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1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Victrelis 200 mg kovat kapselit
2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
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Yksi kova kapseli sisältää 200 mg bosepreviiria.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
Yksi kapseli sisältää 56 mg laktoosimonohydraattia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
LÄÄKEMUOTO

yy

3.
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Kova kapseli.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet
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4.
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Kapselissa on kellanruskea läpinäkymätön kansiosa, jossa on punaisella painovärillä MSD:n logo, ja
luonnonvalkoinen läpinäkymätön runko-osa, jossa on punaisella painovärillä koodi ”314”.

4.2
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Victrelis on tarkoitettu genotyypin 1 hepatiitti C -viruksen (HCV) aiheuttaman kroonisen infektion
hoitoon yhdessä peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa aikuispotilaille, joilla on kompensoitunut
maksasairaus ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet hoitoa tai joiden aikaisempi hoito on
osoittautunut tehottomaksi (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).
Annostus ja antotapa
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Annostus

m
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Kroonisen C-hepatiitin hoitoon perehtyneen lääkärin on aloitettava Victrelis-hoito ja seurattava
hoitoa.
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Victrelis on annettava yhdessä peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa. Ennen Victrelis-hoidon
aloittamista on perehdyttävä peginterferoni alfan ja ribaviriinin (PR) valmisteyhteenvetoihin.
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Suositeltu Victrelis-annos on 800 mg suun kautta kolmesti vuorokaudessa ruoan (aterian tai kevyen
välipalan) kanssa. Enimmäisannos on 2400 mg/vrk. Ellei kapseleita oteta ruoan kanssa,
lääkeainealtistus voi jäädä optimaalisen tason alapuolelle ja teho voi heikentyä.

Potilaat, joilla ei ole kirroosia ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet hoitoa tai aikaisempi hoito ei
ole tehonnut
Seuraavat annostussuositukset poikkeavat joissakin alaryhmissä faasin III tutkimuksissa tutkitusta
annostuksesta (ks. kohta 5.1).
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Taulukko 1
Hoidon kesto vasteenmukaisen hoidon (RGT) suositusten mukaan potilailla, joilla ei ole kirroosia ja
jotka eivät ole aikaisemmin saaneet hoitoa tai aikaisempi interferoni- ja ribaviriinihoito on
osoittautunut tehottomaksi
ARVIOINTI*
(HCV-RNA-tulokset†)
Hoitoviikolla 8
Hoitoviikolla 24

TOIMENPIDE

Alle havaitsemisrajan

m

Aikaisemmin
hoitamattomat
potilaat
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Hoidon kesto = 48 viikkoa‡

Alle havaitsemisrajan
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Havaittavissa

Alle havaitsemisrajan
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Potilaat, joiden
aikaisempi
hoito ei ole
tehonnut

Havaittavissa

1. Peginterferoni alfaa ja
ribaviriinia annetaan 4 viikon
ajan ja sen jälkeen
2. Hoitoa jatketaan kaikilla
kolmella lääkkeellä (PR +
Victrelis) hoitoviikon 36
loppuun asti, minkä jälkeen se
lopetetaan, ja sen jälkeen
3. Peginterferoni alfan ja
ribaviriinin yhdistelmää
jatketaan hoitoviikon 48
loppuun asti, minkä jälkeen se
lopetetaan.
Hoidon kesto = 48 viikkoa
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Alle havaitsemisrajan

Lä

1. Peginterferoni alfaa ja
ribaviriinia annetaan 4 viikon
ajan ja sen jälkeen
2. Hoitoa jatketaan kaikilla
kolmella lääkkeellä
(peginterferoni alfa ja
ribaviriini [PR] + Victrelis)
hoitoviikon 28 loppuun asti,
minkä jälkeen se lopetetaan.
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Alle havaitsemisrajan
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Hoidon kesto = 28 viikkoa

Alle havaitsemisrajan
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1. Peginterferoni alfaa ja
ribaviriinia annetaan 4 viikon
ajan ja sen jälkeen
2. Hoitoa jatketaan kaikilla
kolmella lääkkeellä (PR +
Victrelis) hoitoviikon 36
loppuun asti, minkä jälkeen se
lopetetaan, ja sen jälkeen
3. Peginterferoni alfan ja
ribaviriinin yhdistelmää
jatketaan hoitoviikon 48
loppuun asti, minkä jälkeen se
lopetetaan.

*Lopettamisohjeet
Jos potilaan hepatiitti C -viruksen ribonukleiinihapon (HCV-RNA) taso on 1000 IU/ml tai
suurempi hoitoviikolla 8, kolmoishoito lopetetaan.
Jos potilaan HCV-RNA-taso on 100 IU/ml tai suurempi hoitoviikolla 12, kolmoishoito lopetetaan.
Jos potilaan HCV-RNA on havaittavissa hoitoviikolla 24 ja tulos on varmistettu, kolmoishoito
lopetetaan.
†
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Kliinisissä tutkimuksissa HCV-RNA-määritykset plasmasta tehtiin Roche COBAS TaqMan 2.0
-menetelmällä, jossa havaitsemisraja on 9,3 IU/ml ja kvantifiointiraja 25 IU/ml.
‡
Tätä hoito-ohjelmaa on kokeiltu vain potilaille, joiden aikaisempi hoito ei ole tehonnut ja joilla
oli myöhäinen hoitovaste (ks. kohta 5.1).
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Kaikki kirroosipotilaat ja täysin hoitovastetta vaille jääneet potilaat (null responders)
Suositeltu hoidon kesto on 48 viikkoa: 4 viikon kaksoishoito peginterferoni alfa + ribaviriini
-yhdistelmällä + 44 viikon kolmoishoito peginterferoni alfa + ribaviriini + Victrelis
-yhdistelmällä. (Tarkista lopettamisohjeet taulukosta 1 kaikissa tapauksissa.)
o
Ensimmäisten neljän viikon kaksoishoidon jälkeen kolmoishoidon keston on oltava
vähintään 32 viikkoa. Kun otetaan huomioon Victrelis-hoidon haittatapahtumien
(varsinkin anemian) lisääntynyt riski, 12 viikon kaksoishoitoa voidaan harkita viimeisten
12 viikon ajaksi kolmoishoidon sijasta, ellei potilas siedä hoitoa (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).
Lisätietoja Victrelis-valmisteen käytöstä potilaille, joilla on pitkälle edennyt
maksasairaus, ks. kohta 4.4.
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Potilaat, joilla on huono interferonivaste
Potilaille, joilla on huono interferonivaste (kriteerinä < 1 log10 alenema HCV-RNA-tasossa
hoitoviikolla 4), kolmoishoidon käyttöä on harkittava tapauskohtaisesti, sillä näillä potilailla
pitkäkestoisen virologisen vasteen (SVR) saavuttamisen todennäköisyys kolmoishoidolla on pienempi
(ks. kohta 5.1).
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Annoksen unohtuminen
Jos potilas unohtaa ottaa annoksen ja seuraavaan annokseen on aikaa alle 2 tuntia, unohtunut annos
jätetään väliin.
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Jos potilas unohtaa ottaa annoksen ja seuraavaan annokseen on aikaa 2 tuntia tai enemmän, unohtunut
annos otetaan ruoan kanssa ja palataan sen jälkeen normaaliin annostusohjelmaan.
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Annoksen pienentäminen
Victrelis-annoksen pienentämistä ei suositella.
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Jos potilaalla on jokin vakava haittavaikutus, joka saattaa liittyä peginterferoni alfaan ja/tai
ribaviriiniin, peginterferoni alfan ja/tai ribaviriinin annosta on pienennettävä. Lisätietoja
peginterferoni alfan ja/tai ribaviriinin annoksen pienentämisestä ja/tai hoidon lopettamisesta on
näiden valmisteiden valmisteyhteenvedoissa. Victrelis-hoitoa ei saa antaa ilman peginterferoni alfaa
ja ribaviriinia.

Lopettamisohjeet
Hoidon lopettaminen on suositeltavaa kaikille potilaille, joilla 1) HCV-RNA-taso on 1000 IU/ml tai
suurempi hoitoviikolla 8, tai 2) HCV-RNA-taso on 100 IU/ml tai suurempi hoitoviikolla 12, tai 3)
HCV-RNA on havaittavissa hoitoviikolla 24 ja tulos on varmistettu.

4

Erityisryhmät
Iäkkäät potilaat
Kliinisissä bosepreviiritutkimuksissa on ollut liian vähän yli 65-vuotiaita potilaita, jotta voitaisiin
arvioida, eroaako iäkkäiden potilaiden hoitovaste nuorempien vasteesta. Muiden kliinisten
kokemusten perusteella iäkkäiden ja nuorempien potilaiden hoitovasteessa ei ole eroa (ks. kohta 5.2).
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Munuaisten vajaatoiminta
Victrelis-annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä (ks. kohta 5.2).
Maksan vajaatoiminta
Lievä, kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta ei vaadi Victrelis-annoksen muuttamista.
Bosepreviirihoitoa ei ole tutkittu kompensoitumattoman kirroosin yhteydessä (ks. kohta 5.2).
Lisätietoja Victrelis-valmisteen käytöstä potilaille, joilla on pitkälle edennyt maksasairaus, ks.
kohta 4.4.
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Pediatriset potilaat
Victrelis-hoidon turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu.
Tietoja ei ole saatavilla.
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Antotapa

Repäisyliuskan taustakansi on irrotettava, jotta Victrelis-kapselit saadaan esiin. Victrelis otetaan suun
kautta aterian tai kevyen välipalan kanssa.
Vasta-aiheet





Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
Potilaat, joilla on autoimmuunihepatiitti.
Yhdessä antaminen sellaisten lääkeaineiden kanssa, joiden puhdistuma on erittäin riippuvainen
CYP3A4/5-entsyymeistä ja joiden suurentuneisiin pitoisuuksiin plasmassa liittyy vakavia ja/tai
hengenvaarallisia haittoja. Tällaisia ovat esimerkiksi suun kautta otettavat midatsolaami ja
triatsolaami, bepridiili, pimotsidi, lurasidoni, lumefantriini, halofantriini, tyrosiinikinaasin
estäjät, simvastatiini, lovastatiini, ketiapiini, alfutsosiini, silodosiini ja ergotamiinijohdokset
(dihydroergotamiini, ergonoviini, ergotamiini, metyyliergonoviini) (ks. kohta 4.5).
Raskaus (ks. kohta 4.6).
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4.3

Katso lisätietoja peginterferoni alfan ja ribaviriinin valmisteyhteenvedoista.
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet
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Anemia

Lä
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Peginterferoni alfan ja ribaviriinin yhdistelmähoidon aikana on raportoitu anemiaa, joka on
ilmaantunut hoitoviikkoon 4 mennessä. Bosepreviirin lisääminen peginterferoni alfa- ja
ribaviriinihoitoon laskee seerumin hemoglobiinipitoisuutta edelleen noin 1 g/dl (10 g/l)
hoitoviikkoon 8 mennessä tavanomaiseen hoitoon verrattuna (ks. kohta 4.8). Kliinisissä tutkimuksissa,
joissa verrattiin Victrelis-valmisteen, peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmähoitoa
pelkkään peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmään, mediaaniaika hoidon aloituksesta
hemoglobiinipitoisuuden laskuun arvon 10 g/dl (100 g/l) alapuolelle oli molemmissa ryhmissä sama
(Victrelis-ryhmässä 71 vuorokautta, vaihteluväli 15–337 vuorokautta, ja PR-ryhmässä 71 vuorokautta,
vaihteluväli 8–337 vuorokautta). Täydellinen verenkuva (myös valkosolujen erittelylaskenta)
tutkitaan ennen hoitoa sekä hoitoviikoilla 2, 4, 8 ja 12, ja sitä on seurattava tarkasti muulloinkin
kliinisen tarpeen mukaan. Jos hemoglobiiniarvo on alle 10 g/dl (100 g/l, 6,2 mmol/l), anemian hoito
saattaa olla perusteltua (ks. kohta 4.8).
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Ribaviriiniannoksen pienentäminen on ensisijainen keino hoidosta aiheutuvan anemian hallintaan (ks.
kohta 5.1). Katso ribaviriinin valmisteyhteenvedosta tiedot annoksen pienentämisestä ja/tai
ribaviriinin lopettamisesta. Jos ribaviriinihoidon lopettaminen pysyvästi on välttämätöntä, myös
peginterferoni alfa ja Victrelis on lopetettava.
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Tutkimuksessa, jossa verrattiin ribaviriiniannoksen pienentämistä ja punasolujen muodostusta
stimuloivien aineiden käyttöä hoidosta aiheutuvan anemian hallinnassa, punasolujen muodostusta
stimuloivien aineiden käyttöön liittyi tromboembolisten tapahtumien kohonnut riski (ks. kohta 5.1).
Neutropenia

Bosepreviirin lisääminen peginterferoni alfa-2b + ribaviriini -hoitoon lisäsi neutropenian ja
3.-4. asteen neutropenian ilmaantumista pelkkään peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmään
verrattuna (ks. kohta 4.8).
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Vaikeiden tai hengenvaarallisten infektioiden esiintymistiheys oli yleensä suurempi bosepreviirihoitohaaroissa kuin vertailuryhmässä. Täydellinen verenkuva (myös valkosolujen erittelylaskenta)
tutkitaan ennen hoitoa sekä hoitoviikoilla 2, 4, 8 ja 12, ja sitä on seurattava tarkasti muulloinkin
kliinisen tarpeen mukaan. Neutrofiilitason aleneminen saattaa vaatia peginterferoni alfa -annoksen
pienentämisen tai hoidon lopettamisen. Jos peginterferoni alfa -hoidon lopettaminen pysyvästi on
välttämätöntä, myös ribaviriini ja Victrelis on lopetettava. Infektiot tulisi arvioida ja hoitaa nopeasti.
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Yhteiskäyttö peginterferoni alfa-2a:n kanssa verrattuna käyttöön peginterferoni alfa-2b:n kanssa:
Bosepreviirin, peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmähoitoon verrattuna neutropeniaa
(myös 4. asteen neutropeniaa) ja infektioita esiintyi enemmän, kun bosepreviiria annettiin yhdessä
peginterferoni alfa-2a:n ja ribaviriinin kanssa.
Katso lisätietoja peginterferoni alfan valmisteyhteenvedosta.
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Pansytopenia
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Pansytopeniaa on havaittu potilailla, jotka ovat saaneet Victrelis-valmistetta yhdessä peginterferoni
alfan ja ribaviriinin kanssa. Täydellinen verenkuva (myös valkosolujen erittelylaskenta) tutkitaan
ennen hoitoa sekä hoitoviikoilla 2, 4, 8 ja 12, ja sitä on seurattava tarkasti muulloinkin kliinisen
tarpeen mukaan.
Yliherkkyys

äk
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Vakavia, akuutteja yliherkkyysreaktioita (esim. urtikaria, angioedeema) on havaittu Victrelisvalmisteen, peginterferoni alfan ja ribaviriinin yhdistelmähoidon aikana. Jos tällainen reaktio
ilmaantuu, yhdistelmähoito pitää keskeyttää ja aloittaa välittömästi asianmukainen lääkehoito (ks.
kohdat 4.3 ja 4.8).

Lä

Potilaat, joilla on pitkälle edennyt maksasairaus

Victrelis-valmisteen turvallisuutta ja tehoa yhteiskäytössä peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa ei
ole tutkittu kompensoitumattoman kirroosin yhteydessä.
Katso peginterferoni alfan valmisteyhteenvedosta vasta-aiheet kompensoitumatonta maksasairautta
sairastavilla potilailla.
Hypoalbuminemian ja verihiutaleiden niukkuuden kuten myös vakavien infektioiden on todettu
olevan ennustavia tekijöitä maksasairauden vakaville komplikaatioille.
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Victrelis-valmisteen yhteiskäyttöä peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa ei suositella potilaille,
joiden verihiutalemäärä on < 100 000/mm3 (< 100 x 109/l) ja/tai seerumin albumiini on < 35 g/l ja/tai
joilla on merkkejä veren hyytymismekanismin häiriöstä (INR-arvo > 1,7) lähtötilanteessa. Jos hoito
aloitetaan, erittäin tiivis seuranta infektioihin ja maksan toiminnan heikkenemiseen liittyvien
merkkien havaitsemiseksi on tarpeen.
Drospirenonia sisältävät valmisteet
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Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, jotka käyttävät drospirenonia sisältäviä
valmisteita ja joilla on hyperkalemialle altistavia sairauksia tai jotka käyttävät kaliumia säästäviä
diureetteja. Vaihtoehtoisten ehkäisyvalmisteiden käyttöä on harkittava (ks. kohta 4.5).
HCV-proteaasin estäjien käyttö yksinään

yy

Kliinisten tutkimustulosten perusteella Victrelis-valmistetta ei saa käyttää yksinään, sillä resistenssin
lisääntyminen on huomattavasti todennäköisempää, ellei siihen yhdistetä muita HCV-lääkkeitä (ks.
kohta 5.1).
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Ei tiedetä, kuinka Victrelis-hoito vaikuttaa myöhemmän HCV-proteaasinestäjähoidon tehoon
(esimerkiksi Victrelis-uusintahoito).
Laboratoriotutkimukset
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Katso peginterferoni alfan ja ribaviriinin valmisteyhteenvedoista tiedot lähtötilanteessa, hoidon aikana
ja hoidon jälkeen suositeltavista laboratoriotutkimuksista, joita ovat muun muassa hematologiset ja
biokemialliset testit (myös maksan toimintakokeet) sekä raskaustesti.
HCV-RNA-määritykset pitää tehdä hoitoviikoilla 8, 12 ja 24 sekä muulloinkin kliinisen tarpeen
mukaan.
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Täydellinen verenkuva (myös valkosolujen erittelylaskenta) määritetään ennen hoitoa sekä
hoitoviikoilla 2, 4, 8 ja 12, ja sitä on seurattava tarkasti muulloinkin kliinisen tarpeen mukaan.
Samanaikainen HIV-infektio
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Bosepreviiria, yhdessä peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa, arvioitiin yhteensä 98 potilaalla
(64:lla bosepreviiri-hoitohaaran potilaalla), joilla oli samanaikaisesti immuunikatovirus- (HIV) ja
genotyypin 1 HCV-infektio ja jotka eivät olleet aiemmin saaneet hoitoa krooniseen C-hepatiittiin (ks.
kohta 4.8 ja 5.1). Katso kohdasta 4.5 tiedot lääkeaineiden yhteisvaikutuksista retroviruslääkkeiden
kanssa.
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Samanaikainen HBV-infektio
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Genotyypin 1 hepatiitti C -viruksen aiheuttaman kroonisen infektion hoitoon tarkoitetun Victrelisvalmisteen turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu yksinään eikä yhdessä peginterferoni alfan ja
ribaviriinin kanssa sellaisissa tapauksissa, joissa potilaalla on samanaikaisesti hepatiitti B- (HBV) ja
HCV-infektio.
Hepatiitti B -viruksen (HBV) uudelleen aktivoitumista, osa tapauksista kuolemaan johtaneita, on
raportoitu suoravaikutteisten viruslääkkeiden käytön aikana tai jälkeen, kun viruslääkkeitä ei annettu
yhdessä peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa. Joitain tapauksia on raportoitu myös
interferonihoitoa saaneilla HBV/HCV-koinfektiopotilailla (katso peginterferoni alfan
valmisteyhteenvedosta lisätietoa HBV:n uudelleen aktivoitumisesta interferonihoitoa saaneilla
HBV/HCV-koinfektiopotilailla). Kaikille potilaille on tehtävä HBV-seulonta ennen hoidon
aloittamista. HBV/HCV-koinfektiopotilailla on HBV:n uudelleen aktivoitumisen riski, ja heitä on
siksi tarkkailtava ja hoidettava voimassa olevien hoitosuositusten mukaisesti.
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Elinsiirtopotilaat
Genotyypin 1 hepatiitti C -viruksen aiheuttaman kroonisen infektion hoitoon tarkoitetun Victrelisvalmisteen turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu yksinään eikä yhdessä peginterferoni alfan ja
ribaviriinin kanssa maksansiirtopotilaiden eikä muiden elinsiirtopotilaiden hoidossa (ks. kohta 4.5).
Muut HCV-genotyypit kuin genotyyppi 1
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Victrelis-valmisteen turvallisuutta ja tehoa yksinään tai yhdessä peginterferoni alfan ja ribaviriinin
kanssa ei ole varmistettu muiden hepatiitti C -viruksen genotyyppien kuin genotyypin 1 aiheuttaman
kroonisen infektion hoidossa.
Potilaat, joiden aikaisempi hoito HCV-proteaasin estäjällä on osoittautunut tehottomaksi
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Genotyypin 1 hepatiitti C -viruksen aiheuttaman kroonisen infektion hoitoon tarkoitetun Victrelisvalmisteen turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu yksinään eikä yhdessä peginterferoni alfan ja
ribaviriinin kanssa niiden potilaiden hoidossa, joiden aikaisempi Victrelis-hoito tai muu HCVproteaasinestäjähoito on osoittautunut tehottomaksi.
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Voimakkaat CYP3A4:n induktorit

Victrelis-valmisteen samanaikaista käyttöä voimakkaiden CYP3A4:n induktorien (rifampisiinin,
karbamatsepiinin, fenobarbitaalin tai fenytoiinin) kanssa ei suositella (ks. kohta 4.5).
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Alfa-1-adrenergisten reseptorien salpaajat

Victrelis-valmisteen samanaikainen käyttö alfutsosiinin ja silodosiinin kanssa on vasta-aiheista (ks.
kohta 4.3). Victrelis-valmisteen samanaikaista käyttöä doksatsosiinin ja tamsulosiinin kanssa ei
suositella (ks. kohta 4.5).
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Proarytmiset vaikutukset:
Käytettävissä olevien tietojen (ks. kohta 5.3) perusteella on syytä noudattaa varovaisuutta hoidettaessa
potilaita, joilla on QT-ajan pitenemisen riski (synnynnäinen pitkä QT-aika, hypokalemia).
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Harvinaiset perinnölliset sairaudet

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset
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Victrelis sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi,
saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä
lääkettä.
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Victrelis on voimakas CYP3A4/5-estäjä. Pääasiassa CYP3A4/5-entsyymien välityksellä
metaboloituvien lääkeaineiden pitoisuus saattaa suurentua, kun niitä käytetään yhtaikaa Victrelisvalmisteen kanssa. Tämä saattaa voimistaa tai pitkittää niiden hoitovaikutusta ja haittavaikutuksia (ks.
taulukko 2). Victrelis ei estä eikä indusoi muita CYP450-entsyymejä.

