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POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1

1.

IME ZDRAVILA

Victrelis 200 mg trde kapsule
2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena trda kapsula vsebuje 200 mg boceprevirja.

om

et

Pomožna snov z znanim učinkom
Ena kapsula vsebuje 56 mg laktoze monohidrata.

3.

pr

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.
FARMACEVTSKA OBLIKA

za

trda kapsula

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

do
vo

4.

lje
nj
a

Pokrovček kapsule je rumenkasto-rjav, neprozoren in ima z rdečim črnilom natisnjeno oznako "MSD",
telo kapsule pa je sivo-belo, neprozorno in ima z rdečim črnilom natisnjeno kodo "314".

Odmerjanje in način uporabe

ve

4.2

č

Zdravilo Victrelis je indicirano za zdravljenje kronične okužbe s hepatitisom C genotipa 1 v
kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom pri odraslih bolnikih s kompenzirano jetrno
boleznijo, ki še niso bili zdravljeni ali pri njih predhodno zdravljenje ni bilo uspešno (glejte
poglavji 4.4 in 5.1).

m

a

Zdravljenje z zdravilom Victrelis mora uvesti in spremljati zdravnik z izkušnjami z zdravljenjem
kroničnega hepatitisa C.

ni

Odmerjanje

ilo

Zdravilo Victrelis je treba uporabiti v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom. Pred uvedbo
zdravljenja z zdravilom Victrelis morate prebrati povzetka glavnih značilnosti zdravila za
peginterferon alfa in ribavirin (PR).
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ra
v

Priporočeni odmerek zdravila Victrelis je 800 mg peroralno trikrat na dan s hrano (obrok ali lahek
prigrizek). Največji dnevni odmerek zdravila Victrelis je 2.400 mg. Pri uporabi brez hrane bi se zaradi
suboptimalne izpostavljenosti lahko zmanjšala učinkovitost zdravila.
Bolniki brez ciroze, ki so predhodno nezdravljeni ali s predhodnim neuspešnim zdravljenjem
Naslednja priporočila za odmerjanje se za nekatere podskupine razlikujejo od odmerjanja, ki je bilo
preučevano v kliničnih preskušanjih faze 3 (glejte poglavje 5.1).
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Preglednica 1
Smernice za trajanje zdravljenja glede na odziv (RGT – Response Guided Therapy) pri bolnikih brez
ciroze, ki se še niso zdravili ali pri njih predhodno zdravljenje z interferonom in ribavirinom ni bilo
uspešno
DOLOČITEV*
(HCV-RNA†)
8. teden
24. teden
zdravljenja
zdravljenja

UKREPANJE

Nezaznavna

Zaznavna

Nezaznavna

za

pr

Nezaznavna

om

et

Trajanje zdravljenja = 28 tednov
1. 4 tedne uporabljajte
peginterferon alfa in ribavirin,
nato
2. nadaljujte z vsemi tremi
zdravili (peginterferon alfa in
ribavirin [PR] + Victrelis) in
zaključite do konca 28. tedna
zdravljenja (28. TZ).
Trajanje zdravljenja = 48 tednov‡
1. 4 tedne uporabljajte
peginterferon alfa in ribavirin,
nato
2. nadaljujte z vsemi tremi
zdravili (PR + Victrelis) in
zaključite do konca 36. TZ,
nato
3. uporabljajte peginterferon alfa
in ribavirin ter zaključite do
konca 48. TZ.
Trajanje zdravljenja = 48 tednov
1. 4 tedne uporabljajte
peginterferon alfa in ribavirin,
nato
2. nadaljujte z vsemi tremi
zdravili (PR + Victrelis) in
zaključite do konca 36. TZ,
nato
3. uporabljajte peginterferon alfa
in ribavirin ter zaključite do
konca 48. TZ.
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Predhodno
nezdravljeni
bolniki

Nezaznavna

m
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Nezaznavna

Zaznavna

Nezaznavna

ni

Bolniki, pri
katerih
predhodno
zdravljenje ni
bilo uspešno

Zd

ra
v

ilo

* Pravila prenehanja zdravljenja
Če ima bolnik 8. TZ vrednost ribonukleinske kisline virusa hepatitisa C (HCV-RNA) večjo ali enako
1.000 i.e./ml: ukinite zdravljenje s tremi zdravili.
Če ima bolnik 12. TZ vrednost HCV-RNA večjo ali enako 100 i.e./ml: ukinite zdravljenje s tremi
zdravili.
Če ima bolnik 24. TZ potrjeno zaznavno HCV-RNA: ukinite zdravljenje s tremi zdravili.
†

V kliničnih preskušanjih so HCV-RNA v plazmi merili s testom Roche COBAS TaqMan 2.0 z mejo
zaznavnosti 9,3 i.e./ml in mejo kvantifikacije 25 i.e./ml.
‡
Ta režim je bil preizkušen le pri osebah s poznim odzivom, pri katerih predhodno zdravljenje ni bilo
uspešno (glejte poglavje 5.1).

3

et

Vsi bolniki s cirozo in popolnoma neodzivni bolniki
Priporočeno trajanje zdravljenja je 48 tednov: 4 tedne dvojno zdravljenje s peginterferonom alfa
in ribavirinom + 44 tednov trojno zdravljenje s peginterferonom alfa, ribavirinom in zdravilom
Victrelis. (Za vse bolnike glejte pravilo prenehanja zdravljenja v preglednici 1.)
o
Trajanje trojnega zdravljenja po prvih štirih tednih dvojnega zdravljenja ne sme biti
krajše od 32 tednov. Glede na povečano tveganje za neželene učinke pri zdravilu Victrelis
(najopazneje anemije) lahko po lastni presoji, če bolnik ne prenaša zdravljenja, zadnjih
12 tednov zdravljenja namesto trojnega zdravljenja uporabite dvojno zdravljenje (glejte
poglavji 4.8 in 5.1). Za dodatne informacije glede uporabe zdravila Victrelis pri bolnikih
z napredovalo boleznijo jeter glejte poglavje 4.4.

pr

om

Bolniki, slabo odzivni na interferon
Pri bolnikih, slabo odzivnih na interferon (opredeljenih kot tisti, ki so imeli 4. teden
zdravljenja < 1-log10 zmanjšanje HCV-RNA), je treba o zdravljenju s tremi zdravili razmisliti pri
vsakem posameznem bolniku, ker je verjetnost za dosego trajnega virološkega odziva (SVR –
Sustained Virologic Response) s tremi zdravili pri teh bolnikih manjša (glejte poglavje 5.1).
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Izpuščeni odmerki
Če bolnik pozabi vzeti odmerek, do naslednjega odmerka pa je manj kot 2 uri, mora pozabljeni
odmerek izpustiti.
Če bolnik pozabi vzeti odmerek in je do naslednjega odmerka 2 uri ali več, mora pozabljeni odmerek
vzeti s hrano in nato nadaljevati jemanje po običajnem urniku.
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Zmanjšanje odmerka
Zmanjšanje odmerka zdravila Victrelis ni priporočljivo.

