ar 
fhaisnéis an táirge. 
 
Molann CHMP gur cheart téarmaí an údaraithe margaíochta/na n-údaruithe margaíochta a athrú. 
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