Bosepreviirin on osoitettu olevan P-glykoproteiinin (P-gp) ja BCRP-kuljetusproteiinin (breast cancer
resistant protein) substraatti in vitro. Näiden kuljetusproteiinien estäjät saattavat suurentaa
bosepreviirin pitoisuuksia. Näiden yhteisvaikutusten kliinisiä vaikutuksia ei tunneta. Kliinisessä
yhteisvaikutustutkimuksessa digoksiinin kanssa osoitettiin, että bosepreviiri on heikko Pglykoproteiinin estäjä in vivo suurentaen digoksiinin pitoisuutta 19 %. Effluksikuljetusproteiini Pglykoproteiinin substraattien, kuten digoksiinin ja dabigatraanin, pitoisuuden suureneminen plasmassa
on odotettavissa (ks. taulukko 2).
8

Victrelis metaboloituu osittain CYP3A4/5-entsyymien välityksellä. Yhteiskäyttö CYP3A4/5entsyymejä estävien tai indusoivien lääkkeiden kanssa voi suurentaa tai pienentää Victrelis-pitoisuutta
(ks. kohta 4.4).

nt
ilu
pa
a

Victrelis-valmisteen, peginterferoni alfan ja ribaviriinin yhdistelmähoitoa ei saa antaa sellaisten
lääkeaineiden kanssa, joiden puhdistuma on erittäin riippuvainen CYP3A4/5-entsyymeistä ja joiden
suurentuneisiin pitoisuuksiin plasmassa liittyy vakavia ja/tai hengenvaarallisia haittoja. Tällaisia ovat
esimerkiksi suun kautta otettavat midatsolaami ja triatsolaami, bepridiili, pimotsidi, lurasidoni,
lumefantriini, halofantriini, tyrosiinikinaasin estäjät, simvastatiini, lovastatiini, ketiapiini, alfutsosiini,
silodosiini sekä ergotamiinijohdokset (dihydroergotamiini, ergonoviini, ergotamiini,
metyyliergonoviini) (ks. kohta 4.3).

yy

Bosepreviiri metaboloituu pääasiassa aldo-ketoreduktaasin (AKR) välityksellä. AKR:n estäjillä,
diflunisaalilla ja ibuprofeenilla, tehdyissä yhteisvaikutustutkimuksissa bosepreviirialtistus ei
lisääntynyt kliinisesti merkittävästi. Victrelis-hoitoa voidaan antaa samanaikaisesti AKR:n estäjien
kanssa.

en
ää

m

Victrelis-valmisteen yhteiskäyttö rifampisiinin tai antikonvulsiivisten lääkkeiden (kuten fenytoiinin,
fenobarbitaalin tai karbamatsepiinin) kanssa saattaa pienentää merkittävästi plasman bosepreviirialtistusta. Tutkimustietoa ei ole, joten bosepreviirin samanaikaista käyttöä näiden lääkkeiden kanssa
ei suositella (ks. kohta 4.4).
Victrelis-valmisteen samanaikainen käyttö doksatsosiinin tai tamsulosiinin kanssa saattaa suurentaa
näiden lääkkeiden pitoisuutta plasmassa. Bosepreviirin ja näiden lääkkeiden yhteiskäyttöä ei
suositella (ks. kohta 4.4).

ei
ol
e

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä lääkkeitä, joiden tiedetään pidentävän QT-aikaa, kuten
amiodaronia, kinidiiniä, metadonia, pentamidiinia ja joitakin neurolepteja.

te
el
la

Koska maksan toiminta voi muuttua Victrelis-hoidon aikana, INR-arvoja on syytä seurata tarkasti
K-vitamiinin antagonisteilla hoidetuilla potilailla.

m
is

Taulukossa 2 annetaan Victrelis-valmisteen yhteisvaikutuksiin perustuvat annossuositukset. Nämä
suositukset perustuvat joko yhteisvaikutustutkimuksiin (merkintä *) tai ennakoituihin
yhteisvaikutuksiin sen mukaan, miten merkittävän yhteisvaikutuksen oletetaan olevan, tai kuinka
mahdollisia vakavat haittavaikutukset tai tehon menetys ovat.

Lä

äk

ev

al

Prosentuaalista muutosta ja nuolia (↑ = suurenee, ↓ = pienenee, ↔ = ei vaikutusta) käytetään
osoittamaan jokaisen farmakokineettisen parametrin suhteen estimaatin keskiarvon muutoksen
suuruutta ja suuntaa.

9

Taulukko 2
Tietoja farmakokineettisistä yhteisvaikutuksista

(CYP3A:n esto)
R-metadoni AUC ↓ 15 %
R-metadoni Cmax ↓ 10 %
R-metadoni Cmin ↓ 19 %

ei
ol
e

S-metadoni AUC ↓ 22 %
S-metadoni Cmax ↓ 17 %
S-metadoni Cmin ↓ 26 %
digoksiini AUC ↑ 19 %
digoksiini Cmax ↑ 18 %

(vaikutus Pglykoproteiinivälitteiseen
kuljetukseen suolessa)

te
el
la

RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET
Digoksiini*
(digoksiini 0,25 mg kertaannoksena + Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa)

bosepreviiri AUC ↓ 9 %
bosepreviiri Cmax ↑ 2 %

essitalopraami AUC ↓ 21 %
essitalopraami Cmax ↓ 19 %

äk

ev

al

m
is

ANTIDEPRESSIIVIT
Essitalopraami*
(essitalopraami 10 mg kertaannoksena + Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa)

Lä

INFEKTIOLÄÄKKEET
Sienilääkkeet
Ketokonatsoli*
(ketokonatsoli 400 mg kaksi kertaa
vuorokaudessa +
Victrelis 400 mg kerta-annoksena)

bosepreviiri AUC ↑ 131 %
bosepreviiri Cmax ↑ 41 %
bosepreviiri Cmin N/A
(CYP3A:n esto ja/tai
P-glykoproteiinin esto)

Itrakonatsoli, posakonatsoli,
vorikonatsoli

Yksittäisten potilaiden
metadoniannostus voidaan
joutua titraamaan uudelleen
Victrelis-hoitoa aloitettaessa tai
lopetettaessa, jotta varmistetaan
metadonin kliininen teho.

en
ää

Metadoni*
(metadoni 20–150 mg/vrk +
Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

Buprenorfiinin/naloksonin tai
Victrelis-valmisteen
annosmuutosta ei suositella.
Potilaita tulee tarkkailla
buprenorfiiniin liittyvän
opiaattitoksisuuden merkkien
havaitsemiseksi.

nt
ilu
pa
a

ANALGEETIT
Euforisoivat analgeetit/opioidiriippuvuus
buprenorfiini AUC ↑ 19 %
Buprenorfiini/naloksoni*
buprenorfiini Cmax ↑ 18 %
(buprenorfiini/naloksoni 8/2–
buprenorfiini Cmin ↑ 31 %
24/6 mg/vrk + Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa)
naloksoni AUC ↑ 33 %
naloksoni Cmax ↑ 9 %

Yhteiskäyttöä koskevat
suositukset

yy

Yhteisvaikutus
(oletettu
vaikutusmekanismi, jos
tiedossa)

m

Lääkkeet terapeuttisen ryhmän
mukaan

Ei tutkittu
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Digoksiinin tai Victrelisvalmisteen annoksen
muuttamista ei suositella.
Digoksiinia saavia potilaita on
tarkkailtava asianmukaisesti.

Essitalopraamin pitoisuus aleni
hieman, kun sitä annettiin
samanaikaisesti Victrelisvalmisteen kanssa.
Lähtökohtaisesti
essitalopraamiannoksen
muuttaminen ei ole tarpeen,
mutta annoksia voidaan joutua
muuttamaan kliinisen
vaikutuksen perusteella.

Varovaisuutta on noudatettava,
jos bosepreviiria käytetään
samanaikaisesti ketokonatsolin
tai muiden atsoliryhmän
sienilääkkeiden (itrakonatsolin,
posakonatsolin, vorikonatsolin)
kanssa.

Lääkkeet terapeuttisen ryhmän
mukaan

Yhteisvaikutus
(oletettu
vaikutusmekanismi, jos
tiedossa)

Yhteiskäyttöä koskevat
suositukset

nt
ilu
pa
a

Retroviruslääkkeet
HIV nukleosidi-käänteiskopioijaentsyymin estäjät (NRTI-valmisteet)
Victrelis- tai tenofoviiriannosta
bosepreviiri AUC ↑ 8 %**
Tenofoviiri*
(tenofoviiri 300 mg/vrk + Victrelis bosepreviiri Cmax ↑ 5 %
ei tarvitse muuttaa.
800 mg kolmesti vuorokaudessa)
bosepreviiri Cmin ↑ 8 %

bosepreviiri AUC ↑ 10 %
bosepreviiri Cmax ↑ 10 %
bosepreviiri Cmin ↓ 12 %

ei
ol
e

Etraviriini*
(etraviriini 200 mg 12 tunnin välein
+ Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

en
ää

m

yy

tenofoviiri AUC ↑ 5 %
tenofoviiri Cmax ↑ 32 %
HIV non-nukleosidi-käänteiskopioijaentsyymin estäjät (NNRTI-valmisteet)
bosepreviiri AUC ↓ 19 %** Victrelis-valmisteen
Efavirentsi*
(efavirentsi 600 mg/vrk + Victrelis bosepreviiri Cmax ↓ 8 %
minimipitoisuus (trough)
800 mg kolmesti vuorokaudessa)
bosepreviiri Cmin ↓ 44 %
plasmassa pieneni, kun sitä
annettiin efavirentsin kanssa.
efavirentsi AUC ↑ 20 %
Tämän havaitun
efavirentsi Cmax ↑ 11 %
minimipitoisuuksien
pienenemisen kliinistä
(CYP3A:n induktio merkitystä ei ole suoraan
vaikutus bosepreviiriin)
tutkittu.

m
is

te
el
la

etraviriini AUC ↓ 23 %
etraviriini Cmax ↓ 24 %
etraviriini Cmin ↓ 29 %

Lä

äk

ev

al

Rilpiviriini*
(rilpiviriini 25 mg 24 tunnin välein
+ Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

bosepreviiri AUC ↓ 6 %**
bosepreviiri Cmax ↓ 2 %
bosepreviiri C8h ↑ 4 %
rilpiviriini AUC ↑ 39 %
rilpiviriini Cmax ↑ 15 %
rilpiviriini Cmin ↑ 51 %
(CYP3A:n esto vaikutus rilpiviriiniin)
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Ei ole suoraan tutkittu
etraviriinin farmakokineettisten
parametrien ja bosepreviirin
Cmin-arvon alenemisen kliinistä
merkitystä, kun samanaikaisesti
käytetään HIV-infektion
yhdistelmähoitoa
retroviruslääkkeillä, jotka myös
vaikuttavat etraviriinin ja/tai
bosepreviirin
farmakokinetiikkaan. Kliinisen
seurannan ja
laboratorioseurannan
tehostaminen HIV:n ja HCV:n
suppression varmentamiseksi
on suositeltavaa.
Victrelis- tai
rilpiviriiniannoksen
muuttamista ei suositella.

HIV-proteaasin estäjät
Atatsanaviiri/ritonaviiri*
(atatsanaviiri 300 mg/vrk /
ritonaviiri 100 mg/vrk + Victrelis
800 mg kolmesti vuorokaudessa)

Yhteisvaikutus
(oletettu
vaikutusmekanismi, jos
tiedossa)

Yhteiskäyttöä koskevat
suositukset

bosepreviiri AUC ↓ 5 %
bosepreviiri Cmax ↓ 7 %
bosepreviiri Cmin ↓ 18 %

Atatsanaviirin/ritonaviirin
yhteiskäyttö bosepreviirin
kanssa johti atatsanaviirin
pitoisuuden alenemiseen, mikä
saattaa aiheuttaa HIVlääkityksen tehon
heikkenemistä ja hivirusmäärän nousua. Tätä
yhdistelmähoitoa voidaan
harkita tapauskohtaisesti, mikäli
se katsotaan välttämättömäksi,
potilaille, joilla hi-virusmäärä
on alle havaintokynnyksen ja
joilla hi-viruskannan ei epäillä
olevan vastustuskykyinen
käytettävälle HIV-hoidolle.
Kliinisen seurannan ja
laboratorioseurannan
tehostaminen on tarpeen.

atatsanaviiri AUC ↓ 35 %
atatsanaviiri Cmax ↓ 25 %
atatsanaviiri Cmin ↓ 49 %

ei
ol
e

bosepreviiri AUC ↓ 32 %
bosepreviiri Cmax ↓ 25 %
bosepreviiri Cmin ↓ 35 %

Darunaviirin/ritonaviirin
yhteiskäyttöä Victrelisvalmisteen kanssa ei suositella.

darunaviiri AUC ↓ 44 %
darunaviiri Cmax ↓ 36 %
darunaviiri Cmin ↓ 59 %

te
el
la

Darunaviiri/ritonaviiri*
(darunaviiri 600 mg / ritonaviiri
100 mg kahdesti vuorokaudessa +
Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

en
ää

m

yy

ritonaviiri AUC ↓ 36 %
ritonaviiri Cmax ↓ 27 %
ritonaviiri Cmin ↓ 45 %

nt
ilu
pa
a

Lääkkeet terapeuttisen ryhmän
mukaan

m
is

ritonaviiri AUC ↓ 27 %
ritonaviiri Cmax ↓ 13 %
ritonaviiri Cmin ↓ 45 %

Lä

äk

ev

al

Lopinaviiri/ritonaviiri*
(lopinaviiri 400 mg / ritonaviiri
100 mg kahdesti vuorokaudessa +
Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

Ritonaviiri*
(ritonaviiri 100 mg/vrk + Victrelis
400 mg kolmesti vuorokaudessa)

bosepreviiri AUC ↓ 45 %
bosepreviiri Cmax ↓ 50 %
bosepreviiri Cmin ↓ 57 %

Lopinaviirin/ritonaviirin
yhteiskäyttöä Victrelisvalmisteen kanssa ei suositella.

lopinaviiri AUC ↓ 34 %
lopinaviiri Cmax ↓ 30 %
lopinaviiri Cmin ↓ 43 %
ritonaviiri AUC ↓ 22 %
ritonaviiri Cmax ↓ 12 %
ritonaviiri Cmin ↓ 42 %
bosepreviiri AUC ↓ 19 %
bosepreviiri Cmax ↓ 27 %
bosepreviiri Cmin ↑ 4 %
(CYP3A:n esto)
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Kun bosepreviiria annetaan
pelkästään ritonaviirin kanssa,
bosepreviirin pitoisuudet
alenevat.

Yhteiskäyttöä koskevat
suositukset

Integraasin estäjä
Raltegraviiri*
(raltegraviiri 400 mg kertaannoksena + Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa)

raltegraviiri AUC ↑ 4 %***
raltegraviiri Cmax ↑ 11 %
raltegraviiri C12h ↓ 25 %

Victrelis- tai
raltegraviiriannosta ei tarvitse
muuttaa.

(raltegraviiri 400 mg 12 tunnin
välein + Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

bosepreviiri AUC ↓ 2 %
bosepreviiri Cmax ↓ 4 %
bosepreviiri C8h ↓ 26 %

Koska bosepreviirin C8h-arvon
alenemisen kliinistä merkitystä
ei ole varmistettu, potilaiden
kliinisen seurannan ja
laboratorioseurannan
tehostaminen HCV:n
suppression varmentamiseksi
on suositeltavaa.

CCR5-reseptorin estäjät
Maraviroki*
(maraviroki 150 mg kahdesti
vuorokaudessa + Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa)

maraviroki AUC12h ↑ 202 %
maraviroki Cmax ↑ 233 %
maraviroki C12h ↑ 178 %

te
el
la

Ei tutkittu

ev

al

m
is

(CYP3A:n esto – vaikutus
ketiapiiniin)

Lä

äk

KALSIUMINESTÄJÄT
Kalsiuminestäjät, kuten
amlodipiini, diltiatseemi,
felodipiini, nikardipiini, nifedipiini,
nisoldipiini, verapamiili

m

yy

ei
ol
e

(CYP3A:n esto – vaikutus
maravirokiin)

PSYKOOSILÄÄKKEET
Ketiapiini

nt
ilu
pa
a

Yhteisvaikutus
(oletettu
vaikutusmekanismi, jos
tiedossa)

Maravirokin samanaikainen
käyttö ei todennäköisesti
vaikuta bosepreviirin
pitoisuuksiin (perustuen
bosepreviirin
eliminoitumisreittiin).

en
ää

Lääkkeet terapeuttisen ryhmän
mukaan

Ei tutkittu
(CYP3A:n esto)
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Maravirokin annos 150 mg
kahdesti vuorokaudessa, kun
annetaan samanaikaisesti
bosepreviirin kanssa.