ve

č

Če se pojavijo resni neželeni učinki, ki bi lahko bili povezani s peginterferonom alfa in/ali
ribavirinom, je treba odmerek peginterferona alfa in/ali ribavirina zmanjšati. Za dodatne informacije o
zmanjšanju odmerka oz. prenehanju uporabe peginterferona alfa in/ali ribavirina glejte povzetek
glavnih značilnosti zdravila za peginterferon alfa in ribavirin. Zdravila Victrelis se ne sme uporabiti
brez peginterferona alfa in ribavirina.
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Pravila prenehanja zdravljenja
Ukinitev zdravljenja je priporočljiva pri vseh bolnikih, ki imajo: 1) 8. TZ vrednost HCV-RNA večjo
ali enako 1.000 i.e./ml; ali 2) 12. TZ vrednost HCV-RNA večjo ali enako 100 i.e./ml; ali 3) 24. TZ
potrjeno zaznavno HCV-RNA.
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Posebne populacije
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Starejši
Klinične študije boceprevirja niso vključevale zadostnega števila preiskovancev, starih 65 let in več,
da bi bilo mogoče ugotoviti, ali se starejši preiskovanci odzivajo drugače kot mlajši. Druge klinične
izkušnje niso pokazale razlik v odzivu med starejšimi in mlajšimi bolniki (glejte poglavje 5.2).

Zd

Okvara ledvic
Pri bolnikih z okvaro ledvic (ne glede na stopnjo) odmerka zdravila Victrelis ni treba prilagoditi
(glejte poglavje 5.2).
Okvara jeter
Pri bolnikih z blago, zmerno ali hudo okvaro jeter odmerka zdravila Victrelis ni treba prilagoditi.
Boceprevir ni bil raziskan pri bolnikih z dekompenzirano cirozo (glejte poglavje 5.2). Za dodatne
informacije glede uporabe zdravila Victrelis pri bolnikih z napredovalo boleznijo jeter glejte
poglavje 4.4.
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Pediatrična populacija
Varnost in učinkovitost zdravila Victrelis pri otrocih do 18. leta starosti še nista dokazani. Podatkov ni
na voljo.
Način uporabe
Trde kapsule se iz pretisnega omota vzame tako, da se odlušči folijo pretisnega omota. Zdravilo
Victrelis se jemlje peroralno s hrano (obrok ali lahek prigrizek).
Kontraindikacije





Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.
Bolniki z avtoimunskim hepatitisom.
Sočasna uporaba zdravil, katerih očistek je zelo odvisen od CYP3A4/5 in pri katerih je zvišana
koncentracija v plazmi povezana z resnimi in/ali življenjsko nevarnimi učinki; takšna zdravila
so npr. peroralno uporabljeni midazolam in triazolam, bepridil, pimozid, lurasidon, lumefantrin,
halofantrin, zaviralci tirozin-kinaze, simvastatin, lovastatin, kvetiapin, alfuzosin, silodozin in
derivati ergot alkaloidov (dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin, metilergonovin) (glejte
poglavje 4.5).
Nosečnost (glejte poglavje 4.6).
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4.3

Za dodatne informacije glejte povzetka glavnih značilnosti zdravila za peginterferon alfa in ribavirin.
4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

do
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Anemija
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Med zdravljenjem s peginterferonom alfa in ribavirinom so poročali o nastopu anemije do 4. tedna
zdravljenja. Dodatek boceprevirja peginterferonu alfa in ribavirinu je povezan z dodatnim
zmanjšanjem koncentracije hemoglobina za približno 1g/dl do 8. tedna zdravljenja v primerjavi s
standardnim zdravljenjem (glejte poglavje 4.8). V kliničnih preskušanjih s kombinacijo zdravila
Victrelis, peginterferona alfa-2b in ribavirina v primerjavi s samo peginterferonom alfa-2b in
ribavirinom je bil mediani čas od začetka zdravljenja do pojava padca hemoglobina pod 10 g/dl
podoben (71 dni z razponom od 15-337 dni oz. 71 dni z razponom od 8-337 dni). Preiskavo popolne
krvne slike (z diferencialno sliko belih krvnih celic) je treba opraviti pred zdravljenjem in 2., 4., 8. ter
12. teden zdravljenja in jo skrbno spremljati, ko je klinično primerno. Če je hemoglobin < 10 g/dl
(oz. < 6,2 mmol/l), je lahko treba urediti anemijo (glejte poglavje 4.8).
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Zmanjšanje odmerka ribavirina je najprimernejši način obvladovanja med zdravljenjem nastale
anemije (glejte poglavje 5.1). Za informacijo o zmanjšanju odmerka in/ali prekinitvi oz. ukinitvi
uporabe ribavirina glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila za ribavirin. Če je potrebna trajna
ukinitev ribavirina, je treba prekiniti tudi uporabo peginterferona alfa in zdravila Victrelis.
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V študiji, v kateri so primerjali uporabo zmanjšanega odmerka ribavirina in zdravil za stimulacijo
eritropoeze za obvladovanje med zdravljenjem nastale anemije, je bila uporaba zdravil za stimulacijo
eritropoeze povezana s povečanim tveganjem za nastanek tromboemboličnih zapletov (glejte
poglavje 5.1).
Nevtropenija
Dodatek boceprevirja peginterferonu alfa-2b in ribavirinu je povzročil večjo pojavnost nevtropenije in
nevtropenijo stopnje 3-4 v primerjavi z zdravljenjem samo s peginterferonom alfa-2b in ribavirinom
(glejte poglavje 4.8)
Pogostnost hudih ali življenjsko nevarnih okužb je malo večja v skupinah, ki prejemajo boceprevir,
kot v kontrolni skupini. Preiskavo popolne krvne slike (z diferencialno sliko belih krvnih celic) je
treba opraviti pred zdravljenjem in 2., 4., 8. ter 12. teden zdravljenja in jo skrbno spremljati, ko je
5

klinično primerno. Zmanjšanje števila nevtrofilcev lahko zahteva zmanjšanje odmerka peginterferona
alfa ali ukinitev zdravljenja. Če je potrebna trajna ukinitev peginterferona alfa, je treba prekiniti tudi
uporabo ribavirina in zdravila Victrelis. Priporočamo takojšnjo oceno in zdravljenje okužb.

et

Sočasna uporaba s peginterferonom alfa-2a v primerjavi s sočasno uporabo s peginterferonom
alfa-2b:
V primerjavi s kombinacijo boceprevirja in peginterferona alfa-2b ter ribavirina je bila kombinacija
boceprevirja s peginterferonom alfa-2a in ribavirinom povezana z večjim deležem nevtropenije
(vključno z nevtropenijo stopnje 4) in večjim deležem okužb.
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Prosimo, glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila za peginterferon alfa.
Pancitopenija

za

pr

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo Victrelis v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom, so
poročali o primerih pancitopenije. Preiskavo popolne krvne slike (z diferencialno sliko belih krvnih
celic) je treba opraviti pred zdravljenjem in 2., 4., 8. ter 12. teden zdravljenja in jo skrbno spremljati,
ko je klinično primerno.
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Preobčutljivost

Bolniki z napredovalo boleznijo jeter

do
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Med kombiniranim zdravljenjem z zdravilom Victrelis, peginterferonom alfa in ribavirinom so opazili
resne, akutne preobčutljivostne reakcije (npr. urtikarijo, angioedem). Če se takšna reakcija pojavi, je
treba kombinirano zdravljenje prekiniti in nemudoma začeti z ustrezno terapijo (glejte poglavji 4.3 in
4.8).