Victrelis-valmisteen
samanaikainen käyttö
ketiapiinin kanssa saattaa
suurentaa ketiapiinin pitoisuutta
plasmassa ja johtaa
ketiapiinitoksisuuteen, mukaan
lukien kooma. Ketiapiinia ei saa
käyttää samanaikaisesti
Victrelis-valmisteen kanssa (ks.
kohta 4.3).
Kalsiuminestäjien pitoisuudet
plasmassa saattavat suurentua
yhteiskäytössä Victrelisvalmisteen kanssa.
Varovaisuutta on noudatettava
ja potilaiden kliininen seuranta
on suositeltavaa.

prednisoni AUC ↑ 22 %
prednisoni Cmax ↓ 1 %

Annoksen muuttaminen ei ole
tarpeen yhteiskäytössä
Victrelis-valmisteen kanssa.
Prednisonia ja Victrelisvalmistetta saavia potilaita on
tarkkailtava asianmukaisesti.

prednisoloni AUC ↑ 37 %
prednisoloni Cmax ↑ 16 %

HMG-CoA-REDUKTAASIN ESTÄJÄT
bosepreviiri AUC ↓ 5 %
Atorvastatiini*
(atorvastatiini 40 mg kertabosepreviiri Cmax ↑ 4 %
annoksena + Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa)
atorvastatiini AUC ↑ 130 %
atorvastatiini Cmax ↑ 166 %

Atorvastatiinin pitoisuus nousi,
kun sitä annettiin
samanaikaisesti Victrelisvalmisteen kanssa. Jos
samanaikainen käyttö on
välttämätöntä, aloitetaan
pienimmällä mahdollisella
atorvastatiiniannoksella ja
annosta titrataan haluttuun
kliiniseen tehoon saakka
ylittämättä 20 mg:n
vuorokausiannosta ja samalla
seuraten haittavaikutuksia. Jos
potilas jo käyttää
atorvastatiinia, atorvastatiinin
vuorokausiannos
samanaikaisessa käytössä
Victrelis-valmisteen kanssa ei
saa olla suurempi kuin 20 mg.
Pravastatiinin käyttö
samanaikaisesti Victrelisvalmisteen kanssa suurensi
pravastatiinin pitoisuuksia.
Pravastatiinihoito voidaan
aloittaa suositellulla annoksella
Victrelis-valmisteen kanssa.
Tiivis kliininen seuranta on
tarpeen.

ei
ol
e

en
ää

(CYP3A:n ja OATPB1:n
esto)

nt
ilu
pa
a

Yhteiskäyttöä koskevat
suositukset

yy

KORTIKOSTEROIDIT
Prednisoni*
(prednisoni 40 mg kerta-annoksena
+ Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

Yhteisvaikutus
(oletettu
vaikutusmekanismi, jos
tiedossa)

m

Lääkkeet terapeuttisen ryhmän
mukaan

bosepreviiri AUC ↓ 6 %
bosepreviiri Cmax ↓ 7 %

pravastatiini AUC ↑ 63 %
pravastatiini Cmax ↑ 49 %
(OATPB1:n esto)

al

m
is

te
el
la

Pravastatiini*
(pravastatiini 40 mg kertaannoksena + Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa)

Lä

äk

ev

IMMUNOSUPPRESSIIVISET AINEET
bosepreviiri AUC ↑ 16 %
Siklosporiini*
(siklosporiini 100 mg kertabosepreviiri Cmax ↑ 8 %
annoksena + Victrelis 800 mg
kerta-annoksena)
(siklosporiini 100 mg kertaannoksena + Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa toistuvina
annoksina)

siklosporiini AUC ↑ 168 %
siklosporiini Cmax ↑ 101 %
(CYP3A:n esto - vaikutus
siklosporiiniin)
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Lähtökohtaisesti
siklosporiiniannoksen
muuttaminen on tarpeen, jos
sitä annetaan samanaikaisesti
Victrelis-valmisteen kanssa.
Annoksen muuttamisen tulee
perustua veren
siklosporiinipitoisuuden
tiiviiseen seurantaan sekä
munuaistoiminnan ja
siklosporiiniin liittyvien
haittavaikutusten tiheään
arviointiin.

Sirolimuusi*
(sirolimuusi 2 mg kerta-annoksena
+ Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

bosepreviiri AUC ↓ 5 %
bosepreviiri Cmax ↓ 6 %
sirolimuusi AUC0-∞ ↑ 712 %
sirolimuusi Cmax ↑ 384 %

ei
ol
e

(CYP3A:n esto – vaikutus
sirolimuusiin)

Yhteisvaikutuksia ei ole
tutkittu

m
is

te
el
la

ORAALISET ANTIKOAGULANTIT
Dabigatraani

(vaikutus Pglykoproteiinivälitteiseen
kuljetukseen suolessa)
Yhteisvaikutustutkimuksia ei
ole tehty

ev

al

K-vitamiinin antagonistit

Lä

äk

EHKÄISYTABLETIT
Drospirenoni/etinyyliestradioli*
(drospirenoni 3 mg/vrk +
etinyyliestradioli 0,02 mg/vrk +
Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

nt
ilu
pa
a

(CYP3A:n esto - vaikutus
takrolimuusiin)

Victrelis-valmisteen
samanaikainen käyttö
takrolimuusin kanssa vaatii
takrolimuusiannoksen
merkittävää pienentämistä sekä
annosvälin pidentämistä.
Lisäksi takrolimuusin
pitoisuutta veressä on
seurattava tarkoin sekä
arvioitava tiheästi
munuaistoimintaa ja
takrolimuusiin liittyviä
haittavaikutuksia.

yy

(takrolimuusi 0,5 mg kertaannoksena + Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa toistuvina
annoksina)

takrolimuusi AUC ↑ 1610 %
takrolimuusi Cmax ↑ 890 %

Yhteiskäyttöä koskevat
suositukset

Victrelis-valmisteen
samanaikainen käyttö
sirolimuusin kanssa vaatii
sirolimuusiannoksen
merkittävää pienentämistä sekä
annosvälin pidentämistä.
Lisäksi sirolimuusin pitoisuutta
veressä on seurattava tarkoin
sekä arvioitava tiheästi
munuaistoimintaa ja
sirolimuusiin liittyviä
haittavaikutuksia.

m

Takrolimuusi*
(takrolimuusi 0,5 mg kertaannoksena + Victrelis 800 mg
kerta-annoksena)

Yhteisvaikutus
(oletettu
vaikutusmekanismi, jos
tiedossa)
bosepreviiri AUC ↔
bosepreviiri Cmax ↓ 3 %

en
ää

Lääkkeet terapeuttisen ryhmän
mukaan

drospirenoni AUC ↑ 99 %
drospirenoni Cmax ↑ 57 %
etinyyliestradioli AUC ↓
24 %
etinyyliestradioli Cmax ↔
(drospirenoni – CYP3A:n
esto)
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Dabigatraaniannoksen
muuttamista ei suositella.
Dabigatraania saavia potilaita
on tarkkailtava asianmukaisesti.
INR-arvoja on syytä seurata
kaikkien K-vitamiinin
antagonistien yhteydessä. Tämä
johtuu siitä, että maksan
toiminta muuttuu Victrelishoidon aikana.
Varovaisuutta on noudatettava,
jos potilaalla on jokin
hyperkalemialle altistava
sairaus tai hän käyttää kaliumia
säästäviä diureetteja (ks.
kohta 4.4).
Näissä tapauksissa on
harkittava vaihtoehtoisten
ehkäisyvalmisteiden käyttöä.

etinyyliestradioli
AUC ↓ 26 %
etinyyliestradioli
Cmax ↓ 21 %

Yhteiskäyttöä koskevat
suositukset
Victrelis-valmisteen
samanaikainen käyttö
etinyyliestradiolia ja vähintään
1 mg noretisteronia sisältävien
ehkäisytablettien kanssa ei
todennäköisesti muuta
ehkäisyvalmisteen tehoa.
Progesteronin, luteinisoivan
hormonin (LH) ja follikkeleita
stimuloivan hormonin (FSH)
pitoisuudet seerumissa
osoittivat, että ovulaatio estyi
käytettäessä noretisteronia 1 mg
ja etinyyliestradiolia 0,035 mg
samanaikaisesti Victrelisvalmisteen kanssa (ks.
kohta 4.6).

m
is

te
el
la

ei
ol
e

en
ää

m

yy

Noretisteroni/etinyyliestradioli
(noretisteroni 1 mg/vrk +
etinyyliestradioli 0,035 mg/vrk +
Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

Yhteisvaikutus
(oletettu
vaikutusmekanismi, jos
tiedossa)
noretisteroni AUC ↓ 4 %
noretisteroni Cmax ↓ 17 %

nt
ilu
pa
a

Lääkkeet terapeuttisen ryhmän
mukaan

Lä

äk

ev

al

PROTONIPUMPUN ESTÄJÄT
Omepratsoli*
(omepratsoli 40 mg vuorokaudessa
+ Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

Pienemmän annoksen
noretisteronia/etinyyliestradioli
a sisältävien ehkäisytablettien
ja muunlaisten hormonaalisten
ehkäisyvalmisteiden ovulaatiota
estävää vaikutusta
yhteiskäytössä Victrelisvalmisteen kanssa ei ole
osoitettu.
Estrogeeneja
hormonikorvaushoitona
käyttävien potilaiden kliininen
seuranta on tarpeen
estrogeenipuutoksen merkkien
havaitsemiseksi.

bosepreviiri AUC ↓ 8 %**
bosepreviiri Cmax ↓ 6 %
bosepreviiri Cmin ↑ 17 %
omepratsoli AUC ↑ 6 %**
omepratsoli Cmax ↑ 3 %
omepratsoli C8h ↑ 12 %
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Omepratsoli- tai Victrelisannosta ei tarvitse muuttaa.

Triatsolaami
(suun kautta)
Alpratsolaami, midatsolaami,
triatsolaami
(laskimoon)

Yhteiskäyttöä koskevat
suositukset

midatsolaami AUC ↑ 430 %
midatsolaami Cmax ↑ 177 %
(CYP3A:n esto)

Suun kautta annettavia
midatsolaamia ja triatsolaamia
ei saa käyttää samanaikaisesti
Victrelis-valmisteen kanssa (ks.
kohta 4.3).

Yhteisvaikutuksia ei ole
tutkittu
(CYP3A:n esto)
Yhteisvaikutuksia ei ole
tutkittu

Potilaan tilaa on seurattava
tarkoin hengityslaman ja/tai
pitkittyneen sedaation
havaitsemiseksi, jos Victrelisvalmistetta käytetään
samanaikaisesti laskimoon
annettavien bentsodiatsepiinien
(alpratsolaamin, midatsolaamin,
triatsolaamin) kanssa.
Bentsodiatsepiiniannoksen
muuttamista on harkittava.
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(CYP3A:n esto)
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RAUHOITTAVAT LÄÄKKEET
Midatsolaami* (suun kautta)
(4 mg kerta-annoksena suun kautta
+ Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa)

Yhteisvaikutus
(oletettu
vaikutusmekanismi, jos
tiedossa)

yy

Lääkkeet terapeuttisen ryhmän
mukaan

4.6
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** 0–8 tuntia
*** 0–12 tuntia
Hedelmällisyys, raskaus ja imetys
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Raskaus

Victrelis-valmisteen, ribaviriinin ja peginterferoni alfan yhdistelmähoitoa ei saa antaa raskaana
oleville naisille (ks. kohta 4.3).

m
is

Sikiönkehitykseen kohdistuvia vaikutuksia ei ole havaittu rotilla ja kaniineilla tehdyissä tutkimuksissa
(ks. kohta 5.3). Victrelis-valmisteen käytöstä raskaana olevien naisten hoidossa ei ole tutkimustietoa.

äk

ev

al

Johtuen yhdistelmähoidosta peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa, äärimmäistä varovaisuutta on
noudatettava, jotta vältetään hoitoa saavien naisten sekä miespotilaiden naispartnereiden raskaus.
Hedelmällisessä iässä olevien naispotilaiden on siksi käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon
ajan ja 4 kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen. Miespotilaiden tai heidän naispartnereidensa on
käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon ajan ja 7 kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen.
Katso lisätietoja ribaviriinin ja peginterferoni alfan valmisteyhteenvedoista.

Lä

Imetys

Bosepreviiri ja sen metaboliitit erittyvät rotan maitoon (ks. kohta 5.3). Ei tiedetä, erittyykö
bosepreviiri ihmisen rintamaitoon.
Vastasyntyneisiin/imeväisiin kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois.
Harkittaessa imetyksen keskeyttämistä tai Victrelis-hoidon keskeyttämistä tai hoidosta pidättäytymistä
on otettava huomioon toisaalta imetyksestä koituva hyöty lapselle ja toisaalta hoidon hyöty äidille.
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Hedelmällisyys

4.7
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Käytettävissä ei ole tietoja Victrelis-valmisteen vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen.
Hedelmällisyyteen ja Sertolin soluihin kohdistuvia vaikutuksia on havaittu rotilla, mutta ei hiirillä
eikä apinoilla. Kliiniset tiedot (siemennesteanalyysit ja inhibiini B:n pitoisuudet [Sertolin solujen
tuottama glykoproteiini, jota käytetään kivesten toimintaa kuvaavana korvikemuuttujana]) eivät
viitanneet kivesten toiminnan muutoksiin. Olemassa olevat eläinkokeista saadut farmakodynaamiset
ja toksikologiset tiedot ovat osoittaneet, että bosepreviirilla ja sen metaboliiteilla on rottien
hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia, joiden on todettu olevan korjautuvia naarailla (ks.
kohta 5.3).
Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Haittavaikutukset

m

4.8

yy

Victrelis-valmisteen, peginterferoni alfan ja ribaviriinin yhdistelmähoito voi vaikuttaa joidenkin
potilaiden ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Potilaille on kerrottava, että väsymystä,
heitehuimausta, pyörtymisiä, verenpaineen vaihteluita ja näön hämärtymistä on raportoitu (ks.
kohta 4.8).
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Yhteenveto turvallisuusprofiilista
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Victrelis-valmisteen, peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmähoidon turvallisuusprofiili
perustui kahden kliinisen tutkimuksen yhdistettyihin turvallisuustietoihin noin 1500 potilaasta.
Toisessa tutkimuksessa oli mukana potilaita, jotka eivät olleet aikaisemmin saaneet hoitoa, ja toisessa
potilaita, joiden aikaisempi hoito oli osoittautunut tehottomaksi (ks. kohta 5.1).
Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset olivat väsymys, anemia (ks. kohta 4.4), pahoinvointi,
päänsärky ja makuhäiriö.
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Yleisin syy annoksen pienentämiseen oli anemia, jota esiintyi useammin Victrelis + peginterferoni
alfa-2b + ribaviriini -yhdistelmää saaneilla kuin pelkästään peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin
yhdistelmää saaneilla potilailla.
Luettelo haittavaikutuksista
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Haittavaikutukset luetellaan elinjärjestelmittäin (ks. taulukko 3). Kussakin elinjärjestelmäluokassa
haittavaikutukset luetellaan yleisyyden mukaan seuraavaa luokitusta käyttäen: hyvin yleinen (≥ 1/10),
yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000);
tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).
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Taulukko 3
Kliinisissä tutkimuksissa raportoidut Victrelis-valmisteen, peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin
yhdistelmähoitoon liittyneet haittavaikutukset† ja ‡
Elinjärjestelmä

Infektiot
Yleiset:

Melko harvinaiset:

Harvinaiset:

Haittavaikutukset
Bronkiitti*, selluliitti*, herpes simplex, influenssa, suun
sieni-infektio, sivuontelotulehdus
Gastroenteriitti*, keuhkokuume*, stafylokokki-infektio*,
kandidiaasi, korvatulehdus, ihon sieni-infektio,
nenänielun tulehdus, kynsisilsa, nielutulehdus,
hengitystieinfektio, nuha, ihoinfektio, virtsatieinfektio
Kurkunkannen tulehdus*, välikorvatulehdus, sepsis
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Elinjärjestelmä
Haittavaikutukset
Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit)
Harvinaiset:
Kilpirauhaskasvain (kyhmyt)
Veri ja imukudos
Hyvin yleiset:
Anemia*, neutropenia*
Yleiset:
Leukopenia*, trombosytopenia*, pansytopenia,
agranulosytoosi
Melko harvinaiset:
Verenvuototaipumus, lymfadenopatia, lymfopenia
Harvinaiset:
Hemolyysi
Immuunijärjestelmä
Harvinaiset:
Sarkoidoosi*, porfyria (ei akuutti)
Umpieritys
Yleiset:
Struuma, hypotyreoosi
Melko harvinaiset:
Hypertyreoosi
Aineenvaihdunta ja ravitsemus
Hyvin yleiset:
Heikentynyt ruokahalu*
Yleiset:
Kuivuminen*, hyperglykemia*, hypertriglyseridemia,
hyperurikemia
Melko harvinaiset:
Hypokalemia*, ruokahalun häiriöt, diabetes mellitus,
kihti, hyperkalsemia
Psyykkiset häiriöt
Hyvin yleiset:
Ahdistuneisuus*, masennus*, unettomuus, ärtyisyys
Yleiset:
Tunne-elämän epävakaus, kiihtymys, libidon häiriöt,
mielialan muutokset, unihäiriöt
Melko harvinaiset:
Aggressio*, väkivaltaiset ajatukset*, paniikkikohtaus*,
vainoharhaisuus*, päihteiden väärinkäyttö*, itsemurhaajatukset*, poikkeava käyttäytyminen, vihaisuus, apatia,
sekavuustila, psyykkisen tilan muutokset, levottomuus
Harvinaiset:
Kaksisuuntainen mielialahäiriö*, itsemurha*,
itsemurhayritys*, kuuloharhat, näköharhat, psyykkinen
dekompensaatio
Hermosto
Hyvin yleiset:
Heitehuimaus*, päänsärky*
Yleiset:
Heikentynyt tuntoaisti*, tuntoharhat*, pyörtyminen*,
muistinmenetys, heikentynyt huomiokyky, muistin
heikkeneminen, migreeni, hajuharhat, vapina,
kiertohuimaus
Melko harvinaiset:
Perifeerinen neuropatia*, kognitiivinen häiriö,
lisääntynyt tuntoherkkyys, horros, tajunnan menetys,
henkisen suorituskyvyn heikkeneminen, hermosärky,
pyörryttävä olo
Harvinaiset:
Aivoiskemia*, enkefalopatia
Silmät
Yleiset:
Kuivasilmäisyys, verkkokalvon eksudaatit, näön
hämärtyminen, näön heikkeneminen
Melko harvinaiset:
Verkkokalvon iskemia*, retinopatia*, poikkeava tunne
silmässä, sidekalvon verenvuoto, sidekalvotulehdus,
silmäkipu, silmän kutina, silmän turvotus, silmäluomen
turvotus, lisääntynyt kyynelvuoto, silmän verestys,
valoherkkyys
Harvinaiset:
Näköhermon nystyn turvotus
Kuulo ja tasapainoelin
Yleiset:
Korvien soiminen
Melko harvinaiset:
Kuulon menetys*, epämiellyttävät tuntemukset korvissa,
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Elinjärjestelmä

Haittavaikutukset
kuulon heikkeneminen

Sydän
Yleiset:
Melko harvinaiset:
Harvinaiset:

Sydämentykytys
Takykardia*, rytmihäiriöt, sydän- ja verisuonihäiriöt
Akuutti sydäninfarkti*, eteisvärinä*,
sepelvaltimosairaus*, sydänpussin tulehdus*, nesteen
kertyminen sydänpussiin
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Verisuonisto
Yleiset:
Melko harvinaiset:

Hypotensio*, hypertensio
Syvä laskimotromboosi*, kasvojen ja kaulan punoitus,
kalpeus, ääreisosien kylmyys
Laskimotromboosi
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Harvinaiset:
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Hyvin yleiset:
Yskä*, hengenahdistus*
Yleiset:
Nenäverenvuoto, nenän tukkoisuus, suunielun kipu,
hengitysteiden tukkoisuus, sivuonteloiden tukkoisuus,
hengityksen vinkuminen
Melko harvinaiset:
Pleuriittikipu*, keuhkoembolia*, nielun kuivuminen,
käheys, ylähengitysteiden lisääntynyt limaneritys,
suunielun rakkulat
Harvinaiset:
Keuhkopussin fibroosi*, hengenahdistus makuulla,
hengitysvajaus
Ruoansulatuselimistö
Hyvin yleiset:
Ripuli*, pahoinvointi*, oksentelu*, suun kuivuminen,
makuhäiriö
Yleiset:
Vatsakipu*, ylävatsakipu*, ummetus*, refluksitauti*,
peräpukamat*, vatsavaivat, vatsan pingotus, peräaukon
ja peräsuolen oireet, haavainen suutulehdus,
huulitulehdus, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, kielikipu,
suun haavaumat, suukipu, suutulehdus, hampaiden oireet
Melko harvinaiset:
Alavatsakipu*, gastriitti*, haimatulehdus*, peräaukon
kutina, koliitti, nielemisvaikeudet, ulosteen
värjäytyminen, tihentynyt ulostaminen, verenvuoto
ikenistä, kipu ikenissä, ientulehdus, kielitulehdus, kuivat
huulet, nielemiskipu, peräsuolen tai peräaukon kipu,
verenvuoto peräsuolesta, runsas syljeneritys, hampaiden
vihlominen, kielen värjäytyminen, kielen haavaumat
Harvinaiset:
Haiman vajaatoiminta
Maksa ja sappi
Melko harvinaiset:
Hyperbilirubinemia
Harvinaiset:
Sappirakkotulehdus*
Iho ja ihonalainen kudos
Hyvin yleiset:
Hiustenlähtö, kuiva iho, kutina, ihottuma
Yleiset:
Dermatiitti, ekseema, punoitus, runsas hikoilu,
yöhikoilu, ääreisosien turvotus, psoriaasi, punoittava
ihottuma, täpläinen ihottuma, makulopapulaarinen
ihottuma, näppyläinen ihottuma, kutiava ihottuma,
ihovaurio
Melko harvinaiset:
Valoyliherkkyysreaktio, ihohaava, nokkosihottuma (ks.
kohta 4.4)
Tuntematon:
Angioedeema (ks. kohta 4.4), lääkeaineihottuma, johon
liittyy eosinofilia ja systeemisiä oireita (DRESS),
Stevens–Johnsonin oireyhtymä
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Elinjärjestelmä
Luusto, lihakset ja sidekudos
Hyvin yleiset:
Yleiset:

Haittavaikutukset
Nivelsärky, lihassärky
Selkäkipu*, raajakipu*, lihaskouristukset, lihasheikkous,
niskakipu
Lihas- ja luuperäinen rintakipu*, niveltulehdus, luukipu,
nivelten turvotus, lihas- ja luukipu

Melko harvinaiset:
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Munuaiset ja virtsatiet
Yleiset:
Tiheä virtsaamistarve
Melko harvinaiset:
Kipu virtsatessa, yöaikainen virtsaamistarve
Tuntematon:
Munuaisten vajaatoiminta
Sukupuolielimet ja rinnat
Yleiset:
Erektiohäiriö
Melko harvinaiset:
Amenorrea, runsas kuukautisvuoto, vuotohäiriöt
Harvinaiset:
Aspermia
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Hyvin yleiset:
Voimattomuus*, vilunväristykset, väsymys*, kuume*,
influenssan kaltainen sairaus
Yleiset:
Rintakehän oireet*, rintakipu*, yleinen
huonovointisuus*, tunne ruumiinlämmön muuttumisesta,
kuivat limakalvot, kipu
Melko harvinaiset:
Epänormaaliuden tunne, hidastunut paraneminen, muu
kuin sydänperäinen rintakipu
Tutkimukset
Hyvin yleiset:
Painon lasku
Melko harvinaiset:
Sivuääni sydämessä, nopeutunut syke
Tuntematon:
Glomerulussuodosnopeuden pieneneminen
*
Sisältää kliinisissä tutkimuksissa esiintyneitä haittavaikutuksia, jotka tutkijan arvion mukaan
saattavat olla vakavia.
†
Koska Victrelis-valmistetta määrätään yhdessä peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa,
kehotamme tutustumaan myös peginterferoni alfan ja ribaviriinin valmisteyhteenvetoihin.
‡
Injektiokohdan reaktioita ei ole otettu mukaan, koska Victrelis otetaan suun kautta.
Keskeisten haittavaikutusten kuvaus
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Anemia (ks. kohta 4.4)
Anemiaa todettiin 49 prosentilla Victrelis + peginterferoni alfa-2b + ribaviriini -yhdistelmää saaneista
ja 29 prosentilla pelkästään peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmää saaneista potilaista.
Victrelis-hoidon katsottiin pienentäneen hemoglobiinipitoisuutta edelleen noin 1 g/dl (10 g/l) (ks.
kohta 4.4). Keskimääräinen hemoglobiiniarvon lasku lähtötasoon verrattuna oli suurempi aikaisemmin
hoitoa saaneilla potilailla kuin potilailla, jotka eivät olleet aikaisemmin saaneet hoitoa.
Annosmuutoksia tehtiin anemian tai hemolyyttisen anemian vuoksi kaksi kertaa useammin Victrelis +
peginterferoni alfa-2b + ribaviriini -yhdistelmää saaneille (26 %) kuin pelkästään peginterferoni alfa2b:n ja ribaviriinin yhdistelmää saaneille (13 %) potilaille. Kliinisissä tutkimuksissa erytropoietiinia
sai anemian hoitoon 43 % (667/1548) Victrelis-hoitohaarojen potilaista ja 24 % (131/547) pelkästään
peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmää saaneista potilaista. Suurin osa anemiapotilaista
sai erytropoietiinia, kun hemoglobiinipitoisuus oli ≤ 10 g/dl (100 g/l, 6,2 mmol/l). Verensiirron sai
anemian hoitoon 3 % Victrelis-haaran potilaista ja alle 1 % pelkästään peginterferoni alfa-2b:n ja
ribaviriinin yhdistelmää saaneista potilaista.
Neutrofiilit (ks. kohta 4.4)
Neutrofiilitasojen laskua esiintyi yleisemmin Victrelis-hoitohaarojen potilailla kuin pelkästään
peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmää saaneilla potilailla. Bosepreviiria saaneilla
potilailla esiintyi yleisemmin (29 %) 3.–4. asteen neutropeniaa (neutrofiiliarvo < 0,75 x 109/l) kuin
lumevalmistetta saaneilla (17 %), kun molempia valmisteita annettiin yhdessä peginterferoni alfa-2b:n
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ja ribaviriinin kanssa. Neutrofiilitaso oli < 0,5 x 109/l (4. asteen neutropenia) seitsemällä prosentilla
Victrelis + peginterferoni alfa-2b + ribaviriini -yhdistelmää saaneista ja neljällä prosentilla pelkästään
peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmää saaneista potilaista.
Yhteiskäyttöä peginterferoni alfa-2a:n kanssa käsitellään erillisessä kappaleessa kohdassa 4.4.
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Trombosyytit
Trombosyyttien määrä pieneni Victrelis-hoitohaarojen potilailla (3 %) verrattuna pelkästään
peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmää saaneisiin potilaisiin (1 %). Molemmissa
hoitohaaroissa 3.–4. asteen trombosytopenian riski oli suurempi kirroosipotilailla kuin potilailla, joilla
ei ollut kirroosia.

yy

Muut laboratorioarvot
Kun Victrelis lisättiin peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoitoon, kohonneita virtsahappo-,
triglyseridi- ja kokonaiskolesteroliarvoja esiintyi enemmän kuin annettaessa pelkästään peginterferoni
alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmää.
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Samanaikainen HIV-infektio
Victrelis-valmisteen turvallisuusprofiili oli samanlainen potilailla, joilla oli samanaikainen HCV/HIV1 -infektio (n = 64), kuin potilailla, joilla oli pelkästään HCV-infektio.
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

4.9
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On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista
liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.
Yliannostus

te
el
la

Terveille tutkittaville viiden vuorokauden ajan annetut 3600 mg:n vuorokausiannokset eivät ole
aiheuttaneet oireisia haittavaikutuksia. Victrelis-yliannostukseen ei ole spesifistä vastalääkettä.
Victrelis-yliannostustapauksissa hoidon tulee perustua yleisiin tukihoitotoimenpiteisiin, joihin kuuluu
elintoimintojen seuranta ja potilaan kliinisen tilan tarkkailu.
FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka
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Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset viruslääkkeet, proteaasinestäjät, ATC-koodi: J05AE12
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Vaikutusmekanismi

Lä

Bosepreviiri on hepatiitti C -viruksen NS3-proteaasin estäjä. Bosepreviiri sitoutuu kovalenttisesti
mutta palautuvasti NS3-proteaasin aktiivisen kohdan seriiniin (Ser139) (alfa)-ketoamidin
funktionaalisen ryhmän välityksellä ja estää näin viruksen replikaatiota HCV:n infektoimissa
isäntäsoluissa.
Antiviraalinen teho soluviljelmässä
Bosepreviirin antiviraalista tehoa arvioitiin NS3-proteaasin hitaasti sitoutuvien estäjien
biokemiallisessa analyysissä ja genotyypin 1a ja 1b HCV:n replikonijärjestelmässä. Bosepreviirin IC50
erilaisia genotyypin 1b replikoneja vastaan oli 200–600 nM ja IC90 oli 400–900 nM 72 tunnin
soluviljelmätutkimuksessa. RNA-replikonin väheneminen näyttää olevan ensimmäisen kertaluvun
tapahtuma suhteessa hoitoaikaan. Kun viljelmää käsiteltiin IC90-pitoisuustasolla 72 tunnin ajan, RNA22

replikonien määrässä todettiin 1 log10 alenema. Pitkäaikainen altistus johti 2 log alenemaan RNAtasoissa 15. päivään mennessä. Genotyypin 1a replikonissa bosepreviirin IC50 oli 900 nM ja IC90 oli
1400 nM.
Kun arvioitiin erilaisia bosepreviirin ja interferoni alfa-2b:n yhdistelmiä, joilla RNA-replikoni estyi
90-prosenttisesti, vaikutuksen havaittiin olevan additiivinen. Viitteitä synergiasta tai antagonismista ei
havaittu.
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Resistenssi

yy

Bosepreviirin teho HCV:n genotyypin 1a replikoneja kohtaan heikkeni (2–6-kertaisesti) seuraavien
NS3-proteaasidomeenissa tapahtuneiden aminohapposubstituutioiden seurauksena: V36A/L/M,
Q41R, T54A/S, V55A, R155K ja V158I. Yli 10-kertaiseen heikkenemiseen bosepreviirin
herkkyydessä johtivat aminohapposubstituutiot R155T ja A156S. V551 ja D168N kertasubstituutiot
eivät alentaneet herkkyyttä bosepreviirille. Seuraavat kaksinkertaiset aminohapposubstituutiot
alensivat herkkyyttä bosepreviirille yli 10-kertaisesti: V55A+I170V, T54S+R155K, R155K+D168N,
R155T+D168N ja V36M+R155K.
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Bosepreviirin teho HCV:n genotyypin 1b replikoneja kohtaan heikkeni (2–8-kertaisesti) seuraavien
NS3-proteaasidomeenissa tapahtuneiden aminohapposubstituutioiden seurauksena: V36A/M, F43S,
T54A/G/S, V55A, R155K/G, V158I, V170M ja M175L. Yli 10-kertaiseen heikkenemiseen
bosepreviirin herkkyydessä johtivat aminohapposubstituutiot A156S/T/V, V170A, R155W+A156G ja
V36M+R155K. D168V kertasubstituutio ei alentanut herkkyyttä bosepreviirille.
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Yhdistetty analyysi tehtiin kahden faasi III tutkimuksen potilaista, jotka eivät olleet aikaisemmin
saaneet hoitoa tai joiden aikaisempi hoito oli osoittautunut tehottomaksi ja jotka saivat neljän viikon
ajan peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoitoa ja sen jälkeen bosepreviiria 800 mg kolmasti
vuorokaudessa yhdessä peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin kanssa. Resistenssiin liittyviä
aminohappojen variantteja todettiin lähtötilanteen jälkeen 15 prosentilla kaikista potilaista.
Bosepreviirihoitoa saaneista potilaista, jotka eivät saavuttaneet pitkäkestoista virologista vastetta
(SVR) ja joiden näytteet analysoitiin, 53 prosentilla todettiin RAV-variantteja lähtötilanteen jälkeen.
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Näiden potilaiden ryhmässä yleisimmät (> 25 prosentilla potilaista) lähtötilanteen jälkeen havaitut
RAV:t olivat aminohapposubstituutiot V36M (61 %) ja R155K (68 %) potilailla, joilla oli genotyypin
1a -virusten aiheuttama infektio, ja T54A (42 %), T54S (37 %), A156S (26 %) ja V170A (32 %)
potilailla, joilla oli genotyypin 1b -virusten aiheuttama infektio.
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Bosepreviirihoitoa saaneilla potilailla interferonivaste (jonka kriteerinä oli ≥ 1 log10 alenema
virusmäärässä hoitoviikolla 4) oli yhteydessä vähäisempään RAV-varianttien määrään, ja näistä
potilaista RAV-variantteja oli 6 prosentilla. Sen sijaan potilaista, joilla virusmäärän alenema oli
< 1 log10 hoitoviikolla 4 (huono interferonivaste), niitä oli 41 prosentilla.
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Bosepreviirihoitoa saaneilla potilailla, jotka eivät saavuttaneet pitkäkestoista virologista vastetta ja
joiden lähtötilanteen jälkeen otetuista näytteistä analysoitiin RAV:t, interferonivaste oli yhteydessä
vähäisempään RAV-määrään. RAV-variantteja oli lähtötilanteen jälkeen näistä potilaista
31 prosentilla, ja potilaista, joilla virusmäärän alenema oli < 1 log10 hoitoviikolla 4, niitä oli
69 prosentilla.

RAV-variantteja todettiin lähtötilanteessa 8 prosentilla potilaista populaatiosekvensoinnilla. Yleisesti
RAV-varianttien esiintymisellä lähtötilanteessa ei näyttänyt olevan merkittävää yhteyttä
hoitovasteeseen bosepreviirin, peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmähoitoa saaneilla
potilailla.
Niiden potilaiden ryhmässä, joilla oli huono interferonivaste peginterferoni alfa-2b- ja
ribaviriinihoitoon neljän viikon sisäänajovaiheen aikana, bosepreviirihoidon teho näytti kuitenkin
olevan heikentynyt potilailla, joilla oli todettu lähtötilanteessa V36M-, T54S-, V55A- tai R155K23

variantteja. Noin yhdellä prosentilla kaikista bosepreviirihoitoa saaneista potilaista oli näitä
variantteja lähtötilanteessa ja heikentynyt vaste peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoitoon.
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Seuranta-analyysi bosepreviirihoitoa saaneista potilaista, jotka eivät saavuttaneet pitkäkestoista
virologista vastetta, osoitti, että villin tyypin viruspopulaatio kasvoi ja suurin osa bosepreviirille
resistenteistä varianteista muuttui havaitsemattomiksi ajan myötä bosepreviirihoidon päättymisen
jälkeen. Niistä aikaisemmin hoitamattomista tai aikaisemmin hoidetuista 314 potilaasta, jotka eivät
saavuttaneet pitkäkestoista virologista vastetta faasin II/III tutkimuksissa (P03523, P03659, P05216 ja
P05101) ja joille oli ilmaantunut bosepreviiriresistenttejä variantteja hoidon aikana, 73 prosentilla
(228/314) kaikki bosepreviiriresistenssiin liittyvien lokusten RAV-variantit muuttuivat
populaatiosekvensoinnilla havaitsemattomiksi 3 vuoden aikana hoidon päättymisen jälkeen. V36Mvarianteista 91 %, T54A-varianteista 98 %, T54S-varianteista 71 %, V55A-varianteista 78 %, R155Kvarianteista 76 %, A156S-varianteista 92 %, I/V170A-varianteista 96 %, R155K+T54S-varianteista
77 % ja R155K+V36M-varianteista 95 % muuttui populaatiosekvensoinnilla havaitsemattomiksi.
Mediaaniaika, jonka kuluessa kaikki RAV-variantit muuttuivat havaitsemattomiksi, oli 1,11 vuotta.
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Näistä 314 potilaasta 230:lla oli genotyypin 1a HCV-infektio ja 84:llä oli genotyypin 1b HCVinfektio. Genotyypin 1a -potilaista 70 %:lla (162/230) kaikki bosepreviiriresistenssiin liittyvien
lokusten RAV-variantit muuttuivat populaatiosekvensoinnilla havaitsemattomiksi. Mediaaniaika,
jonka kuluessa kaikki RAV-variantit muuttuivat havaitsemattomiksi, oli genotyypin 1a osalta
1,17 vuotta. Mediaaniajat, joiden kuluessa genotyypin 1a -potilailla havaitut merkittävimmät
bosepreviirille resistentit variantit (> 10 %) muuttuivat havaitsemattomiksi, olivat: R155K+V36M
0,69 vuotta, V36M 0,89 vuotta, R155K+T54S 1,05 vuotta, R155K 1,08 vuotta ja T54S 1,14 vuotta.
Vastaavasti genotyypin 1b -potilaista 79 %:lla (66/84) kaikki bosepreviiriresistenssiin liittyvien
lokusten RAV-variantit muuttuivat populaatiosekvensoinnilla havaitsemattomiksi. Mediaaniaika,
jonka kuluessa kaikki RAV-variantit muuttuivat havaitsemattomiksi, oli genotyypin 1b osalta
1,04 vuotta. Mediaaniajat, joiden kuluessa genotyypin 1b -potilailla havaitut merkittävimmät
bosepreviirille resistentit variantit (> 10 %) muuttuivat havaitsemattomiksi, olivat: I/V170A
0,46 vuotta, T54A 0,47 vuotta, V55A 0,83 vuotta, A156S 0,89 vuotta ja T54S 1,11 vuotta.
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Victrelis-valmisteen tehoa genotyypin 1 kroonisen C-hepatiitin hoidossa arvioitiin faasi III:n
kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui noin 1500 aikuispotilasta. Potilaat eivät olleet aikaisemmin
saaneet hoitoa (SPRINT-2) tai aikaisempi hoito ei ollut tehonnut (RESPOND-2). Molemmissa
tutkimuksissa Victrelis-valmisteen lisääminen nykyiseen standardihoitoon (peginterferoni alfa ja
ribaviriini) suurensi merkitsevästi pitkäkestoista virologista vastetta pelkkään nykyiseen
standardihoitoon verrattuna. On huomattava, että kahden keskeisen tutkimuksen tuloksia
yhdistelleiden retrospektiivisten analyysien perusteella on päädytty annostussuositukseen, joka
poikkeaa joissakin potilaiden alaryhmissä tutkitusta annostuksesta.

ev

Aikaisemmin hoitamattomat potilaat
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SPRINT-2 (P05216) oli satunnaistettu kaksoissokkoutettu lumevertailututkimus. Tutkimuksessa kahta
hoito-ohjelmaa, joissa Victrelis-valmistetta annettiin 800 mg kolmesti vuorokaudessa suun kautta
yhdessä PR-hoidon kanssa [peginterferoni alfa-2b 1,5 µg/kg viikossa ihon alle ja ribaviriini
painonmukaisina annoksina (600–1400 mg/vrk suun kautta jaettuina annoksina kahdesti
vuorokaudessa)], verrattiin pelkkään PR-yhdistelmään genotyypin 1 kroonista C-hepatiittia
sairastavien aikuispotilaiden hoidossa. Potilaiden HCV-RNA-taso oli havaittavissa, eivätkä he olleet
aikaisemmin saaneet interferoni-alfa-hoitoa. Potilaat ositettiin HCV-genotyypin (1a tai 1b) ja HCVRNA-virusmäärän (≤ 400 000 IU/ml tai > 400 000 IU/ml) mukaan ja jaettiin kahdessa kohortissa
(kohortti 1 / muut kuin mustaihoiset potilaat, N = 938, ja kohortti 2 / mustaihoiset potilaat, N = 159)
satunnaistetusti suhteessa 1:1:1 seuraaviin kolmeen hoitohaaraan:

Peginterferoni alfa-2b + ribaviriini 48 viikon ajan (PR48).