Varnost in učinkovitost zdravila Victrelis v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom pri
bolnikih z dekompenzirano cirozo nista raziskani.

ve
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Glede kontraindikacij pri bolnikih z dekompenzirano boleznijo jeter, prosimo, glejte povzetek glavnih
značilnosti zdravila za peginterferon alfa.
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Hipoalbuminemija in nizko število trombocitov, kot tudi hude okužbe, so se izkazali kot napovedni
dejavniki za hude zaplete bolezni jeter.
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Uporaba zdravila Victrelis v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom ni priporočljiva pri
bolnikih, ki imajo v izhodišču število trombocitov < 100.000/mm3 in/ali serumski albumin < 35 g/l
in/ali znake koagulopatije (internacionalno normalizirano razmerje (INR) > 1,7). Če z zdravljenjem
začnete, je treba bolnike zelo skrbno spremljati glede znakov okužb in poslabšanja delovanja jeter.
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Zdravila, ki vsebujejo drospirenon

Zd

Previdnost je potrebna pri bolnikih, ki prejemajo zdravila z drospirenonom, s stanji, ki povečujejo
nagnjenost k hiperkaliemiji, ter pri bolnikih, ki prejemajo diuretike, ki varčujejo s kalijem. Razmisliti
je treba o uporabi drugih kontraceptivov (glejte poglavje 4.5).
HCV proteazna monoterapija

Na podlagi izsledkov kliničnih študij se zdravila Victrelis ne sme uporabljati samega, ker brez
kombinirane uporabe zdravil za hepatitis C obstaja velika verjetnost povečanja odpornosti (glejte
poglavje 5.1).
Ni znano, kakšen bo učinek zdravljenja z zdravilom Victrelis na delovanje pozneje uporabljanih
zaviralcev proteaz HCV, vključno s ponovnim zdravljenjem z zdravilom Victrelis.
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Laboratorijske preiskave
Glede priporočenih vrednosti laboratorijskih preiskav v izhodišču, med zdravljenjem in po zaključku
zdravljenja, ki vključujejo hematologijo, biokemijo (vključno s preiskavami delovanja jeter), in glede
preverjanja nosečnosti, glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila za peginterferon alfa in ribavirin.
Vrednosti HCV-RNA je treba spremljati v 8., 12. in 24. tednu zdravljenja in v drugih časovnih
obdobjih, kot je klinično primerno.
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Celotno krvno sliko (z diferencialno sliko belih krvnih celic) je treba pregledati pred začetkom
zdravljenja, v 2., 4., 8. in 12. tednu zdravljenja in jo skrbno spremljati v drugih časovnih obdobjih, kot
je klinično primerno.

pr

Uporaba pri bolnikih s sočasno okužbo s HIV

za

Boceprevir so v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom ovrednotili pri skupno 98 bolnikih
(64 jih je prejemalo boceprevir), ki so bili sočasno okuženi z virusom imunske pomanjkljivosti (HIV)
in HCV genotipa 1, in se še niso zdravili zaradi kronične okužbe s HCV (glejte poglavji 4.8 in 5.1). Za
podatke o medsebojnem delovanju z antiretrovirusnimi zdravili glejte poglavje 4.5.
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Uporaba pri bolnikih s sočasno okužbo s HBV

do
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Varnost in učinkovitost zdravila Victrelis samega ali v kombinaciji s peginterferonom alfa in
ribavirinom za zdravljenje kroničnega hepatitisa C genotipa 1 pri bolnikih, ki imajo sočasno okužbo z
virusom hepatitisa B (HBV) in HCV, nista bili raziskani.
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Med zdravljenjem ali po zdravljenju z neposredno delujočimi protivirusnimi zdravili, ki jih niso
uporabljali v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom, so poročali o primerih reaktivacije
HBV, nekaterih s smrtnim izidom. O primerih so poročali tudi pri bolnikih, sočasno okuženih z
virusoma hepatitisa B in C, ki so se zdravili z interferonom (za več informacij o reaktivaciji HBV pri
bolnikih, sočasno okuženih s HBV in HCV, ki se zdravijo z interferonom, glejte povzetek glavnih
značilnosti zdravila za peginterferon alfa). Pred začetkom zdravljenja je treba vse bolnike testirati za
HBV. Pri bolnikih, sočasno okuženih s HBV/HCV, obstaja tveganje za reaktivacijo HBV, zato jih je
treba spremljati in obravnavati v skladu s trenutnimi kliničnimi smernicami.
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Uporaba pri bolnikih s presajenim organom

ni

Varnost in učinkovitost zdravila Victrelis samega ali v kombinaciji s peginterferonom alfa in
ribavirinom za zdravljenje kroničnega hepatitisa C genotipa 1 pri bolnikih, ki imajo presajena jetra ali
druge organe, nista raziskani (glejte poglavje 4.5).
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Uporaba pri bolnikih s HCV drugih genotipov kot genotipa 1

Zd
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v

Varnost in učinkovitost zdravila Victrelis samega ali v kombinaciji s peginterferonom alfa in
ribavirinom za zdravljenje kroničnega hepatitisa C drugih genotipov kot genotipa 1 nista bili
ugotovljeni.
Uporaba pri bolnikih, pri katerih predhodno zdravljenje z enim od zaviralcev proteaze HCV ni bilo
uspešno
Varnost in učinkovitost zdravila Victrelis samega ali v kombinaciji s peginterferonom alfa in
ribavirinom za zdravljenje okužbe s kroničnim hepatitisom C genotipa 1 nista raziskani pri bolnikih,
pri katerih predhodno zdravljenje z zdravilom Victrelis ali drugimi zaviralci proteaze HCV ni bilo
uspešno.
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Močni induktorji CYP3A4
Sočasna uporaba zdravila Victrelis in močnih induktorjev CYP3A4 (rifampicina, karbamazepina,
fenobarbitala, fenitoina) ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5).
Antagonisti adrenergičnih receptorjev alfa-1

et

Sočasna uporaba zdravila Victrelis z alfuzosinom in silodozinom je kontraindicirana (glejte
poglavje 4.3). Sočasna uporaba zdravila Victrelis z doksazosinom in tamsulozinom ni priporočljiva
(glejte poglavje 4.5).

om

Proaritmični učinki

pr

Razpoložljivi podatki (glejte poglavje 5.3) zahtevajo previdnost pri bolnikih s tveganjem za
podaljšanje QT intervala (prirojeni daljši QT interval, hipokaliemija).

za

Uporaba pri bolnikih z redkimi dednimi motnjami

4.5

lje
nj
a

Zdravilo Victrelis vsebuje laktozo. Bolniki z redkimi dednimi motnjami, kot so intoleranca za
galaktozo, laponska oblika zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcija glukoze-galaktoze, ne smejo
jemati tega zdravila.
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

do
vo

Zdravilo Victrelis je močan zaviralec CYP3A4/5. Izpostavljenost zdravilom, ki se presnavljajo
primarno s CYP3A4/5, se lahko med uporabo z zdravilom Victrelis poveča. To lahko poveča ali
podaljša njihove terapevtske in neželene učinke (glejte preglednico 2). Zdravilo Victrelis ne zavira in
ne inducira drugih encimov CYP450.
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Pokazalo se je, da je boceprevir in vitro substrat p-glikoproteina (P-gp) in proteina odpornosti pri raku
dojke (BCRP - breast cancer resistance protein). Zaviralci teh transporterjev lahko povečajo
koncentracije boceprevirja. Klinični pomen teh interakcij ni znan. Klinična študija medsebojnega
delovanja zdravila z digoksinom je pokazala, da je boceprevir blag zaviralec P-gp in vivo in povečuje
izpostavljenost digoksinu za 19 %. Pričakovati je treba povečanje koncentracij substratov za efluksni
transportni P-gp v plazmi, kot sta digoksin ali dabigatran (glejte preglednico 2).