Peginterferoni alfa-2b + ribaviriini 4 viikon ajan ja sen jälkeen Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa + peginterferoni alfa-2b + ribaviriini 24 viikon ajan. Tämän jälkeen
24
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potilaat jatkoivat hoitoa eri hoito-ohjelmilla hoitoviikolla 8 todetun vasteen mukaan
(Victrelis-RGT). Kaikki tämän hoitohaaran potilaat saivat Victrelis-hoitoa enintään
24 viikon ajan.
o
Potilaat, joiden HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoitoviikolla 8 (varhainen
hoitovaste) ja pysyi negatiivisena hoitoviikolle 24 saakka, lopettivat hoidon ja
siirrettiin seurantavaiheeseen hoitoviikon 28 käynnillä.
o
Potilaat, joiden HCV-RNA oli havaittavissa hoitoviikolla 8 tai millä tahansa
myöhemmällä hoitoviikolla, mutta oli negatiivinen hoitoviikolla 24 (myöhäinen
hoitovaste), siirrettiin sokkoutetusti lumeryhmään hoitoviikon 28 käynnillä. He
jatkoivat peginterferoni alfa-2b- + ribaviriinihoitoa vielä 20 viikon ajan, eli hoidon
kesto oli yhteensä 48 viikkoa.
Peginterferoni alfa-2b + ribaviriini neljän viikon ajan ja sen jälkeen Victrelis 800 mg
kolmesti vuorokaudessa + peginterferoni alfa-2b + ribaviriini 44 viikon ajan (VictrelisPR48).
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Kaikki potilaat, joiden plasman HCV-RNA oli havaittavissa hoitoviikolla 24, lopettivat hoidon.
Pitkäkestoisen virologisen hoitovasteen (SVR) kriteerinä oli havaitsemisrajan1 alittava plasman HCVRNA seurantaviikolla 24.
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Kun Victrelis lisättiin peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoitoon, pitkäkestoinen virologinen vaste
(SVR) parani merkitsevästi pelkkään peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoitoon verrattuna
yhdistetyssä kohortissa (63–66 % Victrelis-hoitohaaroissa ja 38 % PR48-vertailuryhmässä), jossa
olivat mukana kaikki satunnaistetut potilaat, jotka saivat vähintään yhden annoksen mitä tahansa
tutkimuslääkettä (koko analyysijoukko), ja hoidon kesto lyheni 28 viikkoon varhaisen hoitovasteen
ryhmässä (ks. taulukko 4). Sekundaarinen analyysi potilaista, jotka saivat vähintään yhden annoksen
Victrelis- tai lumevalmistetta neljän viikon peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoidon
sisäänajovaiheen jälkeen (modifioitu hoitoaikeen [intent-to-treat] mukainen populaatio), osoitti, että
yhdistetyssä kohortissa pitkäkestoinen virologinen vaste oli Victrelis-hoitohaaroissa 67–68 % ja
PR48-vertailuryhmässä 40 %.
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Taulukko 4
Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR)*, vaste hoidon päättyessä (EOT) ja taudin uusiutuminen†
aikaisemmin hoitamattomilla potilailla
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Tutkimuskohortit
Victrelis-RGT
Victrelis-PR48
PR48
n = 368
n = 366
n = 363
Kaikki potilaat§
63 (233/368)
66 (242/366)
38 (137/363)
SVR‡ % (n/N)
(58,4; 68,2)
(61,3; 71,0)
(32,8; 42,7)
95 % CI
EOT (HCV-RNA alle
havaitsemisrajan) % (n/N)
71 (261/368)
76 (277/366)
53 (191/363)
95 % CI
(66,3; 75,6)
(71,3; 80,1)
(47,5; 57,8)
Taudin uusiutuminen† % (n/N)
9 (24/257)
9 (24/265)
22 (39/176)
95 % CI
(5,8; 12,9)
(5,6; 12,5)
(16,0; 28,3)
*
Koko analyysijoukko (Full Analysis Set, FAS) koostui kaikista satunnaistetuista potilaista
(N = 1097), jotka saivat vähintään yhden annoksen mitä tahansa tutkimuslääkettä (peginterferoni
alfa-2b:tä, ribaviriinia tai Victrelis-valmistetta). Satunnaistettujen potilaiden keski-ikä oli
49,1 vuotta. Potilaat jakautuivat eri etnisiin ryhmiin seuraavasti: 82 % valkoihoisia, 14 %
mustaihoisia, 2 % aasialaisia, 1 % monirotuisia, 1 % Amerikan intiaaneja tai Alaskan
alkuperäisväestöön kuuluvia. Potilaista 60 % oli miehiä ja 40 % naisia.
†
Taudin uusiutumisprosentti on niiden potilaiden osuus, joiden HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan
hoidon päättyessä (EOT), mutta oli havaittavissa seuranta-ajan päättyessä, niistä potilaista, joiden
HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoidon päättyessä ja joiden seuranta-ajan päättymisajankohdan
tiedot olivat käytettävissä.
1

Kliinisissä tutkimuksissa HCV-RNA-määritykset plasmasta tehtiin Roche COBAS TaqMan -menetelmällä, jossa havaitsemisraja on
9,3 IU/ml ja kvantifiointiraja 25 IU/ml.
25

Tutkimuskohortit
Victrelis-RGT
Victrelis-PR48
PR48
1
SVR (pitkäkestoinen virologinen vaste): plasman HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan
seurantaviikolla 24. Jos käytettävissä oli muita HCV-RNA-arvoja seurantaviikon 24 jälkeen,
käytettiin viimeistä käytettävissä olevaa arvoa seurantaviikon 24 jälkeen. Ellei seurantaviikolta 24
tai sen jälkeen ollut tällaisia arvoja, käytettiin seurantaviikon 12 arvoa. SVR-osuudet, joissa
”puuttuva tieto = tehoton hoito”, olivat lähes samat kuin taulukossa esitetyt osuudet: vertailuryhmä
37 %, Victrelis-RGT 62 %, Victrelis-PR48 65 %.
§
Kirroosipotilaiden määrä on pieni (40 koehenkilöä yhteensä 53 koehenkilöstä sai Victrelis-hoitoa).
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Interferonivaste (jonka kriteerinä oli ≥ 1 log10 alenema virusmäärässä hoitoviikolla 4) oli
pitkäkestoista virologista vastetta ennustava tekijä. Niiden potilaiden ryhmässä, joilla todettiin
interferonivaste viikkoon 4 mennessä, pitkäkestoinen virologinen vaste saavutettiin 79–81 prosentilla
Victrelis + peginterferoni alfa-2b + ribaviriini -yhdistelmää saaneista ja 51 prosentilla tavanomaista
hoitoa saaneista potilaista. Ryhmässä, jossa virusmäärän alenema oli < 1 log10 hoitoviikolla 4 (huono
interferonivaste), pitkäkestoinen virologinen vaste saavutettiin 28−38 prosentilla Victrelis +
peginterferoni alfa-2b + ribaviriini -yhdistelmää saaneista potilaista. Tavanomaista hoitoa saaneessa
ryhmässä vastaava luku oli 4 %.

m

Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR) potilailla, jotka saivat samanlaista hoitoa viikkoon 28 asti
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Taulukossa 5 on kuvattu pitkäkestoinen virologisen vaste hoitohaaran mukaan aikaisemmin
hoitamattomilla potilailla, jotka saavuttivat varhaisen hoitovasteen tai myöhäisen hoitovasteen ja
saivat samanlaista hoitoa viikolle 28 asti. HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoitoviikolla 8
Victrelis-RGT-haarassa 57 prosentilla (208/368) ja Victrelis-PR48-haarassa 56 prosentilla (204/366)
potilaista. PR-haarassa vastaava luku oli 17 % (60/363).
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Taulukko 5
Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR), vaste hoidon päättyessä (EOT) ja taudin uusiutuminen
aikaisemmin hoitamattomilla potilailla (varhainen ja myöhäinen vaste)

Victrelis-PR48
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Victrelis-RGT

96,3 (156/162 )
100,0 (162/162)
3,1 (5/161)

96,3 (155/161 )
98,8 (159/161)
1,3 (2/157)

66,2 (45/68)
76,5 (52/68 )
13,5 (7/52)

75,3 (55/73 )
90,4 (66/73 )
14,1 (9/64)

0,0 [-4,1; 4,1]
-
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Varhainen hoitovaste
(N=323)
SVR %, (n/N)
EOT %, (n/N)
Taudin uusiutuminen, %,
(n/N)
Myöhäinen hoitovaste
(N=141)
SVR %, (n/N)
EOT %, (n/N)
Taudin uusiutuminen, %,
(n/N)

Eron pisteestimaatti
(VictrelisRGT:n ja
VictrelisPR48:n erotus)
[95 % CI]

1

-9,2 [-24,4; 6,3]
-

Kliinisissä tutkimuksissa HCV-RNA-määritykset plasmasta tehtiin Roche COBAS TaqMan -menetelmällä, jossa havaitsemisraja on
9,3 IU/ml ja kvantifiointiraja 25 IU/ml.
26

Konservatiivisena toimenpiteenä, tutkimustiedon rajoitukset huomioon ottaen, aikaisemmin
hoitamattomille myöhäisen hoitovasteen saavuttaneille potilaille suositellaan kolmoishoidon keston
pidentämistä 32 viikkoon tutkitun 24 viikon keston sijasta, jolloin hoidon kesto on kokonaisuudessaan
48 viikkoa.
Samanaikainen HIV-infektio
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P05411 oli faasi II satunnaistettu kaksoissokkoutettu lumevertailututkimus, jossa Victrelis-valmisteen
(800 mg kolmesti vuorokaudessa suun kautta) ja PR-hoidon [peginterferoni alfa-2b 1,5 µg/kg/vko
ihon alle + ribaviriini painonmukaisina annoksina (600–1400 mg/vrk suun kautta)] yhdistelmää
verrattiin pelkkään PR-hoitoon samanaikaista HIV-infektiota ja genotyypin 1 HCV-infektiota
sairastavilla potilailla. Potilaat eivät olleet aikaisemmin saaneet hoitoa krooniseen C-hepatiittiin.
Potilaat saivat PR-hoitoa 4 viikon ajan ja sen jälkeen Victrelis- tai lumevalmistetta yhdessä PR-hoidon
kanssa 44 viikon ajan. Potilailla oli retroviruslääkitys ja HIV-infektio oli stabiili (HIV-1-virusmäärä
< 50 kopiota/ml ja CD4-solumäärä ≥ 200 solua/µl). Suurin osa (87 %; 85/98) sai ritonaviirilla
tehostettua HIV-proteaasin estäjää (PI) yhdessä nukleosidi-käänteiskopioijaentsyymin estäjien (NRTI)
kanssa. Yleisimmin käytetty HIV-proteaasin estäjä oli atatsanaviiri ja seuraavaksi yleisimpiä olivat
lopinaviiri ja darunaviiri. Potilaat satunnaistettiin suhteessa 2:1 ja ositettiin kirroosin/fibroosin ja
lähtötilanteen HCV-RNA:n (< 800 000 IU/ml tai ≥ 800 000 IU/ml) mukaan.
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Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR) oli 62,5 % (40/64) Victrelis-valmisteen ja PR-hoidon
yhdistelmää saaneiden potilaiden ryhmässä ja 29,4 % (10/34) pelkkää PR-hoitoa saaneessa ryhmässä
(ks. taulukko 6).
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Niiden samanaikaista HIV-infektiota sairastaneiden potilaiden pienessä ryhmässä, jotka eivät
saavuttaneet pitkäkestoista virologista vastetta ja joille tehtiin populaatiosekvensointi, esiintyi
useammin RAV-variantteja lähtötilanteen jälkeen kuin SPRINT-2-tutkimuksen potilailla, joilla oli
vain HCV-infektio.
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Taulukko 6
Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR),* vaste hoidon päättyessä (EOT) ja C-hepatiitin
uusiutuminen† aikaisemmin hoitamattomilla potilailla, joilla oli samanaikainen HIV-infektio
Victrelis-PR48
PR48
62,5 % (40/64)
29,4 % (10/34)
SVR % (n/N)
65,6 % (42/64)
29,4 % (10/34)
EOT % (n/N)
10 % (1/10)
4,8 % (2/42)
Taudin uusiutuminen, %, (n/N)
* Koko analyysijoukko (Full Analysis Set, FAS) koostui kaikista satunnaistetuista potilaista (N = 98),
jotka saivat vähintään yhden annoksen mitä tahansa tutkimuslääkettä (peginterferoni alfa–2b:tä,
ribaviriinia tai Victrelis-valmistetta). Satunnaistettujen potilaiden keski-ikä oli 43,6 vuotta. Potilaat
jakautuivat eri etnisiin ryhmiin seuraavasti: 82 % valkoihoisia, 18 % muita kuin valkoihoisia: 14 %
mustaihoisia, 3 % aasialaisia ja 1 % monirotuisia. Potilaista 69 % oli miehiä ja 31 % naisia.
Tutkimuksessa oli mukana 5 kirroosipotilasta, joista 4 oli Victrelis-valmistetta saaneessa haarassa.
†
C-hepatiitin uusiutumisprosentti oli niiden potilaiden osuus, joiden HCV-RNA oli alle
havaitsemisrajan hoidon päättyessä (EOT) ja havaittavissa seuranta-ajan päättyessä, niistä potilaista,
joiden HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoidon päättyessä ja joiden seuranta-ajan
päättymisajankohdan tiedot olivat käytettävissä.
‡
SVR (pitkäkestoinen virologinen vaste): plasman HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan1
seurantaviikolla 24. Tämä tarkoittaa viimeistä käytettävissä olevaa arvoa seurantaviikolla 24 ja sen
jälkeen. Ellei tällaista arvoa ole, seurantaviikon 12 arvo siirrettiin eteenpäin.
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1

Kliinisissä tutkimuksissa HCV-RNA-määritykset plasmasta tehtiin Roche COBAS TaqMan -menetelmällä, jossa havaitsemisraja on
9,3 IU/ml ja kvantifiointiraja 25 IU/ml.
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Potilaat, joiden aikaisempi hoito on osoittautunut tehottomaksi: osittainen vaste tai tauti uusiutui
aikaisemman interferoni- ja ribaviriinihoidon jälkeen
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RESPOND-2 (P05101) oli satunnaistettu rinnakkaisryhmissä tehty kaksoissokkotutkimus.
Tutkimuksessa kahta hoito-ohjelmaa, joissa Victrelis-valmistetta annettiin 800 mg kolmesti
vuorokaudessa suun kautta yhdessä PR-hoidon kanssa [peginterferoni alfa-2b 1,5 μg/kg viikossa ihon
alle ja ribaviriini painonmukaisina annoksina (600–1400 mg x 2) suun kautta jaettuina annoksina
kahdesti vuorokaudessa], verrattiin pelkkään PR-yhdistelmään genotyypin 1 kroonisen C-hepatiitin
hoidossa aikuispotilailla, joilla oli osoitettu interferonivaste (jonka kriteerinä oli aikaisemman hoidon
yhteydessä HCV-RNA-virusmäärän väheneminen ≥ 2 log10 viikkoon 12 mennessä tai HCV-RNA alle
havaitsemisrajan aikaisemman hoidon päättyessä ja myöhemmin havaittavissa ollut plasman HCVRNA) ja joiden aikaisempi peginterferoni alfa- ja ribaviriinihoito oli osoittautunut tehottomaksi.
Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, joiden kohdalla aikaisempi interferonivaste puuttui (null
responders), kriteerinä oli aikaisemman hoidon yhteydessä HCV-RNA-virusmäärän väheneminen
< 2 log10 viikkoon 12 mennessä). Potilaat satunnaistettiin suhteessa 1:2:2 ja ositettiin aikaisemmalla
kriteerit täyttävällä hoito-ohjelmalla saavutetun vasteen (taudin uusiutuminen tai osittainen
interferonivaste) ja HCV-alatyypin (1a tai 1b) mukaan johonkin seuraavista hoitohaaroista:

Peginterferoni alfa-2b + ribaviriini 48 viikon ajan (PR48).

Peginterferoni alfa-2b + ribaviriini 4 viikon ajan ja sen jälkeen Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa + peginterferoni alfa-2b + ribaviriini 32 viikon ajan. Tämän jälkeen
potilaat jatkoivat hoitoa eri hoito-ohjelmilla hoitoviikolla 8 todetun vasteen mukaan
(Victrelis-RGT). Kaikki tämän hoitohaaran potilaat saivat Victrelis-hoitoa enintään
32 viikon ajan.
o
Potilaat, joiden HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoitoviikolla 8 (varhainen
hoitovaste) ja hoitoviikolla 12, lopettivat hoidon hoitoviikon 36 käynnillä.
o
Potilaat, joiden HCV-RNA oli havaittavissa hoitoviikolla 8, mutta oli myöhemmin
alle havaitsemisrajan hoitoviikolla 12 (myöhäinen hoitovaste), siirrettiin
sokkoutetusti lumeryhmään hoitoviikon 36 käynnillä. He jatkoivat peginterferoni
alfa-2b- + ribaviriinihoitoa vielä 12 viikon ajan, eli hoidon kesto oli yhteensä
48 viikkoa.

Peginterferoni alfa-2b + ribaviriini 4 viikon ajan ja sen jälkeen Victrelis 800 mg kolmesti
vuorokaudessa + peginterferoni alfa-2b + ribaviriini 44 viikon ajan (Victrelis-PR48).

m
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Kaikki potilaat, joiden plasman HCV-RNA oli havaittavissa hoitoviikolla 12, lopettivat hoidon.
Pitkäkestoisen virologisen hoitovasteen (SVR) kriteerinä oli havaitsemisrajan alittava1 plasman HCVRNA seurantaviikolla 24.
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Kun Victrelis lisättiin peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoitoon, pitkäkestoinen virologinen vaste
(SVR) parani merkitsevästi pelkkään peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoitoon verrattuna (59–66 %
Victrelis-hoitohaaroissa ja 21 % PR48-vertailuryhmässä) kaikkien satunnaistettujen potilaiden
ryhmässä, jotka saivat vähintään yhden annoksen mitä tahansa tutkimuslääkettä (koko
analyysijoukko), ja hoidon kesto lyheni 36 viikkoon monilla potilailla, joiden aikaisempi hoito oli
ollut tehoton (ks. taulukko 7). Sekundaarinen analyysi potilaista, jotka saivat vähintään yhden
annoksen Victrelis- tai lumevalmistetta neljän viikon peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoidon
jälkeen (modifioitu hoitoaikeen (intent-to-treat) mukainen populaatio), osoitti, että pitkäkestoinen
virologinen vaste (SVR) oli Victrelis-hoitohaaroissa 61–67 % ja PR48-vertailuryhmässä 22 %.

Pitkäkestoisen virologisen vasteen (SVR) saavuttaminen oli yhteydessä peginterferoni alfa-2b- ja
ribaviriinihoidolla saavutettuun vasteeseen, riippumatta siitä määritettiinkö vaste aikaisemman hoidon
vastekriteerien vai hoitoviikolla 4 todetun HCV-RNA-määrän pienenemisen perusteella (ks.
taulukko 7). Hoitoviikolla 4 todettu vaste oli voimakkaampi pitkäkestoista virologista vastetta
ennustava tekijä kuin aikaisemmalla hoidolla saavutettu vaste, ja sen perusteella voitiin määrittää
potilaan hoidonaikainen interferonivaste.
1

Kliinisissä tutkimuksissa HCV-RNA-määritykset plasmasta tehtiin Roche COBAS TaqMan -menetelmällä, jossa havaitsemisraja on
9,3 IU/ml ja kvantifiointiraja 25 IU/ml.
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Taulukko 7
Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR)*, vaste hoidon päättyessä (EOT) ja taudin uusiutuminen**
potilailla, joiden aikaisempi hoito ei ole tehonnut
VictrelisRGT
(N=162)
59 (95/162)
(51,5; 66,2)
70 (114/162)
(63,3; 77,4)
15 (17/111)
(8,6; 22,0)

VictrelisPR48
(N=161)
66 (107/161)
(59,2; 73,8)
77 (124/161)
(70,5; 83,5)
12 (14/121)
(5,9; 17,3)

PR48
(N=80)
21 (17/80)
(12,3; 30,2)
31 (25/80)
(21,1; 41,4)
32 (8/25)
(17,3; 50,3)
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SVR‡‡ % (n/N)
95 % CI
EOT %, (n/N)
95 % CI
Kaikki potilaat§
Tauti uusiutunut ** %,
(n/N)
95 % CI
40 (23/57)
52 (30/58)
7 (2/29)
SVR‡‡ %, (n/N)
54 (31/57)
60 (35/58)
10 (3/29)
EOT %, (n/N)
Osittainen
vaste ***
Tauti uusiutunut ** %,
18 (5/28)
14 (5/35)
33 (1/3)
(n/N)
Aikaisempi
hoitovaste
SVR‡‡ %, (n/N)
69 (72/105)
75 (77/103)
29 (15/51)
Tauti
EOT % (n/N)
79 (83/105)
86 (89/103)
43 (22/51)
uusiutu**
Tauti
uusiutunut
%,
14
(12/83)
10
(9/86)
32 (7/22)
nut †
(n/N)
SVR‡‡ %, (n/N)
33 (15/46)
34 (15/44)
0 (0/12)
EOT %, (n/N)
41 (19/46)
48 (21/44)
0 (0/12)
< 1 log10
Sisäänajo**
alenema
Tauti uusiutunut %,
12 (2/17)
25 (5/20)
0 (0/0)
vaiheen (lead(n/N)
‡
in) vaste
73 (80/110)
79 (90/114)
25 (17/67)
SVR‡‡ %, (n/N)
(virusmäärän
EOT %, (n/N)
86 (95/110) 89 (101/114)
37 (25/67)
≥ 1 log10
väheneminen)
alenema
Tauti uusiutunut ** %,
16 (15/94)
9 (9/99)
32 (8/25)
(n/N)
*
Koko analyysijoukko (Full Analysis Set, FAS) koostui kaikista satunnaistetuista potilaista
(N = 403), jotka saivat vähintään yhden annoksen mitä tahansa tutkimuslääkettä (peginterferoni
alfa-2b:tä, ribaviriinia tai Victrelis-valmistetta). Satunnaistettujen potilaiden keski-ikä oli
52,7 vuotta. Potilaat jakautuivat eri etnisiin ryhmiin seuraavasti: 85 % valkoihoisia, 12 %
mustaihoisia, 1 % aasialaisia, < 1 % monirotuisia, < 1 % Havaijin tai muiden Tyynenmeren saarten
alkuperäisväestöön kuuluvia. Potilaista 67 % oli miehiä ja 33 % naisia.
**
Taudin uusiutumisprosentti on niiden potilaiden osuus, joiden HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan
hoidon päättyessä (EOT) mutta oli havaittavissa seuranta-ajan päättyessä, niistä potilaista, joiden
HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoidon päättyessä ja joiden seuranta-ajan päättymisajankohdan
tiedot olivat käytettävissä.
***
Osittainen vaste aikaisempaan hoitoon = potilaat, jotka eivät saavuttaneen pitkäkestoista virologista
vastetta vähintään 12 viikkoa jatkuneen aikaisemman peginterferoni alfa- ja ribaviriinihoidon
jälkeen, mutta joiden HCV-RNA-määrä pieneni ≥ 2 log10 viikkoon 12 mennessä ja joiden HCVRNA oli havaittavissa hoidon päättyessä (EOT).
†
Aikaisempi taudin uusiutuminen = potilaat, jotka eivät saavuttaneet pitkäkestoista virologista
vastetta vähintään 12 viikkoa jatkuneen aikaisemman peginterferoni alfa- ja ribaviriinihoidon
jälkeen, mutta joiden HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoidon päättyessä.
‡
Hoitoviikon 4 arvioinnista (HCV-RNA) puuttui 11 potilaasta. Nämä potilaat eivät olleet mukana
sisäänajovaiheen (lead-in) vasteen arvioinnissa.
‡‡
SVR: plasman HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan1 seurantaviikolla 24. Jos käytettävissä oli muita
HCV-RNA-arvoja seurantaviikon 24 jälkeen, käytettiin viimeistä käytettävissä olevaa arvoa
1

Kliinisissä tutkimuksissa HCV-RNA-määritykset plasmasta tehtiin Roche COBAS TaqMan -menetelmällä, jossa havaitsemisraja on
9,3 IU/ml ja kvantifiointiraja 25 IU/ml.
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§

VictrelisVictrelisRGT
PR48
PR48
(N=162)
(N=161)
(N=80)
seurantaviikon 24 jälkeen. Ellei seurantaviikolta 24 ja sen jälkeen ollut tällaisia arvoja, käytettiin
seurantaviikon 12 arvoa. SVR-osuudet, joissa ”puuttuva tieto = tehoton hoito”, olivat PR48 17/80
[21,3 %], Victrelis-RGT 94/162 [58,0 %], Victrelis-PR48 106/161 [65,8 %].
Kirroosipotilaiden määrä on pieni (39 koehenkilöä yhteensä 49 koehenkilöstä sai Victrelis-hoitoa).
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Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR) potilailla, jotka saivat samanlaista hoitoa viikkoon 36 asti

Taulukossa 8 on kuvattu pitkäkestoinen virologinen vaste hoitohaaran mukaan potilailla, joiden
aikaisempi hoito ei ollut tehonnut ja jotka saavuttivat varhaisen hoitovasteen (HCV-RNA alle
havaitsemisrajan hoitoviikolla 8) tai myöhäisen hoitovasteen (HCV-RNA havaittavissa hoitoviikolla 8
mutta sen jälkeen alle havaitsemisrajan) ja saivat samanlaista hoitoa viikolle 36 asti.

88,7 (63/71)
98,6 (70/71)
10,1 (7/69)
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Varhainen hoitovaste
(N=144)
SVR %, (n/N)
EOT %, (n/N)
Taudin uusiutuminen, %,
(n/N)
Myöhäinen hoitovaste
(N=75)
SVR %, (n/N)
EOT %, (n/N)
Taudin uusiutuminen, %,
(n/N)

Victrelis-PR48
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Taulukko 8
Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR), vaste hoidon päättyessä (EOT) ja taudin uusiutuminen
potilailla, joiden aikaisempi hoito ei ollut tehonnut (varhainen ja myöhäinen vaste)

80,0 (28/35)
97,1 (34/35)
17,6 (6/34)

Eron pisteestimaatti
(Victrelis-RGT:n
ja VictrelisPR48:n erotus)
[95 % CI]

97,3 (71/73)
98,6 (72/73)
0 (0/71)

-8,5 [-16,8; -0,3]
-

72,5 (29/40)
92,5 (37/40)
19,4 (7/36)

7,5 [-11,7; 26,7]
-
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Konservatiivisena toimenpiteenä, tutkimustiedon rajoitukset huomioon ottaen, aikaisemmin hoitoa
saaneille varhaisen hoitovasteen saavuttaneille potilaille suositellaan hoidon kokonaiskeston
pidentämistä 48 viikkoon tutkitun 36 viikon kokonaiskeston sijasta (testattu vasteenmukainen hoito)
siten, että viikolla 36 päättyvää kolmoishoitoa seuraa 12 viikon peginterferoni + ribaviriini
-konsolidaatiovaihe.

Lä

Peginterferoni alfa-2a:lla tehdyn tutkimuksen tulokset aikaisemmin hoidetuilla potilailla vastasivat
tutkimuksen P05101 tuloksia (ks. kohta 4.4).
Potilaat, joiden aikaisempi hoito osoittautui tehottomaksi: interferoni- ja ribaviriinihoidolla
aikaisemmin täysin hoitovastetta vaille jääneet (null responders), osittaisen vasteen saavuttaneet tai
tauti uusiutunut

PROVIDE (P05514) oli avoin, yhden hoitohaaran tutkimus, jossa Victrelis-valmistetta annettiin
800 mg kolmesti vuorokaudessa suun kautta yhdessä PR-hoidon kanssa [peginterferoni alfa-2b
1,5 µg/kg viikossa ihon alle ja ribaviriini painonmukaisina annoksina (600 – 1400 mg x 2) suun kautta
jaettuina annoksina kahdesti vuorokaudessa] aikuispotilaille, joilla oli genotyypin 1 krooninen C30

hepatiitti ja jotka eivät saavuttaneet pitkäkestoista virologista vastetta (SVR) ollessaan PRvertailuryhmässä Victrelis-valmisteella aiemmin tehdyissä faasin II ja III
yhdistelmähoitotutkimuksissa. Potilaat, jotka otettiin PROVIDE-tutkimukseen 2 viikon kuluessa
aiemmassa kantatutkimuksessa saadun viimeisen PR-annoksen jälkeen, saivat Victrelis-valmistetta
800 mg kolmesti vuorokaudessa sekä PR-hoitoa 44 viikon ajan. Potilaat, jotka eivät voineet aloittaa
tätä tutkimusta 2 viikon kuluessa, saivat PR-hoitoa 4 viikon ajan ja sen jälkeen Victrelis-valmistetta
800 mg kolmesti vuorokaudessa sekä PR-hoitoa 44 viikon ajan.
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Potilaista 62 %:lla (104/168) oli genotyyppi 1a ja 38 %:lla (63/168) genotyyppi 1b. Potilaista 10 %:lla
(17/168) oli kirroosi, ja heistä kolme (6 %) oli aiemmin jäänyt täysin vaille hoitovastetta, kahdella
(7 %) tauti oli uusiutunut ja 12 (14 %) oli saavuttanut osittaisen hoitovasteen aikaisemmalla hoidolla.
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Taulukossa 9 on kuvattu SVR-osuudet niiden potilaiden osalta, jotka saivat vähintään yhden annoksen
jotakin tutkimusvalmistetta (hoitoaikeen (intent-to-treat) mukainen populaatio). Vähintään yhden
Victrelis-annoksen saaneiden potilaiden ryhmässä (so. lukuun ottamatta potilaita, jotka keskeyttivät
PR-sisäänajovaiheen (lead-in) aikana) 41 % aiemmin täysin hoitovastetta vaille jääneistä, 67 %
osittaisen vasteen saavuttaneista ja 96 % potilaista, joiden tauti oli uusiutunut, saavutti pitkäkestoisen
virologisen vasteen (SVR).
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Taulukko 9
Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR)*, vaste hoidon päättyessä (EOT) ja taudin uusiutuminen**
potilailla, joiden aikaisempi hoito ei tehonnut
Kantatutkimuksessa Kantatutkimuksessa Potilaat, joiden tauti
Kaikki
täysin hoitovastetta
osittaisen
uusiutui†
(168)
vaille jääneet
hoitovasteen
kantatutkimuksessa
potilaat (null
saavuttaneet
(29)
responders)***
potilaat****
(52)
(85)
38 % (20/52)
67 % (57/85)
93 % (27/29)
63 %
SVR§ % (n/N)
(106/168)
44 % (23/52)
82 % (70/85)
97 % (28/29)
73 %
EOT % (n/N)
(123/168)
13 % (3/23)
15 % (10/67)
0 % (0/27)
11 %
Taudin
(13/119)
uusiutuminen**
% (n/N)
* Hoitoaikeen (intent-to-treat, ITT) mukainen populaatio käsitti kaikki ne potilaat (N = 168), jotka
saivat vähintään yhden annoksen jotain tutkimuslääkettä (peginterferoni alfa-2b, ribaviriini tai
Victrelis). Potilaat jakautuivat eri etnisiin ryhmiin seuraavasti: 84 % valkoihoisia, 13 % mustaihoisia,
2 % aasialaisia ja 1 % muita. Potilaista 67 % oli miehiä ja 33 % naisia.
** Taudin uusiutumisprosentti oli niiden potilaiden osuus, joiden HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan
hoidon päättyessä (EOT), mutta oli havaittavissa seuranta-ajan päättyessä, niistä potilaista, joiden
HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoidon päättyessä ja joiden seuranta-ajan päättymisajankohdan
tiedot olivat käytettävissä.
*** Täysin hoitovastetta vaille jäänyt potilas (null responder): potilas, jonka HCV-RNA-määrä oli
pienentynyt alle 2 log10 hoitoviikkoon 12 mennessä peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoidolla.
**** Osittainen vaste: potilas ei saavuttanut pitkäkestoista virologista vastetta vähintään 12 viikkoa
jatkuneen aikaisemman peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoidon jälkeen mutta HCV-RNA-määrä
pieneni ≥ 2 log10 viikkoon 12 mennessä ja HCV-RNA oli havaittavissa hoidon päättyessä (EOT).
†
Taudin uusiutuminen: potilas ei saavuttanut pitkäkestoista virologista vastetta vähintään 12 viikkoa
jatkuneen aikaisemman peginterferoni alfa-2b- ja ribaviriinihoidon jälkeen mutta HCV-RNA oli alle
havaitsemisrajan hoidon päättyessä.
§
SVR: plasman HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan1 seurantaviikolla 24. Jos käytettävissä oli muita
HCV-RNA-arvoja seurantaviikon 24 jälkeen, käytettiin viimeistä käytettävissä olevaa arvoa
seurantaviikon 24 jälkeen. Ellei seurantaviikolta 24 ja sen jälkeen ollut tällaisia arvoja, käytettiin
seurantaviikon 12 arvoa.
Tiedot pitkäaikaistehosta
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Kolmen vuoden pituinen seurantatutkimus potilailla, jotka saavuttivat pitkäkestoisen virologisen
vasteen (SVR) Victrelis-hoidolla, osoitti, että yli 99 %:lla (693/696) potilaista pitkäkestoinen
virologinen vaste säilyi (ei taudin uusiutumista) koko tiedossa olevan seuranta-ajan (seuranta-ajan
mediaani 3,4 vuotta).

Lä

IL28B:n eksploratiivinen farmakogenominen analyysi faasin III Victrelis-tutkimuksissa

Lähellä interferoni-lambda-3:a koodaavaa geeniä sijaitseva geenimuunnos (IL28B rs12979860, C:n
vaihtuminen T:ksi) on voimakas peginterferoni alfa-2b:n ja ribaviriinin yhdistelmällä saavutettavaa
hoitovastetta ennustava tekijä. IL28B rs12979860 genotyypitettiin 653 potilaalta 1048:sta (62 %)
SPRINT-2-tutkimuksessa (aikaisemmin hoitamattomia potilaita) ja 259 potilaalta 394:stä (66 %)
RESPOND-2-tutkimuksessa (aikaisempi hoito ei tehonnut) [katso kliinisten tutkimusten kuvaukset
kohdasta 5.1]. Tämän retrospektiivisen alaryhmäanalyysin tuloksiin on suhtauduttava varauksellisesti

1

Kliinisissä tutkimuksissa HCV-RNA-määritykset plasmasta tehtiin Roche COBAS TaqMan –menetelmällä, jossa havaitsemisraja on
9,3 IU/ml ja kvantifiointiraja 25 IU/ml.
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pienen otoskoon vuoksi, ja koska lisätutkimuksen populaation ja koko tutkimuspopulaation välillä
saattaa olla eroja.
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Kaksoishoitoon lisätyn Victrelis-valmisteen tuoma lisäarvo C/C-genotyypin potilaiden hoidossa
riippuu pitkäkestoisen virologisen vasteen todennäköisyydestä pelkkää kaksoishoitoa käytettäessä.
Kolmoishoitoa saaneiden C/C-genotyypin potilaiden ryhmässä 89 prosentilla aikaisemmin
hoitamattomista potilaista HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoitoviikolla 8, joten heille soveltui
lyhytkestoisempi hoito. Niiden aikaisemmin hoitamattomien potilaiden ryhmässä, joilla ei ollut C/Cgenotyyppiä, vastaava luku oli 52 %.
Taulukko 10
Pitkäkestoiset virologiset vasteet (SVR) IL28B rs12979860 -genotyypin mukaan
PR48*
SVR, % (n/N)

Victrelis-RGT*
SVR, % (n/N)

Victrelis-PR48*
SVR, % (n/N)

C/C
C/T

78 (50/64)
28 (33/116)

82 (63/77)
65 (67/103)

80 (44/55)
71 (82/115)

T/T

27 (10/37)

55 (23/42)

SPRINT-2
(aikaisemmin
hoitamattomat
potilaat)

yy

IL28B rs12979860
-genotyyppi

m

Kliininen
tutkimus

77 (17/22)
73 (48/66)
72 (13/18)
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C/C
46 (6/13)
79 (22/28)
RESPOND-2
C/T
17 (5/29)
61 (38/62)
(potilaat, joiden
aikaisempi hoito ei
T/T
50 (5/10)
55 (6/11)
ole tehonnut)
* Katso hoitohaarojen kuvaukset kohdasta 5.1 kliinisten tutkimusten kuvauksista.

59 (26/44)

Parhaillaan tutkitaan, voidaanko hoidonaikaisen varhaisen virusvasteen ja/tai IL28B-genotyypin
perusteella tunnistaa luotettavasti potilaat, jotka eivät todennäköisesti hyödy merkittävästi (suurempi
pitkäkestoisen virologisen vasteen osuus tai lyhyempi hoidon kesto) bosepreviirin lisäämisestä
kaksoishoitoon.
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Ribaviriiniannoksen pienentäminen verrattuna erytropoietiinin käyttöön anemian hallinnassa
aikaisemmin hoitamattomilla potilailla
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Satunnaistetussa, rinnakkaisryhmillä tehdyssä avoimessa tutkimuksessa (P06086) verrattiin kahta
anemian hoitostrategiaa (erytropoietiinin käyttöä ja ribaviriiniannoksen pienentämistä) 687 potilaalla
(näistä 60 oli kirroosipotilaita), joilla oli aikaisemmin hoitamaton genotyypin 1 krooninen Chepatiitti-infektio ja joille ilmaantui anemia heidän saadessaan Victrelis-hoitoa 800 mg suun kautta
kolmesti vuorokaudessa yhdessä PR-hoidon kanssa [peginterferoni alfa-2b 1,5 µg/kg viikossa ihon
alle ja ribaviriini painonmukaisina annoksina (600–1400 mg x 2) suun kautta jaettuina annoksina
kahdesti vuorokaudessa].

äk

Jos seerumin hemoglobiinipitoisuus pieneni edelleen tasolle ≤ 8,5 g/dl (85 g/l), voitiin käyttää
anemian hoidon lisäkeinoja, kuten erytropoietiinia tai ribaviriiniannoksen pienentämistä.

Lä

Pitkäkestoiset virologiset vasteet (SVR) olivat samansuuruisia potilailla, jotka satunnaistettiin
saamaan pienennettyjä ribaviriiniannoksia, kuin potilailla, jotka satunnaistettiin saamaan
erytropoietiinia.
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Taulukko 11
Pitkäkestoinen virologinen vaste (SVR) * ja taudin uusiutuminen† käytettäessä ribaviriiniannoksen
pienentämistä tai erytropoietiinia anemian hallintaan aikaisemmin hoitamattomilla potilailla
Potilaat, jotka satunnaistettiin
saamaan pienennettyjä
ribaviriiniannoksia (N=249)
71,5 % (178/249)
9,7 % (19/196)

Potilaat, jotka satunnaistettiin
saamaan erytropoietiinia (N=251)
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SVR‡ % (n/N)
70,9 % (178/251)
Taudin uusiutuminen
9,6 % (19/197)
% (n/N)
* Koko analyysijoukko (Full Analysis Set, FAS) koostui kaikista potilaista, joille ilmaantui anemia
[seerumin hemoglobiinipitoisuus noin ≤ 10 g/dl (100 g/l) hoitojakson aikana] ja jotka
satunnaistettiin saamaan joko pienennettyjä ribaviriiniannoksia tai erytropoietiinia (N=500).
Satunnaistettujen potilaiden keski-ikä oli 49 vuotta. Potilaat jakautuivat eri etnisiin ryhmiin
seuraavasti: 77 % valkoihoisia, 19 % mustaihoisia ja 4 % muita. Potilaista 37 % oli miehiä ja 63 %
naisia.
†
Taudin uusiutumisprosentti oli niiden potilaiden osuus, joiden HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan
hoidon päättyessä (EOT), mutta oli havaittavissa seuranta-ajan päättyessä, niistä potilaista, joiden
HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan hoidon päättyessä ja joiden seuranta-ajan päättymisajankohdan
tiedot olivat käytettävissä.
‡
SVR: plasman HCV-RNA oli alle havaitsemisrajan1 seurantaviikolla 24. Jos käytettävissä oli muita
HCV-RNA-arvoja seurantaviikon 24 jälkeen, käytettiin viimeistä käytettävissä olevaa arvoa
seurantaviikon 24 jälkeen. Ellei seurantaviikolta 24 ja sen jälkeen ollut tällaisia arvoja, käytettiin
seurantaviikon 12 arvoa. SVR-osuudet, joissa ”puuttuva tieto = tehoton hoito”, olivat samanlaiset
kuin taulukossa esitetyt osuudet: potilaat, jotka satunnaistettiin saamaan pienennettyjä
ribaviriiniannoksia, 69,9 % (174/249) ja potilaat, jotka satunnaistettiin saamaan erytropoietiinia,
68,5 % (172/251).
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77 potilaalla ribaviriiniannosta pienennettiin ≥ 5 kertaa anemian hallitsemiseksi. Useimmilla näistä
potilaista (n=54) pienin ribaviriiniannos, jota he saivat vähintään 14 vuorokauden ajan, oli
≥ 600 mg/vrk. Pieni määrä potilaita (n=12) sai ribaviriinia ≤ 200 mg/vrk vähintään 14 vuorokauden
ajan.
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Hoito keskeytettiin anemian vuoksi 2 prosentilla (5/249) potilaista, jotka oli satunnaistettu saamaan
pienennettyjä ribaviriiniannoksia ja 2 prosentilla (6/251) potilaista, jotka oli satunnaistettu saamaan
erytropoietiinia. Verensiirtoja tehtiin 4 prosentille (10/249) potilaista, jotka oli satunnaistettu saamaan
pienennettyjä ribaviriiniannoksia ja 2 prosentille (5/251) potilaista, jotka oli satunnaistettu saamaan
erytropoietiinia.
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Punasolujen muodostusta stimuloivien aineiden käyttöön liittyi tromboembolisten tapahtumien, kuten
keuhkoembolian, akuutin sydäninfarktin, aivoverenkiertohäiriön ja syvän laskimotukoksen kohonnut
riski.

äk

Pediatriset potilaat

Lä

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Victrelisvalmisteen käytöstä yhden tai useamman pediatrisen potilasryhmän kroonisen C-hepatiitin hoidossa
(ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

1

Kliinisissä tutkimuksissa HCV-RNA-määritykset plasmasta tehtiin Roche COBAS TaqMan -menetelmällä, jossa havaitsemisraja on
9,3 IU/ml ja kvantifiointiraja 25 IU/ml.
34

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

nt
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Suun kautta annettu bosepreviiri saavutti huippupitoisuuden keskimäärin 2 tunnin kuluttua (Tmaxmediaani). Vakaan tilan aikainen pitoisuus-aikakäyrän alla oleva pinta-ala (AUC), maksimipitoisuus
(Cmax) ja minimipitoisuus (Cmin) suurenivat vähemmän kuin suorassa suhteessa annokseen, ja
yksittäiset lääkeainealtistukset olivat suurelta osin päällekkäiset 800 mg:n ja 1200 mg:n annosten
jälkeen, mikä osoittaa, että imeytyminen vähenee annoksen suurentuessa. Kumuloituminen on hyvin
vähäistä ja farmakokineettinen vakaa tila saavutetaan noin 1 vuorokauden kuluttua, kun lääke
annetaan kolme kertaa vuorokaudessa.