ra
v

ilo

ni

m

Zdravilo Victrelis se deloma presnavlja s CYP3A4/5. Sočasna uporaba zdravila Victrelis z zdravili, ki
inducirajo ali zavirajo CYP3A4/5, lahko poveča ali zmanjša izpostavljenost zdravilu Victrelis (glejte
poglavje 4.4).
Zdravilo Victrelis je v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom kontraindicirano ob sočasni
uporabi zdravil, katerih očistek je zelo odvisen od CYP3A4/5 in pri katerih je zvišana koncentracija v
plazmi povezana z resnimi in/ali smrtno nevarnimi učinki. Takšna zdravila so npr. peroralno
uporabljeni midazolam in triazolam, bepridil, pimozid, lurasidon, lumefantrin, halofantrin, zaviralci
tirozin-kinaze, simvastatin, lovastatin, kvetiapin, alfuzosin, silodozin in derivati ergot alkaloidov
(dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin, metilergonovin) (glejte poglavje 4.3).

Zd

Boceprevir se primarno presnavlja preko aldo/keto reduktaze (AKR). V preskušanjih medsebojnega
delovanja, izvedenih z zaviralci AKR diflunisalom in ibuprofenom, se izpostavljenost beceprevirju ni
povečala do klinično pomembne vrednosti. Zdravilo Victrelis se lahko uporablja z zaviralci AKR.
Sočasna uporaba zdravila Victrelis in rifampicina ali antikonvulzivov (kot so fenitoin, fenobarbital ali
karbamazepin) lahko pomembno zmanjša plazemsko izpostavljenost boceprevirju. Podatkov ni na
voljo, zato kombinacija boceprevirja in teh zdravil ni priporočljiva (glejte poglavje 4.4).
Sočasna uporaba zdravila Victrelis z doksazosinom ali tamsulozinom lahko poveča plazemske
koncentracije teh zdravil. Kombinacija boceprevirja s temi zdravili ni priporočljiva (glejte
poglavje 4.4).
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Previdnost je potrebna pri zdravilih, ki podaljšajo QT interval, kot so amiodaron, kinidin, metadon,
pentamidin in nekateri nevroleptiki.
Ker se delovanje jeter v času zdravljenja z zdravilom Victrelis lahko spremeni, se pri bolnikih, ki se
zdravijo z antagonisti vitamina K, priporoča natančno spremljanje vrednosti mednarodnega
normaliziranega razmerja (INR).

om

et

Preglednica 2 prikazuje priporočila za odmerjanje zaradi medsebojnega delovanja z zdravilom
Victrelis. Ta priporočila temeljijo ali na študijah medsebojnega delovanja (označeno z *) ali
predvidenega medsebojnega delovanja zaradi pričakovanega obsega interakcij in možnosti za resne
neželene učinke ali zmanjšanja učinkovitosti.

Medsebojno delovanje
(predvideni mehanizem
delovanja, če je znan)

Priporočila glede sočasne
uporabe

lje
nj
a

Zdravila po terapevtskih
področjih

za

Preglednica 2
Podatki o farmakokinetičnih interakcijah

pr

Odstotek spremembe in puščice (↑ = povečanje, ↓ = zmanjšanje, ↔ =ni spremembe) prikazujejo obseg
in smer spremembe povprečne ocene razmerja za vsak farmakokinetični parameter.

do
vo

ANALGETIKI
Narkotični analgetiki/opioidna odvisnost
Buprenorfin/nalokson*
buprenorfin AUC ↑ 19 %
(buprenorfin/nalokson 8/2 – 24/6 mg buprenorfin Cmax ↑ 18 %
na dan + zdravilo Victrelis 800 mg
buprenorfin Cmin ↑ 31 %
trikrat na dan
nalokson AUC ↑ 33 %
nalokson Cmax ↑ 9 %

Prilagoditev odmerkov
buprenorfina/naloksona ali
zdravila Victrelis ni
potrebna. Bolnike je treba
spremljati glede znakov
opiatne toksičnosti,
povezane z buprenorfinom.

ve

č

(zaviranje CYP3A)

ilo

ni

m

a

Metadon*
(metadon 20-150 mg na dan +
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na
dan)

Zd

ra
v

ANTIARITMIKI
Digoksin*
(0,25 mg digoksina enkratni
odmerek + zdravilo Victrelis 800 mg
trikrat na dan)

R-metadon AUC ↓ 15 %
R-metadon Cmax ↓ 10 %
R-metadon Cmin ↓ 19 %
S-metadon AUC ↓ 22 %
S-metadon Cmax ↓ 17 %
S-metadon Cmin ↓ 26 %

digoksin AUC ↑ 19 %
digoksin Cmax ↑ 18 %
(učinek na prenos s pomočjo Pgp v črevesju)
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V primeru uvedbe ali
zaključka zdravljenja z
zdravilom Victrelis je lahko
pri posameznih bolnikih za
zagotovitev kliničnega
učinka metadona potrebno
dodatno titriranje odmerka
metadona.
Prilagoditev odmerka
digoksina ali zdravila
Victrelis ni potrebna.
Bolnike, ki prejemajo
digoksin, je treba ustrezno
spremljati.

Zdravila po terapevtskih
področjih

Priporočila glede sočasne
uporabe

boceprevir AUC ↓ 9 %
boceprevir Cmax ↑ 2 %

Izpostavljenost
escitalopramu se je
nekoliko zmanjšala pri
sočasni uporabi zdravila
Victrelis. Prilagoditev
odmerkov escitaloprama ni
predvidena, vendar bo glede
na klinični učinek, odmerke
morda potrebno prilagoditi.

escitalopram AUC ↓ 21 %
escitalopram Cmax ↓ 19%

Pri uporabi kombinacij
boceprevirja s
ketokonazolom oz.
azolnimi antimikotiki
(itrakonazolom,
posakonazolom,
vorikonazolom) je potrebna
previdnost.

lje
nj
a

(zaviranje CYP3A in/ali
zaviranje P-gp)

pr

boceprevir AUC ↑ 131 %
boceprevir Cmax ↑ 41 %
boceprevir Cmin NP

za

ANTIINFEKTIVI
Antimikotiki
Ketokonazol*
(ketokonazol 400 mg dvakrat na dan
+ zdravilo Victrelis 400 mg enkratni
odmerek)

om

et

ANTIDEPRESIVI
Escitalopram*
(escitalopram 10 mg enkratni
odmerek + zdravilo Victrelis 800 mg
trikrat na dan)