Ruoan vaikutus suun kautta annetun lääkkeen imeytymiseen

m

Victrelis-valmisteen absoluuttista hyötyosuutta ei ole tutkittu.

yy

Terveillä tutkittavilla, jotka saivat pelkkää bosepreviiria 800 mg kolmesti vuorokaudessa,
bosepreviirialtistusta kuvaavat arvot olivat: AUC(т) 6147 ng.h/ml, Cmax 1913 ng/ml ja Cmin 90 ng/ml.
Farmakokineettiset tulokset olivat samanlaiset terveillä tutkittavilla ja HCV-potilailla.
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Victrelis on otettava ruoan kanssa. Kun 800 mg:n annos annettiin kolmesti vuorokaudessa aterian
yhteydessä, ruoka lisäsi bosepreviirialtistusta enintään 60 % verrattuna altistukseen, joka havaittiin
tyhjään mahaan annetun annoksen jälkeen. Bosepreviirin hyötyosuus ei riipu aterian laadusta (esim.
runsas- tai vähärasvainen) eikä siitä, otetaanko lääke 5 minuuttia ennen ateriaa, aterian aikana vai heti
aterian päättymisen jälkeen.
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Jakautuminen

m
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Biotransformaatio
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Bosepreviirin laskettu jakautumistilavuus (Vd/F) vakaan tilan aikana on noin 772 l (keskiarvo).
Sitoutumisaste ihmisen plasman proteiineihin on noin 75 % Victrelis-valmisteen 800 mg:n kertaannoksen jälkeen. Bosepreviiri annetaan seoksena, jossa on suunnilleen yhtä suuri määrä kahta
diastereomeeria, jotka konvertoituvat nopeasti keskenään plasmassa. Vakaan tilan aikana näiden
kahden diastereomeerin aikaansaamien altistusten suhde on noin 2:1, ja vallitseva diastereomeeri on
farmakologisesti aktiivinen.
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In vitro -tutkimukset osoittavat, että bosepreviiri metaboloituu pääasiassa aldo-ketoreduktaasi (AKR)
-välitteisen reitin kautta metaboliiteiksi, joiden ketoni on pelkistetty. Metaboliiteilla ei ole vaikutusta
hepatiitti C -virukseen. Kun 14C-merkittyä bosepreviiria annettiin 800 mg:n kerta-annoksena suun
kautta, runsaimpina esiintyneitä kiertäviä metaboliitteja olivat diastereomeerisena seoksena
esiintyneet pelkistetyt ketonimetaboliitit, joiden keskimääräinen pitoisuus oli noin neljä kertaa
suurempi kuin bosepreviirin. Bosepreviiri pilkkoutuu vähäisemmässä määrin myös CYP3A4/5välitteisen oksidatiivisen metabolian kautta.

Lä

Eliminaatio

Bosepreviirin puoliintumisaika (t½) plasmassa on noin 3,4 tuntia (keskiarvo). Bosepreviirin
kokonaispuhdistuma (CL/F) on noin 161 l/h (keskiarvo). 14C-merkityn bosepreviirin suun kautta
annetusta 800 mg:n kerta-annoksesta noin 79 % erittyi ulosteeseen ja 9 % virtsaan, ja annetusta
radiohiiliannoksesta noin 8 % erittyi bosepreviirina ulosteeseen ja 3 % virtsaan. Nämä tiedot
osoittavat, että bosepreviiri eliminoituu pääasiassa maksan kautta.
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Erityisryhmät
Maksan vajaatoiminta
Farmakokineettisissä parametreissä ei havaittu kliinisesti merkittäviä eroja tutkimuksessa, jossa oli
mukana eriasteista (lievää, kohtalaista tai vaikeaa) stabiilia kroonista maksan vajaatoimintaa
sairastavia potilaita. Tämän perusteella ei suositella annoksen muuttamista. Lisätietoja Victrelisvalmisteen käytöstä potilaille, joilla on pitkälle edennyt maksasairaus, ks. kohta 4.4.
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Munuaisten vajaatoiminta
Farmakokineettisissä parametreissä ei havaittu kliinisesti merkittäviä eroja loppuvaiheen
munuaistautia (ESRD) sairastavien ja terveiden tutkittavien välillä. Bosepreviiri ei eliminoidu
dialyysissä. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen näiden eikä muidenkaan munuaisten vajaatoimintaa
sairastavien potilaiden hoidossa.

yy

Sukupuoli
Aikuispotilailla ei ole havaittu sukupuoleen liittyviä farmakokineettisiä eroja faasin III tutkimuksissa.
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m

Etninen tausta
Populaatiofarmakokineettinen analyysi Victrelis-hoidosta osoitti, ettei etnisellä taustalla ollut selvää
vaikutusta lääkealtistukseen.
Ikä
Populaatiofarmakokineettinen analyysi Victrelis-hoidosta osoitti, ettei iällä ollut selvää vaikutusta
lääkealtistukseen.
Prekliiniset tiedot turvallisuudesta
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5.3

Koiran Purkinjen säikeillä in vitro tehdyssä tutkimuksessa bosepreviiri pidensi aktiopotentiaalin
kestoa, ja vaikutus oli käänteisesti riippuvainen sydämen syketiheydestä. Tämän havainnon kliininen
merkitys on epävarma.
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Toistuvilla annoksilla tehdyissä toksisuustutkimuksissa bosepreviiria saaneilla rotilla havaittiin
kivesten degeneraatiota systeemisen altistuksen ollessa pienempi kuin ihmisten systeeminen altistus
suositeltua hoitoannosta käytettäessä. Tätä vaikutusta ei ole havaittu hiirillä eikä apinoilla.
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Bosepreviiri ei ollut genotoksinen in vitro eikä in vivo -testisarjoissa, joihin kuuluivat bakteereilla
tehdyt mutageenisuustutkimukset, ihmisen perifeerisen veren lymfosyyteissä tehdyt testit ja hiiren
mikrotumatesti.
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Kahden vuoden karsinogeenisuustutkimuksissa ei havaittu karsinogeenisuutta, mutta hiirillä
hepatosellulaaristen adenoomien ilmaantuvuus lisääntyi, joskaan ei tilastollisesti merkitsevästi,
systeemisen altistuksen ollessa 5,7-kertainen verrattuna ihmisten altistukseen suositeltua hoitoannosta
käytettäessä. Rotilla ei havaittu karsinoomia eikä adenoomia. Maksasolukasvainten katsotaan
johtuvan entsyymi-induktiosta, joten niillä ei katsota olevan merkitystä ihmisten hoidossa.

Lä

Bosepreviirista/lääkkeestä peräisin olevan aineen todettiin erittyvän imettävien rottien maitoon.
Äidinmaitoa saavien ihmislasten altistuksen bosepreviirille arvioidaan olevan alle 1 % annoksesta.
Naarasrotilla bosepreviiri aiheutti palautuvia vaikutuksia hedelmällisyyteen ja varhaiseen
alkionkehitykseen altistuksen ollessa 1,2-kertainen verrattuna ihmisten altistukseen suositeltua
hoitoannosta käytettäessä. Myös urosrottien hedelmällisyyden havaittiin heikentyneen, mikä johtui
todennäköisimmin kivesten degeneraatiosta (kivesten degeneraatiota ei ole havaittu hiirillä eikä
apinoilla). Bosepreviirilla ei havaittu olevan alkionkehitykseen kohdistuvia eikä epämuodostumia
aiheuttavia vaikutuksia, kun sitä annettiin rotille ja kaniineille annoksina, jotka olivat toksisia emoille.

36

Nuorista rotista saadut tiedot viittaavat siihen, että bosepreviirin farmakokineettinen profiili saattaa
olla niillä erilainen kuin aikuisilla rotilla, mikä voi johtua joidenkin metaboloitumisreittien
kypsymättömyydestä. Käytettävissä ei ole tietoja lasten kliinisestä altistuksesta (ks. kohta 4.2).
6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet
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Kapselin sisus:

yy

Natriumlauryylisulfaatti
Mikrokiteinen selluloosa
Laktoosimonohydraatti
Kroskarmelloosinatrium
Esigelatinoitu tärkkelys
Magnesiumstearaatti

m

Kapselin kuori:
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Liivate
Titaanidioksidi (E171)
Keltainen rautaoksidi (E172)
Punainen rautaoksidi (E172)

Shellakka
Punainen rautaoksidi (E172)
Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.
Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

al

6.4
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6.3

te
el
la

6.2
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Punainen painoväri, jonka aineosat ovat:

ev

Säilytys apteekissa
Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Lä
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Säilytys potilaan käytössä

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C) enintään viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.
TAI
 Säilytä huoneenlämmössä alle 30 °C:ssa enintään kolme kuukautta ja enintään viimeiseen
käyttöpäivämäärään asti. Tämän jälkeen lääkevalmiste on hävitettävä.
Säilytä alkuperäisessä repäisyliuskassa. Herkkä kosteudelle.
6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Kirkkaat polyklooritrifluorietyleeni/PVC/alumiini-repäisyliuskat, joissa on 4 kovaa kapselia liuskan
kussakin syvennyksessä. Jokainen liuskan syvennys on suljettu kuumasaumauksella kiinnitetyllä,
irrotettavalla taustakannella ja jokaisessa liuskassa on 3 syvennystä.
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Pakkauskoot: kotelo, jossa on 84 kovaa kapselia sekä kerrannaispakkaus, jossa on 336 kovaa kapselia
(neljä 84 kapselin pakkausta).
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
MYYNTILUVAN HALTIJA
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7.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

m

8.

yy

Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Iso-Britannia

9.

en
ää

EU/1/11/704/001
EU/1/11/704/002

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10.
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Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 18. heinäkuuta 2011
Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 18. helmikuuta 2016
TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ
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{pvm}

Lä
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Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla
http://www.ema.europa.eu/ .
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LIITE II

ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA(T)
VALMISTAJA(T)

B.

TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT
TAI RAJOITUKSET

C.

MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

D.

EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT
LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA
KÄYTTÖÄ

Lä
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A.
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A.

ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA (VASTAAVAT) VALMISTAJA(T)

Erän vapauttamisesta vastaavan (vastaavien) valmistajan (valmistajien) nimi (nimet) ja osoite
(osoitteet)

B.
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S-P Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgia
TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET



Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

m

C.

yy

Reseptilääke, jonka määräämiseen liittyy rajoitus (ks. liite I: valmisteyhteenvedon kohta 4.2).
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Tämän lääkevalmisteen osalta velvoitteet määräaikaisten turvallisuuskatsausten toimittamisesta on
määritelty Euroopan Unionin viitepäivämäärät (EURD) ja toimittamisvaatimukset sisältävässä
luettelossa, josta on säädetty Direktiivin 2001/83/EC Artiklassa 107c(7), ja kaikissa luettelon
myöhemmissä päivityksissä, jotka on julkaistu Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla.
EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN
TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ



Riskinhallintasuunnitelma (RMP)
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D.
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Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan moduulissa
1.8.2 esitetyn sovitun riskinhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen
riskinhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti.

Lisätoimenpiteet riskien minimoimiseksi

ev
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Päivitetty RMP tulee toimittaa

Euroopan lääkeviraston pyynnöstä

kun riskinhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa johtaa
hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite
(lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa).
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Myyntiluvan haltijan on huolehdittava siitä, että kaikille lääkäreille, joiden odotetaan määräävän tai
käyttävän Victrelis-valmistetta, toimitetaan terveydenhoitohenkilökunnan koulutuspaketti, johon
valmisteen tullessa markkinoille sisältyvät:




Lääkärin koulutusaineisto
Valmisteyhteenveto (kokonaisuudessaan)
Pakkausseloste.

Lääkärin koulutusaineiston tulee sisältää seuraavat keskeiset osat:


Yksityiskohtaiset tiedot Victrelis-hoitoon liittyvästä hematologisten häiriöiden (varsinkin
anemian) riskistä. Näihin kuuluvat todenmukainen kuvaus hematologisista häiriöistä, niiden
yleisyydestä, ilmaantumisajankohdasta ja niihin liittyvistä kliinisistä oireista.
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LIITE III
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MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE
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A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
Ulkokotelo, jossa blue box

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

2.
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Victrelis 200 mg kovat kapselit
bosepreviiri

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

m

LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia.
Katso lisätiedot pakkausselosteesta.

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ
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3.
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Yksi kova kapseli sisältää 200 mg bosepreviiria.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)
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5.
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Kerrannaispakkaus: 336 (4 pakkausta á 84) kovaa kapselia
84 kovaa kapselia
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Lue pakkausseloste ennen käyttöä.
Suun kautta
Älä paina kapselia repäisyliuskan läpi.
Ota aterian yhteydessä.
Ota 3 kertaa vuorokaudessa; aamulla, iltapäivällä ja illalla.

Lä

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN
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8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET
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Säilytys apteekissa
Säilytä jääkaapissa.

m

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS
TARPEEN
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10.
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Säilytys potilaan käytössä

Säilytä jääkaapissa enintään viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.
TAI

Säilytä huoneenlämmössä alle 30 °C:ssa enintään 3 kuukautta ja enintään viimeiseen
käyttöpäivämäärään asti.
Säilytä alkuperäisessä repäisyliuskassa. Herkkä kosteudelle.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

12.
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Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Iso-Britannia
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11.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

336 kovaa kapselia
84 kovaa kapselia

ERÄNUMERO
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EU/1/11/704/001
EU/1/11/704/002
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YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.

KÄYTTÖOHJEET

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Lä

14.

Victrelis
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17.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT
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PC:
SN:
NN:
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
Sisempi kotelo - ei sisällä blue boxia

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

2.
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Victrelis 200 mg kovat kapselit
bosepreviiri

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

m

LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia.
Katso lisätiedot pakkausselosteesta.

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

en
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3.

yy

Yksi kova kapseli sisältää 200 mg bosepreviiria.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

te
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5.
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84 kovaa kapselia. Osa kerrannaispakkausta, ei myydä erikseen.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN
ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ
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Suun kautta
Älä paina kapselia repäisyliuskan läpi.
Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Lä

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.
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9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET



Säilytä jääkaapissa enintään viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.

TAI


10.
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Säilytä huoneenlämmössä alle 30 °C:ssa enintään 3 kuukautta ja enintään viimeiseen
käyttöpäivämäärään asti.
Säilytä alkuperäisessä repäisyliuskassa. Herkkä kosteudelle.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI
NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS
TARPEEN

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

m

11.

te
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ERÄNUMERO

ei
ol
e

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/704/001

13.
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ää

Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Iso-Britannia

12.

yy

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Erä

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.

KÄYTTÖOHJEET
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14.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

äk

16.

Lä

Victrelis

17.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

Ei oleellinen.

18.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

Ei oleellinen.
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LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT
MERKINNÄT
REPÄISYLIUSKA

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
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1.

Victrelis 200 mg kovat kapselit
bosepreviiri

2.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

m

3.

yy

Merck Sharp & Dohme Ltd

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4.

ERÄNUMERO
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e

Lot

MUUTA

te
el
la

5.

en
ää

EXP

Lä

äk

ev

al

m
is

Avaa tästä
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B. PAKKAUSSELOSTE
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Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle
Victrelis 200 mg kovat kapselit
bosepreviiri

nt
ilu
pa
a

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää
sinulle tärkeitä tietoja.
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

1.

Mitä Victrelis on ja mihin sitä käytetään

m

Mitä Victrelis on ja mihin sitä käytetään
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Victrelis-valmistetta
Miten Victrelis-valmistetta otetaan
Mahdolliset haittavaikutukset
Victrelis-valmisteen säilyttäminen
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

yy

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
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Mitä Victrelis on
Victrelis-valmisteen sisältämä vaikuttava aine on bosepreviiri, joka auttaa taistelussa C-hepatiittiinfektiota vastaan estämällä virusten lisääntymisen. Victrelis-valmistetta käytetään aina yhdessä
kahden muun lääkeaineen kanssa. Nämä ovat nimeltään peginterferoni alfa ja ribaviriini. Victrelisvalmistetta ei saa käyttää yksinään.

m
is

Mihin Victrelis-valmistetta käytetään
Victrelis-valmistetta yhdessä peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa käytetään kroonisen Chepatiittivirusinfektion hoitoon aikuisille (käytetään myös nimeä HCV-infektio).
Victrelis-valmistetta voidaan käyttää aikuisille, joita ei ole aiemmin hoidettu HCV-infektion vuoksi
tai jotka ovat aiemmin saaneet interferoneita tai pegyloituja interferoneita.
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Miten Victrelis vaikuttaa
Victrelis estää suoraan viruksen lisääntymistä ja näin myötävaikuttaa C-hepatiittivirusten määrän
alenemiseen elimistössä.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Victrelis-valmistetta

Lä

2.

Älä ota Victrelis-valmistetta samanaikaisesti peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa, jos:

olet allerginen bosepreviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

olet raskaana

sinulla on sairaus nimeltä autoimmuunihepatiitti

käytät bepridiiliä, pimotsidia, lurasidonia, suun kautta otettavaa midatsolaamia, suun kautta
otettavaa triatsolaamia, simvastatiinia, lovastatiinia, alfutsosiinia, silodosiinia, torajyvätyyppisiä lääkeaineita (kuten dihydroergotamiini, ergonoviini, ergotamiini tai
metyyliergonoviini), lumefantriinia, halofantriinia, ketiapiinia tai tyrosiinikinaasin estäjiä.
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Älä ota Victrelis-valmistetta, jos jokin yllä olevista koskee sinua. Mikäli et ole varma, keskustele
lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Victrelis-valmistetta.
Muistutus: Lue kohta ”Älä käytä” myös peginterferoni alfan ja ribaviriinin pakkausselosteista ennen
kuin aloitat Victrelis-valmisteen ottamisen.
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Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat lääkettä, jos:

sinulla on joskus ollut verisairaus kuten anemia (happea elimistössä kuljettavien terveiden
punasolujen puutos)

sinulla on joskus ollut verisairaus kuten neutropenia (tietynlaisten valkosolujen puute).
Neutropenia vaikuttaa elimistön kykyyn taistella infektioita vastaan.

sinulla on joskus ollut verisairaus kuten pansytopenia (verihiutaleiden sekä puna- ja
valkosolujen samanaikainen niukkuus)

jos sinulla on tai on ollut hepatiitti B -virusinfektio, sillä lääkäri saattaa tällöin haluta seurata
vointiasi tarkemmin

sinulla on maksan vajaatoiminta

sinulla on jokin muu maksasairaus C-hepatiitti-infektion lisäksi

sinulla on HIV (immuunikatovirus) tai sinulla on joskus ollut immuunijärjestelmään liittyviä
ongelmia

olet saanut elinsiirron

sinulla on muunlainen C-hepatiitti kuin genotyypin 1

aiempi HCV-proteaasinestäjähoitosi on epäonnistunut

sinulla tai jollakin perheenjäsenelläsi on epäsäännöllinen sydämensyke, erityisesti tila nimeltä
QT-ajan pidentyminen

sinulla on alhainen veren kaliumpitoisuus (hypokalemia).
Jos jokin yllä olevista koskee sinua (tai jos et ole varma), keskustele lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Victrelis-valmistetta.

te
el
la

Victrelis-valmisteen yhteiskäytössä ribaviriinin ja peginterferoni alfan kanssa on raportoitu vakavia
yliherkkyysreaktioita. Katso lisätietoja kohdasta ”Mahdolliset haittavaikutukset”.
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Laboratoriokokeet
Lääkäri määrää sinulle tehtävän säännöllisesti verikokeita. Näitä kokeita tehdään useista syistä:

jotta lääkäri näkee, onko hoidosta sinulle hyötyä

jotta lääkäri voi päättää, miten kauan Victrelis-hoitoasi pitää jatkaa

haittavaikutusten tutkimiseksi.
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Muut lääkevalmisteet ja Victrelis
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
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Älä ota Victrelis-valmistetta seuraavien lääkeaineiden kanssa:

alfutsosiini ja silodosiini – käytetään suurentuneen eturauhasen aiheuttamien oireiden hoitoon

bepridiili – käytetään sydänvaivoihin

pimotsidi tai lurasidoni – käytetään mielenterveysongelmiin

suun kautta otettavat midatsolaami tai triatsolaami – nukahtamislääke, annettaessa suun kautta

statiinit – simvastatiini ja lovastatiini

torajyvä-tyyppiset lääkkeet kuten dihydroergotamiini, ergonoviini, ergotamiini tai
metyyliergonoviini – käytetään migreeniin ja sarjoittaiseen päänsärkyyn

lumefantriini ja halofantriini – malarialääkkeitä

ketiapiini – käytetään skitsofrenian, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja vaikeiden
depressiivisten tilojen hoitoon
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tyrosiinikinaasin estäjät – käytetään syöpälääkkeinä.