Medsebojno delovanje
(predvideni mehanizem
delovanja, če je znan)

do
vo

itrakonazol, posakonazol,
Ni raziskano.
vorikonazol
Protiretrovirusna zdravila
Zaviralec HIV-nukleozidne reverzne transkriptaze (NRTI)
Tenofovir*
boceprevir AUC ↑ 8 %**
(tenofovir 300 mg dnevno + zdravilo boceprevir Cmax ↑ 5 %
Victrelis 800 mg trikrat na dan)
boceprevir Cmin ↑ 8 %

efavirenz AUC ↑ 20 %
efavirenz Cmax ↑ 11 %
(indukcija CYP3A - učinek na
boceprevir)

Zd

ra
v

ilo

ni

m

a

ve

č

tenofovir AUC ↑ 5 %
tenofovir Cmax ↑ 32 %
Zaviralci HIV-nenukleozidne reverzne transkriptaze (NNRTI)
Efavirenz*
boceprevir AUC ↓ 19 %**
(efavirenz 600 mg dnevno + zdravilo boceprevir Cmax ↓ 8 %
Victrelis 800 mg trikrat na dan)
boceprevir Cmin ↓ 44 %

Odmerka zdravila Victrelis
ali tenofovirja ni treba
prilagoditi.
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V primeru uporabe skupaj z
efavirenzem se je najmanjša
koncentracija zdravila
Victrelis v plazmi
zmanjšala. Klinični izid
tega opaženega zmanjšanja
najmanjše koncentracije
zdravila Victrelis ni bil
neposredno ocenjen.

Medsebojno delovanje
(predvideni mehanizem
delovanja, če je znan)
boceprevir AUC ↑ 10 %
boceprevir Cmax ↑ 10 %
boceprevir Cmin ↓ 12 %

Etravirin*
(etravirin 200 mg vsakih 12 ur +
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na
dan)

Klinični pomen zmanjšanja
farmakokinetičnih
parametrov etravirina in
Cmin boceprevirja pri
kombiniranem zdravljenju s
HIV antiretrovirusnimi
zdravili, ki vplivajo tudi na
farmakokinetiko etravirina
in/ali boceprevirja, ni bil
neposredno ovrednoten.
Priporočamo večji klinični
nadzor in spremljanje
laboratorijskih parametrov
glede zaviranja HIV in
HCV.

boceprevir AUC ↓ 6 %**
boceprevir Cmax ↓ 2 %
boceprevir C8ur ↑ 4 %

Prilagoditev odmerka
zdravila Victrelis ali
rilpivirina ni potrebna.

lje
nj
a

Rilpivirin*
(rilpivirin 25 mg vsakih 24 ur +
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na
dan)

za

pr

om

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

Priporočila glede sočasne
uporabe

et

Zdravila po terapevtskih
področjih

do
vo

rilpivirin AUC ↑ 39%
rilpivirin Cmax ↑ 15%
rilpivirin Cmin ↑ 51%

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

atazanavir AUC ↓ 35 %
atazanavir Cmax ↓ 25 %
atazanavir Cmin ↓ 49 %
ritonavir AUC ↓ 36 %
ritonavir Cmax ↓ 27 %
ritonavir Cmin ↓ 45 %

Zd

ra
v

ilo

ni

m

ve

č

Zaviralec proteaze HIV (PI)
Atazanavir/ritonavir*
(atazanavir 300 mg / ritonavir
100 mg dnevno + zdravilo Victrelis
800 mg trikrat na dan)

a

(zaviranje CYP3A učinek na rilpivirin)
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Sočasna uporaba
atazanavirja/ritonavirja z
boceprevirjem je povzročila
manjšo izpostavljenost
atazanavirju, kar je lahko
povezano z manjšo
učinkovitostjo in izgubo
nadzora nad HIV-om.
Takšna sočasna uporaba
lahko pride v poštev pri
posameznih bolnikih, ki
imajo zmanjšano virusno
breme virusa HIV in so
okuženi s sevom virusa
HIV, za katerega ni
nobenega dvoma o
rezistenci na režim
zdravljenja HIV. Potrebna
sta večji klinični nadzor in
spremljanje laboratorijskih
parametrov glede zaviranja
HIV.

Zdravila po terapevtskih
področjih

Medsebojno delovanje
(predvideni mehanizem
delovanja, če je znan)
boceprevir AUC ↓ 32 %
boceprevir Cmax ↓ 25 %
boceprevir Cmin ↓ 35 %

Darunavir/ritonavir*
(darunavir 600 mg / ritonavir
100 mg dvakrat na dan + zdravilo
Victrelis 800 mg trikrat na dan)

Priporočila glede sočasne
uporabe
Sočasne uporabe
darunavirja/ritonavirja in
zdravila Victrelis ne
priporočamo.

et

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

Sočasne uporabe
lopinavirja/ritonavirja in
zdravila Victrelis ne
priporočamo.

lje
nj
a

lopinavir AUC ↓ 34 %
lopinavir Cmax ↓ 30 %
lopinavir Cmin ↓ 43 %

pr

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

za

Lopinavir/ritonavir*
(lopinavir 400 mg / ritonavir 100 mg
dvakrat na dan+ zdravilo Victrelis
800 mg trikrat na dan)

om

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

Ritonavir*
(ritonavir 100 mg dnevno + zdravilo
Victrelis 400 mg trikrat na dan)

do
vo

ritonavir AUC ↓ 22 %
ritonavir Cmax ↓ 12 %
ritonavir Cmin ↓ 42 %

boceprevir AUC ↓ 19 %
boceprevir Cmax ↓ 27 %
boceprevir Cmin ↑ 4 %

Če se boceprevir uporablja
samo z ritonavirjem, se
koncentracija boceprevirja
zniža.

ve

č

(zaviranje CYP3A)

ni

m

a

Zaviralec integraze
Raltegravir*
(raltegravir 400 mg enkratni
odmerek + zdravilo Victrelis 800 mg
trikrat na dan)

Prilagoditev odmerka
zdravila Victrelis ali
raltegravirja ni potrebna.

boceprevir AUC ↓ 2 %
boceprevir Cmax ↓ 4 %
boceprevir C8ur ↓ 26 %

Ker pa kliničnega pomena
znižanja C8ur boceprevirja
niso dognali, priporočamo
večji klinični nadzor in
spremljanje laboratorijskih
parametrov glede zaviranja
HCV.

Zd

ra
v

ilo

(raltegravir 400 mg vsakih 12 ur +
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na
dan)

raltegravir AUC ↑ 4 %***
raltegravir Cmax ↑ 11 %
raltegravir C12ur ↓ 25 %
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Antagonisti receptorjev CCR5
Maravirok*
(maravirok 150 mg dvakrat na dan +
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na
dan)

Medsebojno delovanje
(predvideni mehanizem
delovanja, če je znan)

Priporočila glede sočasne
uporabe

maravirok AUC12ur ↑ 202 %
maravirok Cmax ↑ 233 %
maravirok C12ur ↑ 178 %

Malo verjetno je, da
sočasna uporaba
maraviroka vpliva na
koncentracije boceprevirja
(glede na pot izločanja
boceprevirja).

(zaviranje CYP3A – učinek na
maravirok)

et

Zdravila po terapevtskih
področjih

Ni raziskano.

do
vo

lje
nj
a

(zaviranje CYP3A – učinek na
kvetiapin)

Pri sočasni uporabi zdravila
Victrelis in kvetiapina se
lahko povečajo plazemske
koncentracije kvetiapina, ki
vodijo do s kvetiapinom
povezane toksičnosti,
vključno s komo. Sočasna
uporaba kvetiapina z
zdravilom Victrelis je
kontraindicirana (glejte
poglavje 4.3).

za

ANTIPSIHOTIKI
Kvetiapin

pr

om

Maravirok 150 mg dvakrat
na dan pri sočasni uporabi z
boceprevirjem.

ve

č

ZAVIRALCI KALCIJEVIH KANALČKOV
Zaviralci kalcijevih kanalčkov, kot
Ni raziskano.
so amlodipin, diltiazem, felodipin,
(zaviranje CYP3A)
nikardipin, nifedipin, nizoldipin,
verapamil

prednizon AUC ↑ 22 %
prednizon Cmax ↓ 1 %
prednizolon AUC ↑ 37 %
prednizolon Cmax ↑ 16 %

Zd

ra
v

ilo

ni

m

a

KORTIKOSTEROIDI
Prednizon*
(prednizon 40 mg enkratni odmerek
+ zdravilo Victrelis 800 mg trikrat
na dan)
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Plazemske koncentracije
zaviralcev kalcijevih
kanalčkov se lahko
povečajo pri sočasni
uporabi z zdravilom
Victrelis. Potrebna je
previdnost in priporočljiv je
kliničen nadzor bolnikov.
Prilagoditev odmerka pri
sočasni uporabi z zdravilom
Victrelis ni potrebna.
Bolnike, ki prejemajo
prednizon in zdravilo
Victrelis, je treba ustrezno
spremljati.

Medsebojno delovanje
(predvideni mehanizem
delovanja, če je znan)
INHIBITORJI HMG CoA REDUKTAZE
Atorvastatin*
boceprevir AUC ↓ 5 %
(atorvastatin 40 mg enkratni
boceprevir Cmax ↑ 4 %
odmerek + zdravilo Victrelis 800 mg
trikrat na dan)
atorvastatin AUC ↑ 130 %
atorvastatin Cmax ↑ 166 %

Izpostavljenost
atorvastatinu se je povečala
pri sočasni uporabi zdravila
Victrelis. Če je potrebna
sočasna uporaba, je treba
razmisliti o začetku
zdravljenja z najnižjim
možnim odmerkom
atorvastatina in titraciji do
želenega kliničnega učinka
ob spremljanju varnosti, ne
da bi presegli dnevni
odmerek 20 mg. Pri
bolnikih, ki trenutno
jemljejo atorvastatin,
odmerek atorvastatina pri
sočasni uporabi z zdravilom
Victrelis ne sme preseči
dnevnega odmerka 20 mg.
Pri sočasni uporabi
pravastatina z zdravilom
Victrelis se je povečala
izpostavljenost
pravastatinu. Pri sočasni
uporabi zdravila Victrelis se
zdravljenje s pravastatinom
lahko začne s priporočenim
odmerkom. Potreben je
natančen klinični nadzor.

boceprevir AUC ↓ 6 %
boceprevir Cmax ↓ 7 %

do
vo

Pravastatin*
(pravastatin 40 mg enkratni odmerek
+ zdravilo Victrelis 800 mg trikrat
na dan)

lje
nj
a

za

pr

om

(zaviranje CYP3A in OATPB1)

Priporočila glede sočasne
uporabe

et

Zdravila po terapevtskih
področjih

pravastatin AUC ↑ 63 %
pravastatin Cmax ↑ 49 %

ve

č

(zaviranje OATPB1)

ni

m

a

IMUNOSUPRESIVI
Ciklosporin*
(ciklosporin 100 mg enkratni
odmerek + zdravilo Victrelis 800 mg
enkratni odmerek)

ciklosporin AUC ↑ 168 %
ciklosporin Cmax ↑ 101 %
(zaviranje CYP3A – učinek na
ciklosporin)

Zd

ra
v

ilo

(ciklosporin 100 mg enkratni
odmerek + zdravilo Victrelis 800 mg
trikrat na dan večkratni odmerek)

boceprevir AUC ↑ 16 %
boceprevir Cmax ↑ 8 %
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Pri sočasni uporabi z
zdravilom Victrelis je treba
predvideti prilagoditev
odmerka ciklosporina.
Prilagoditi ga je treba na
podlagi natančnega nadzora
koncentracije ciklosporina v
krvi in pogostih ocen
ledvične funkcije ter s
ciklosporinom povezanih
neželenih učinkov.

Sirolimus*
(sirolimus 2 mg enkratni odmerek +
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na
dan)

boceprevir AUC ↓ 5 %
boceprevir Cmax ↓ 6 %

et

Sočasna uporaba zdravila
Victrelis s sirolimusom
zahteva bistveno
zmanjšanje odmerka in
podaljšanje intervala
odmerjanja sirolimusa.
Natančno je treba spremljati
koncentracije sirolimusa v
krvi in pogosto oceniti
ledvično funkcijo ter s
sirolimusom povezane
neželene učinke.

lje
nj
a

sirolimus AUC0-∞ ↑ 712 %
sirolimus Cmax ↑ 384 %

Sočasna uporaba zdravila
Victrelis s takrolimusom
zahteva bistveno
zmanjšanje odmerka in
podaljšanje intervala
odmerjanja takrolimusa.
Natančno je treba
nadzorovati koncentracijo
takrolimusa v krvi in
pogosto oceniti ledvično
funkcijo ter s takrolimusom
povezane neželene učinke.

om

(takrolimus 0,5 mg enkratni odmerek takrolimus AUC ↑ 1610 %
+ zdravilo Victrelis 800 mg trikrat
takrolimus Cmax ↑ 890 %
na dan večkratni odmerek
(zaviranje CYP3A – učinek na
takrolimus)

Priporočila glede sočasne
uporabe

pr

Medsebojno delovanje
(predvideni mehanizem
delovanja, če je znan)
Takrolimus*
boceprevir AUC ↔
(takrolimus 0,5 mg enkratni odmerek boceprevir Cmax ↓ 3 %
+ zdravilo Victrelis 800 mg enkratni
odmerek).

za

Zdravila po terapevtskih
področjih

Medsebojnega delovanja niso
preučevali.

ve

č

PERORALNI ANTIKOAGULANTI
Dabigatran

do
vo

(zaviranje CYP3A – učinek na
sirolimus)

a

(učinek na prenos s pomočjo Pgp v črevesju)
Medsebojnega delovanja niso
proučevali.