Älä ota Victrelis-valmistetta, jos käytät jotain yllä mainituista lääkeaineista. Jos et ole varma,
keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Victrelis-valmistetta.
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Kerro myös lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain seuraavista:

raskauden ehkäisyyn tarkoitettuja lääkevalmisteita – drospirenoni

CYP3A4-entsyymin aktiivisuutta lisäävät lääkkeet (kuten antibiootti – rifampisiini, kouristuksia
ehkäisevät lääkkeet – karbamatsepiini, fenobarbitaali ja fenytoiini)

rytmihäiriölääkkeitä – amiodaroni, kinidiini

mikrobilääkkeitä – pentamidiini

joitain antipsykoottisia lääkkeitä

sienilääkkeitä – ketokonatsoli, itrakonatsoli, posakonatsoli ja vorikonatsoli

HIV non-nukleosidi-käänteiskopioijaentsyymin estäjiä – efavirentsi ja etraviriini

HIV-proteaasin estäjiä – atatsanaviiri, darunaviiri, lopinaviiri ja ritonaviiri

laskimoon annettavia rauhoittavia lääkeaineita – bentsodiatsepiinit (esim. alpratsolaami,
midatsolaami ja triatsolaami)

immunosuppressiivisia aineita – takrolimuusi, sirolimuusi ja siklosporiini

tiettyjä statiineja – atorvastatiini ja pravastatiini

metadonia

hormonikorvaushoitoa – estrogeenia sisältäviä lääkkeitä

verenpaineen alentamiseen käytettäviä lääkkeitä – kalsiuminestäjät (esim. amlodipiini,
diltiatseemi, felodipiini, nikardipiini, nifedipiini, nisoldipiini ja verapamiili)

suurentuneen eturauhasen aiheuttamien oireiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä – doksatsosiini ja
tamsulosiini

varfariinia ja muita samankaltaisia K-vitamiinin antagonisteiksi kutsuttavia lääkkeitä käytetään
veren ohentamiseen. Lääkärisi saattaa lyhentää verikokeiden ottoväliä, jotta veresi
hyytymiskykyä voidaan tarkkailla.
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Jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen ja käytät ribaviriinia:
Raskauden mahdollisuus on suljettava pois negatiivisin raskaustestein ennen hoidon
aloittamista, kerran kuussa hoidon aikana sekä 4 kuukauden ajan hoidon päätyttyä. Sinun on
käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää koko sen ajan kun käytät ribaviriinia ja 4 kuukauden
ajan hoidon päätyttyä. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.
Jos olet mies ja käytät ribaviriinia:
Älä ole sukupuolisuhteessa raskaana olevan naisen kanssa ellet käytä kondomia. Kondomi
vähentää mahdollisuutta, että ribaviriinia pääsee naisen elimistöön. Jos partnerisi ei ole
raskaana, mutta on hedelmällisessä iässä, hänelle pitää tehdä raskaustesti kuukausittain hoidon
aikana sekä 7 kuukauden ajan hoidon päätyttyä. Sinun tai partnerisi tulee käyttää tehokasta
ehkäisymenetelmää koko sen ajan kun käytät ribaviriinia ja 7 kuukauden ajan hoidon päätyttyä.
Keskustele asiasta lääkärin kanssa.
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Raskaus ja imetys
Raskautta on vältettävä käytettäessä Victrelis-valmistetta samanaikaisesti ribaviriinin kanssa.
Ribaviriini voi olla erittäin vahingollinen syntymättömälle lapselle. Sen vuoksi sinun ja partnerisi on
oltava erityisen varovaisia sukupuolisessa kanssakäymisessä, mikäli on olemassa pienikin raskauden
mahdollisuus:

On mahdollista, että bosepreviiri erittyy ihmisen rintamaitoon. Jos imetät, lääkäri neuvoo sinua
lopettamaan imetyksen tai lopettamaan Victrelis-hoidon imetyksen ajaksi.
Muistutus: Lue kohta ”Raskaus ja imetys” myös peginterferoni alfan ja ribaviriinin pakkausselosteista
ennen kuin aloitat Victrelis-valmisteen ottamisen.
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Ajaminen ja koneiden käyttö
Victrelis ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Victrelis-valmisteen, peginterferoni alfan ja
ribaviriinin yhdistelmähoito voi kuitenkin aiheuttaa väsymystä, voimattomuutta, huimausta,
verenpaineen muutoksia, sekavuutta tai näön hämärtymistä. Jos näin tapahtuu, älä aja tai käytä mitään
työvälineitä tai koneita.
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Victrelis sisältää laktoosia
Victrelis sisältää laktoosia (eräänlainen sokeri). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, kuten saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosin imeytymishäiriö,
keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.
Miten Victrelis-valmistetta otetaan

yy

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet
epävarma.
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Miten paljon lääkettä otetaan
Suositeltu annos Victrelis-valmistetta on 4 kapselia kolmesti päivässä (yhteensä 12 kapselia
vuorokaudessa). Ota kapselit aamulla, iltapäivällä ja illalla aterian tai kevyen välipalan yhteydessä.
Valmisteen ottaminen ilman ruokaa saattaa vakavasti vaarantaa hoidon onnistumisen.
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Miten tätä lääkevalmistetta otetaan

Vedä repäisyliuskan kääntöpuolella oleva suojakansi pois, jotta kapseli tulee näkyviin – älä
paina kapselia repäisyliuskan läpi, sillä tällöin kapseli saattaa rikkoutua.

Ota lääke suun kautta.

Ota lääke aterian tai kevyen välipalan kanssa.

Victrelis-valmistetta käytetään aina yhdessä peginterferoni alfan ja ribaviriinin kanssa.

Näiden lääkkeiden käytön pituus riippuu saamastasi hoitovasteesta sekä hoitosuunnitelmasta.
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Muistutus: Lue myös kohta ”Mahdolliset haittavaikutukset” peginterferoni alfan ja ribaviriinin
pakkausselosteista ennen kuin aloitat Victrelis-valmisteen ottamisen.
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Jos otat enemmän Victrelis-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos otat enemmän Victrelis-valmistetta kuin sinun pitäisi, kerro lääkärille tai mene heti lähimmän
sairaalan ensiapuun.
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Jos unohdat ottaa Victrelis-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen ja seuraavan annoksen ottamiseen on enemmän kuin 2 tuntia, ota
unohtunut annos ruoan kera. Jatka sitten kapselien ottamista normaalin aikataulun mukaan.

Jos seuraavan annoksen ottoajankohtaan on kuitenkin vähemmän kuin 2 tuntia, jätä unohtunut
annos väliin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Lä

Jos olet epävarma, miten toimia, kysy neuvoa lääkäriltä.
Jos lopetat Victrelis-valmisteen oton
Älä lopeta Victrelis-valmisteen ottamista, ellei lääkäri niin määrää.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen, sillä hoito ei ehkä tehoa sinuun.
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4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Seuraavia haittavaikutuksia voi ilmaantua tämän lääkkeen käytön yhteydessä:
Lopeta Victrelis-valmisteen otto ja käy heti lääkärissä, jos havaitset jonkin seuraavista
vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita kiireellistä lääketieteellistä hoitoa:

hengitys- tai nielemisvaikeus, hengityksen vinkuminen, nokkosihottuma, kutina, kasvojen,
silmien, huulten, kielen tai kurkun turvotus – nämä ovat allergisen reaktion oireita.
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Muita haittavaikutuksia ovat:
Hyvin yleiset (yli yhdellä potilaalla kymmenestä)
Yleisoireet: päänsärky; vilunväreet, kuume; pahoinvointi; vilustumisen kaltaiset oireet;
huimaus; voimattomuus; nukkumisvaikeudet; alentunut ruokahalu, painon aleneminen;
hengenahdistus
Suu, nenä ja kurkku: yskä; suun kuivuminen; makuaistin muutos
Iho ja karvat: ihon kuivuminen, kutina, ihottuma; hiusten oheneminen tai lähteminen
Nivelet ja lihakset: epätavallinen heikkous; kivuliaat, turvonneet nivelet; lihaskivut, jotka eivät
johdu liikunnasta
Maha ja suolisto: ripuli; huonovointisuus (oksentelu)
Mielenterveys: levottomuus; arvottomuuden tai syvän murheen tuntemus (masennus);
ärtyneisyyden, kireyden tai levottomuuden tunne
Veri: alhainen punasolujen määrä (anemia), punasolujen määrän väheneminen - oireina voi olla
väsymyksen tunne, päänsärky, hengästyminen kuntoillessa; alhainen neutrofiilien määrä
(neutropenia), valkosolujen määrän vähäisyys - oireina voi olla infektioiden saaminen
normaalia helpommin - mukaan lukien kuume, voimakkaat vilunväreet, kipeä kurkku tai suun
haavaumat.
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Yleiset (enintään yhdellä potilaalla kymmenestä)
Yleisoireet: vapina; pyörtyminen; hengitysvaikeus; janon tunne; univaikeudet; jyskyttävä
päänsärky; yleinen huonovointisuus; pyörimisen tunne
Silmät ja korvat: silmien kuivuminen; korvien soiminen; näkökyvyn muutokset
Suu, nenä ja kurkku: kipu suussa, hammassärky; kipu niellessä; nenäverenvuoto, nenän
tukkoisuus; hajuaistin muutos; kipeät ja kohollaan olevat laikut suussa; voimakas janon tunne,
johon liittyy suun tai ihon kuivuminen; kilpirauhasen, kaulan tai kurkunpään turvotus;
kilpirauhasen vajaatoiminta; haavaumat tai turvotus suussa, kirvely kielessä; pingottuneisuuden
tai tukkoisuuden tunne nenässä, poskissa tai silmien takana - johon toisinaan liittyy sykkivä
kipu, kuume tai nenän tukkoisuus (sivuontelotulehdus)
Iho ja karvat: yskänrokko, ihon kihelmöinti tai tunnottomuus; alentunut kosketustunto;
ihottuma, laikukas ihottuma, ihon punoitus; punainen, kohollaan oleva ihottuma, johon
toisinaan liittyy märkäisiä rakkuloita; ihon kuumotus, arkuus ja punoitus, johon toisinaan liittyy
kuume ja vilunväreet; lisääntynyt hikoilu; ihosairaus, johon liittyy paksuja, punaisia iholaikkuja
- usein myös hopeanhohtoista ihon hilseilyä
Nivelet ja lihakset: lihaskrampit; väsymyksen tunne, lihasheikkous, vilun tunne; selkäsärky,
niskasärky, särky käsissä tai jaloissa
Maha ja suolisto: mahakipu ja kipu oikealla ylävatsassa tai selässä; polttelun tunne vatsassa,
vatsavaivat; turvotuksen tunne, röyhtäisyt
Peräaukko: ilmavaivat; peräpukamat; ulostusvaikeus (ummetus)
Virtsatiet: virtsaamistarpeen lisääntyminen
Seksuaaliset vaivat: seksuaalisen halun väheneminen; erektiohäiriö
Mielenterveys: mielialan muutokset, levottomuuden tunne; muistinmenetys,
keskittymisvaikeus
Rinnan alue: hengitysvaikeus; epämukava tunne rinnassa, rintakipu; painon tunne rinnassa,
mihin liittyy hengitysvaikeus tai hengityksen vinkuminen
Sydän ja verenkierto: nopea tai epätasainen sydämensyke; korkea tai alhainen verenpaine
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Veri: verihiutaleiden määrän väheneminen - oireina saattavat olla normaalia herkempi
verenvuototaipumus tai mustelmien muodostuminen; korkea veren sokeripitoisuus (glukoosi);
korkea veren triglyseridipitoisuus; korkea veren virtsahappopitoisuus; verihiutaleiden sekä
puna- ja valkosolujen samanaikainen niukkuus (pansytopenia); neutrofiilien määrän voimakas
väheneminen (agranulosytoosi).
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Melko harvinaiset (enintään yhdellä potilaalla sadasta)
Yleisoireet: sekavuus; niveltulehdus; lisääntynyt verenvuototaipumus; rauhasten turvotus
kaulalla, kainalossa tai nivustaipeessa; voimakas polttava tai pistävä kipu; lisääntynyt herkkyys
valolle tai äänille, tunto- tai makuaistin herkistyminen; diabetes
Silmät ja korvat: helakanpunainen silmä; kipu silmässä; kuurous; kuulo-ongelma;
silmäluomen turvotus; lisääntynyt kyynelehtiminen; nesteen erittyminen korvasta tai silmästä;
epänormaali tunne silmän alueella, punainen laikku silmänvalkuaisessa; silmänvalkuaisten tai
ihon keltaisuus
Suu, nenä ja kurkku: käheys, kurkun tai huulien kuivuminen; kivuliaat tai vuotavat ikenet;
arka hammas tai hammassärky; kielen turvotus, värjäytyminen tai haavautuminen; rakkuloiden
ilmaantuminen kieleen; voimakas nielemiskipu; rintakipu keuhkojen lähettyvillä; rintakivun
paheneminen vedettäessä syvään henkeä; voimakas syljen eritys; kilpirauhasen liikatoiminta
Iho ja karvat: nokkosihottuma; avohaava; huono lämmönsieto; huomattava punoitus kasvoilla;
kasvojen kalpeus; ihon keltaisuus; auringonvalosta johtuva ihottuma; haavan epänormaali
paraneminen
Jalat, kämmenet, sääret ja käsivarret: kivun, tunnottomuuden, pistelyn tai kihelmöinnin
tunne; verihyytymä suonessa; kylmän tunne sääressä tai käsivarressa; kivulias niveltulehdus,
yleisimmin jalassa (kihti)
Maha ja suolisto: kipu alavatsalla; haimatulehdus
Virtsatiet: kipu virtsatessa; polttava tunne tai vaikeus virtsatessa; tiheä virtsaamistarve yöllä
Peräsuoli ja peräaukko: peräaukon kutina; ulostamiskyvyttömyys tai ulosteen värjäytyminen;
tihentynyt ulostamisen tarve; peräaukon verenvuoto
Seksuaaliset vaivat: kuukautisten poisjääminen; runsaat tai pitkittyneet kuukautiset; kohdun
verenvuoto (pitkittynyt, yli 7 päivää kestävä, tai runsas verenvuoto epäsäännöllisin väliajoin tai
normaalia useammin, verenvuoto vaihdevuosi-ikäisillä naisilla vähintään 6 kuukautta-1 vuosi
kuukautisten loppumisen jälkeen)
Mielenterveys: kiukkuisuus; vihamielinen asenne tai käytös; uhkaava käytös; päihdeongelmat,
epänormaali käytös; sekavuuden tunne; itsetuhoajatukset; äkillinen voimakas pelko tai
levottomuus; vainottuna olemisen tunne; vaikeus ratkaista ongelmia
Lihakset: kipu kehossa; paikallinen tai levinnyt kipu
Rinnan alue: keuhkokuume
Sydän ja verenkierto: epänormaali tai nopea syke; sydänsairaus, joka johtuu sydämen
huonosta verenkierrosta
Veri: veren alhainen kaliumpitoisuus; veren korkea kalsiumpitoisuus.
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Harvinaiset (enintään yhdellä potilaalla tuhannesta)
Yleisoireet: vaikeus hengittää tai niellä; kilpirauhasen kasvain; infektio veressä; turvotus tai
kyhmyt kehon elimissä; sairaus, joka johtaa lihasten lisääntyneeseen lamaantumiseen; aivojen
sairaus - merkkejä voivat olla päänsärky ja kuume, kehon jonkin osan halvaantuminen,
niskajäykkyys tai valoherkkyys
Silmät ja korvat: korvasärky
Iho ja karvat: ihon punoitus; ihon bakteeri-infektio
Maha ja suolisto: ruoansulatusvaivat; verioksennus; oksentelu, ripuli ja kova kipu vatsan
oikeassa yläneljänneksessä
Seksuaaliset vaivat: siemennesteen määrän väheneminen
Mielenterveys: mielialan vaihtelut; tunne, että elämä on luhistumassa; harhojen näkeminen,
tunteminen tai kuuleminen (hallusinaatiot); itsemurha-ajatus, itsemurhayritys; suunnaton
onnentunne (mania, sairaalloinen vimma) ja sen jälkeen voimakas surullisuuden tai
arvottomuuden tunne
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Rinnan alue: hengästynyt olo makuulla ollessa; vakava keuhkoinfektio kuten keuhkokuume;
terävä kipu rinnassa, mikä pahenee hengitettäessä; kipu rintalastan takana, mikä saattaa levitä
kaulan ja hartioiden alueelle
Sydän ja verenkierto: sydänkohtaus; hengityspysähdys; verihyytymä sääressä tai käsivarressa;
verenkierron väheneminen aivojen joissain osissa (oireina esim. huimaus, kahtena näkeminen
tai kehon molempien puolien heikkous).
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Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
Iho ja karvat: vaikea ihottuma, johon saattaa liittyä kuume, väsymys, kasvojen tai
imusolmukkeiden turvotus, eosinofiilien lisääntyminen (tietyn tyyppisiä veren valkosoluja)
sekä maksaan, munuaisiin tai keuhkoihin kohdistuvat vaikutukset (reaktio, josta käytetään
nimeä DRESS), vakava ihoreaktio, johon liittyy muun muassa ihon rakkulointia tai
kuoriutumista (reaktio, josta käytetään nimeä Stevens–Johnsonin oireyhtymä).
Munuaiset: munuaisten vajaatoiminta (korjaantuu yleensä hoidon lopettamisen jälkeen).
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Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa
haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen
turvallisuudesta.
Victrelis-valmisteen säilyttäminen
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Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja repäisyliuskassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (kotelossa
Käyt. viim. ja repäisyliuskassa EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden
viimeistä päivää.
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Säilytys apteekissa
Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Säilytys potilaan käytössä
Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C) enintään viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.
TAI

Säilytä huoneenlämmössä alle 30 °C:ssa enintään 3 kuukautta ja enintään viimeiseen
käyttöpäivämäärään asti. Tämän jälkeen lääkevalmiste on hävitettävä.
Säilytä alkuperäisessä repäisyliuskassa. Herkkä kosteudelle.
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Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
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Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Victrelis sisältää

Vaikuttava aine on bosepreviiri. Yksi kova kapseli sisältää 200 mg bosepreviiria.

Muut aineet ovat natriumlauryylisulfaatti, mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti,
kroskarmelloosinatrium, esigelatinoitu tärkkelys, magnesiumstearaatti, keltainen rautaoksidi
(E 172), punainen rautaoksidi (E 172), titaanidioksidi (E 171), liivate ja shellakka.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Kovassa kapselissa on kellanruskea kansiosa, jossa on punaisella painovärillä MSD:n logo, ja
luonnonvalkoinen runko-osa, jossa on punaisella painovärillä koodi ”314”.
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Repäisyliuskassa on 12 kovaa kapselia (3x4 kapselin repäisyliuska).
Pakkauskoot: kotelo, jossa on 84 kovaa kapselia sekä kerrannaispakkaus, jossa on 336 kovaa kapselia
(neljä 84 kapselin pakkausta).
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Valmistaja
SP Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgia
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Myyntiluvan haltija
Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire
EN11 9BU
Iso-Britannia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com

България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com
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Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: +45 4482 4000
dkmail@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +361 888 53 00
hungary_msd@merck.com
Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com
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Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com
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Belgique/België/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com

Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com

Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@ msd.no
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Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Polska
MSD Polska Sp.z o.o.
Tel.: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com
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Ελλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com
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Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com

France
MSD France
Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: +40 21 529 29 00
msdromania@merck.com

Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)
Limited
Tel: +353 (0)1 299 8700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila
d.o.o.
Tel: + 386 1 5204 201
msd_slovenia@merck.com

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Tel.: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com
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Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 804650
info@msd.fi

Ιtalia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Tel: +371 67364224
msd_lv@merck.com

United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

m
is

te
el
la

ei
ol
e

Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK/VVVV}

Lä

äk

ev

al

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla
http://www.ema.europa.eu/.
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