Pri vseh antagonistih
vitamina K se priporoča
natančno spremljanje
vrednosti INR. Razlog za to
so spremembe delovanja
jeter pri zdravljenju z
zdravilom Victrelis.

drospirenon AUC ↑ 99 %
drospirenon Cmax ↑ 57 %

Previdnost je potrebna pri
bolnikih s stanji, ki
povečujejo nagnjenost k
hiperkaliemiji, in pri
bolnikih, ki prejemajo
diuretike, ki varčujejo s
kalijem (glejte
poglavje 4.4). Za te bolnice
pridejo v poštev drugi
kontraceptivi.

ilo

ni

m

Antagonisti vitamina K

Zd

ra
v

PERORALNI KONTRACEPTIVI
Drospirenon/etinilestradiol*:
(drospirenon 3 mg na dan +
etinilestradiol 0,02 mg na dan +
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na
dan)

Prilagoditve odmerka
dabigatrana ne
priporočamo. Bolnike, ki
prejemajo dabigatran, je
treba ustrezno spremljati.

etinilestradiol AUC ↓ 24 %
etinilestradiol Cmax ↔
(drospirenon – zaviranje
CYP3A4)
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Zdravila po terapevtskih
področjih

Medsebojno delovanje
(predvideni mehanizem
delovanja, če je znan)
noretindron AUC ↓ 4 %
noretindron Cmax ↓ 17 %

Noretindron†/etinilestradiol:
(noretindron 1 mg na dan +
etinilestradiol 0,035 mg na dan +
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na
dan)

Malo verjetno je, da bi
sočasna uporaba zdravila
Victrelis s peroralnim
kontraceptivom, ki vsebuje
etinilestradiol in vsaj 1 mg
noretindrona, spremenila
učinkovitost kontracepcije.
Pravzaprav so serumske
koncentracije progesterona,
luteinizirajočega hormona
(LH) in folikle
stimulirajočega hormona
(FSH) pokazale, da je bila
med sočasno uporabo
noretindrona 1 mg/
etinilestradiola 0,035 mg in
zdravila Victrelis ovulacija
zavrta (glejte poglavje 4.6).

č

do
vo

lje
nj
a

za

pr

om

et

etinilestradiol AUC ↓ 26 %
etinilestradiol Cmax ↓ 21 %

Priporočila glede sočasne
uporabe

ni

m

a

ve

Bolnike, ki uporabljajo
estrogene za hormonsko
nadomestno zdravljenje, je
treba spremljati glede
znakov pomanjkanja
estrogena.

Zd

ra
v

ilo

INHIBITORJI PROTONSKE ČRPALKE
Omeprazol*:
boceprevir AUC ↓ 8 %**
(omeprazol 40 mg na dan+ zdravilo
boceprevir Cmax ↓ 6 %
Victrelis 800 mg trikrat na dan)
boceprevir Cmin ↑ 17%

SEDATIVI
Midazolam* (peroralna uporaba)
(enkraten peroralni odmerek 4 mg +
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na
dan)
Triazolam
(peroralna uporaba)

Zaviranja ovulacije s
peroralnimi kontraceptivi z
manjšimi odmerki
noretindrona/etinilestradiola
in z drugimi oblikami
hormonske kontracepcije
pri sočasni uporabi z
zdravilom Victrelis niso
dokazali.

Prilagoditev odmerka
omeprazola ali zdravila
Victrelis ni potrebna.

omeprazol AUC ↑ 6%**
omeprazol Cmax ↑ 3 %
omeprazol C8ur ↑ 12 %
midazolam AUC ↑ 430 %
midazolam Cmax ↑ 177 %
(zaviranje CYP3A)
Medsebojno delovanje ni
raziskano.
(zaviranje CYP3A)
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Sočasna uporaba
peroralnega midazolama oz.
peroralnega triazolama z
zdravilom Victrelis je
kontraindicirana (glejte
poglavje 4.3).

Zdravila po terapevtskih
področjih

Medsebojno delovanje
(predvideni mehanizem
delovanja, če je znan)
Alprazolam, midazolam, triazolam Medsebojno delovanje ni
(intravenska uporaba)
raziskano.

Med sočasno uporabo
zdravila Victrelis in
intravenskih
benzodiazepinov
(alprazolama, midazolama,
triazolama) je treba bolnika
natančno klinično
spremljati glede depresije
dihanja in/ali dolgotrajne
sedacije. V poštev pride
prilagoditev odmerka
benzodiazepina.

pr
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(zaviranje CYP3A)

Priporočila glede sočasne
uporabe

lje
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4.6

za

** 0-8 ur
*** 0-12 ur
† Znan tudi kot noretisteron.
Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

do
vo

Zdravilo Victrelis v kombinaciji z ribavirinom in peginterferonom alfa je kontraindicirano pri
nosečnicah (glejte poglavje 4.3).
Pri podganah in kuncih niso opazili učinkov na razvoj ploda (glejte poglavje 5.3). Podatkov o uporabi
zdravila Victrelis pri nosečnicah ni.
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Zaradi kombiniranega zdravljenja s peginterferonom in ribavirinom je potrebna izjemna pazljivost, da
bolnice ali partnerke bolnikov ne zanosijo. Zato morajo bolnice v rodni dobi uporabljati zanesljivo
kontracepcijo med zdravljenjem in še štiri mesece po zaključku zdravljenja. Moški bolniki in njihove
partnerke morajo uporabljati učinkovito kontracepcijo med zdravljenjem in še 7 mesecev po zaključku
zdravljenja.

Dojenje

ni

Za dodatne informacije glejte povzetek glavnih značilnosti zdravila za ribavirin in peginterferon alfa.
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Boceprevir/presnovki se izločajo v mleku podgan (glejte poglavje 5.3). Ni znano, ali se boceprevir
izloča v materino mleko pri človeku.
Tveganja za novorojenčke/dojenčke ni mogoče izključiti.

Zd

Odločiti se je treba bodisi za prenehanje dojenja bodisi za prenehanje/prekinitev zdravljenja z
zdravilom Victrelis, upoštevaje korist dojenja za otroka in korist zdravljenja za žensko.
Plodnost

Podatkov o vplivu zdravila Victrelis na plodnost pri človeku ni na voljo. Pri podganah, ne pa tudi pri
miših in opicah, so opazili učinke na plodnost in na Sertolijeve celice. Klinični podatki (analiza
semenske tekočine in koncentracija inhibina B [glikoproteina, ki nastaja v Sertolijevih celicah in se
uporablja kot nadomestni označevalec delovanja mod]) niso pokazali znakov spremenjenega delovanja
mod. Razpoložljivi farmakodinamični/toksikološki podatki pri podganah so pokazali učinke
boceprevirja/presnovkov na plodnost; za te učinke se je pri samicah pokazalo, da so reverzibilni (glejte
poglavje 5.3).
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4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Kombinirano zdravljenje z zdravilom Victrelis, peginterferonom alfa in ribavirinom lahko pri
nekaterih bolnikih vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Bolnikom je treba povedati, da
so poročali o utrujenosti, omotici, sinkopi, nihanju krvnega tlaka in zamegljenem vidu (glejte
poglavje 4.8).
Neželeni učinki

et

4.8

om

Povzetek varnostnega profila

pr

Varnostni profil pri približno 1.500 bolnikih, zdravljenih s kombinacijo zdravila Victrelis,
peginterferona alfa-2b in ribavirina, temelji na kumulativnih podatkih o varnosti iz dveh kliničnih
preskušanj: enega pri predhodno nezdravljenih bolnikih in enega pri bolnikih, pri katerih predhodno
zdravljenje ni bilo uspešno (glejte poglavje 5.1).

za

Neželeni učinki, o katerih so poročali najpogosteje, so bili: utrujenost, anemija (glejte poglavje 4.4),
navzea, glavobol in dizgevzija.
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Najpogostejši razlog za zmanjšanje odmerka je bila anemija. Anemija je bila pogostejša pri
preiskovancih, ki so prejemali zdravilo Victrelis in peginterferon alfa-2b in ribavirin, kot pri
preiskovancih, ki so prejemali samo peginterferon alfa-2b in ribavirin.
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Seznam neželenih učinkov v preglednici

Neželeni učinki so navedeni po organskih sistemih (glejte preglednico 3). Znotraj posameznih
organskih sistemov so neželeni učinki razvrščeni po pogostnosti upoštevaje naslednje kategorije: zelo
pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do
< 1/1.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).
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Preglednica 3
Neželeni učinki pri kombinaciji zdravila Victrelis s peginterferonom alfa-2b in ribavirinom, o katerih
so poročali med kliničnimi preskušanji† in ‡
Neželeni učinek

m

a

Organski sistem
Infekcijske in parazitske bolezni
Pogosti:

Zd
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ni

bronhitis*, celulitis*, herpes simpleks, gripa, glivična
okužba v ustih, sinuzitis
Občasni:
gastroenteritis*, pljučnica*, stafilokokna okužba*,
kandidoza, okužba ušesa, glivična okužba kože,
nazofaringitis, onihomikoza, faringitis, okužba dihal,
rinitis, okužba kože, okužba sečil
Redki:
epiglotitis*, vnetje srednjega ušesa, sepsa
Benigne, maligne in neopredeljene neoplazme (vključno s cistami in polipi)
Redki:
neoplazma na ščitnici (vozliči)
Bolezni krvi in limfatičnega sistema
Zelo pogosti:
anemija*, nevtropenija*
Pogosti:
levkopenija*, trombocitopenija*, pancitopenija,
agranulocitoza
Občasni:
hemoragična diateza, limfadenopatija, limfopenija
Redki:
hemoliza
Bolezni imunskega sistema
Redki:
sarkoidoza*, neakutna porfirija
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Organski sistem
Bolezni endokrinega sistema
Pogosti:
Občasni:
Presnovne in prehranske motnje
Zelo pogosti:
Pogosti:

Neželeni učinek
golša, hipotiroidizem
hipertiroidizem
zmanjšanje apetita*
dehidracija*, hiperglikemija*, hipertrigliceridemija,
hiperurikemija
hipokaliemija*, motnja apetita, sladkorna bolezen, protin,
hiperkalciemija

et

Občasni:
Psihiatrične motnje
Zelo pogosti:
Pogosti:

om

anksioznost*, depresija*, nespečnost, razdražljivost
čustvena labilnost, agitacija, motnja libida, spremembe
razpoloženja, motnje spanja
agresivnost*, homicidno razmišljanje*, napad panike*,
paranoja*, zloraba opojnih substanc*, samomorilno
razmišljanje*, nenormalno vedenje, jeza, apatija, stanje
zmedenosti, spremembe duševnega stanja, nemir
bipolarna motnja*, dovršen samomor*, poskus
samomora*, slušne halucinacije, vidne halucinacije,
psihiatrična dekompenzacija

za

pr

Občasni:
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Redki:
Bolezni živčevja
Zelo pogosti:
Pogosti:

do
vo

omotica*, glavobol*
hipestezija*, parestezije*, sinkopa*, amnezija, motnje
pozornosti, okvara spomina, migrena, parozmija, tremor,
vrtoglavica
periferna nevropatija*, kognitivna motnja, hiperestezija,
letargija, izguba zavesti, mentalna okvara, nevralgija,
presinkopa
možganska ishemija*, encefalopatija

Občasni:

č

Redki:
Očesne bolezni
Pogosti:
Občasni:

ra
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suho oko, mrežnični eksudati, zamegljen vid, okvara vida
ishemija mrežnice*, retinopatija*, nenormalen občutek v
očesu, veznična krvavitev, konjunktivitis, bolečina v
očeh, srbenje oči, oteklost oči, edem očesne veke,
močnejše solzenje, očesna hiperemija, fotofobija
Redki:
edem papile
Ušesne bolezni, vključno z motnjami labirinta
Pogosti:
tinitus
Občasni:
naglušnost*, nelagodje v ušesu, poslabšanje sluha
Srčne bolezni
Pogosti:
palpitacije
Občasni:
tahikardija*, motnje srčnega ritma, kardiovaskularna
bolezen

Zd

Redki:

Žilne bolezni
Pogosti:
Občasni:
Redki:

akutni miokardni infarkt*, atrijska fibrilacija*, bolezen
koronarnih arterij*, perikarditis*, perikardialni izliv
hipotenzija*, hipertenzija
globoka venska tromboza*, zardevanje, bledica, mrzli
periferni deli telesa
venska tromboza
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Organski sistem
Neželeni učinek
Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora
Zelo pogosti:
kašelj*, dispneja*
Pogosti:
epistaksa, zamašenost nosu, orofaringealna bolečina,
kongestija dihal, kongestija sinusov, piskajoče dihanje
Občasni:
plevralna bolečina*, pljučna embolija*, suho žrelo,
disfonija, močnejša sekrecija v zgornjih dihalih,
orofaringealni mehurji
Redki:
plevralna fibroza*, ortopneja, odpoved dihanja
Bolezni prebavil
Zelo pogosti:
driska*, navzea*, bruhanje*, suha usta, dizgevzija
Pogosti:
bolečine v trebuhu*, bolečine v zgornjem delu trebuha*,
zaprtost*, gastroezofagealna refluksna bolezen*,
hemoroidi*, nelagodje v trebuhu, napihnjenost trebuha,
anorektalno nelagodje, aftozni stomatitis, heilitis,
dispepsija, flatulenca, glosodinija, razjeda v ustih,
bolečine v ustih, stomatitis, težave z zobmi
Občasni:
bolečine v spodnjem delu trebuha*, gastritis*,
pankreatitis*, analno srbenje, kolitis, disfagija,
spremenjena barva blata, pogosto iztrebljanje, krvavitev
iz dlesni, bolečine v dlesni, gingivitis, glositis, suhe
ustnice, odinofagija, proktalgija, rektalna krvavitev,
čezmerno izločanje sline, občutljivost zob, spremenjena
barva jezika, razjeda na jeziku
Redki:
insuficienca trebušne slinavke
Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov
Občasni:
hiperbilirubinemija
Redki:
holecistitis*
Bolezni kože in podkožja
Zelo pogosti:
alopecija, suha koža, srbenje, izpuščaj
Pogosti:
dermatitis, ekcem, eritem, hiperhidroza, nočno znojenje,
periferni edemi, psoriaza, eritematozen izpuščaj,
makularen izpuščaj, makulo-papulozen izpuščaj,
papulozen izpuščaj, pruritičen izpuščaj, kožne lezije
Občasni:
fotosenzitivnostna reakcija, kožni ulkus, urtikarija (glejte
poglavje 4.4)
Neznana:
angioedem (glejte poglavje 4.4), medikamentni izpuščaj
z eozinofilijo in sistemskimi simptomi (sindrom DRESS
– Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms),
Stevens-Johnsonov sindrom
Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva
Zelo pogosti:
artralgija, mialgija
Pogosti:
bolečine v hrbtu*, bolečina v okončini*, spazmi mišic,
mišična šibkost, bolečine v vratu

Zd

Občasni:

Bolezni sečil
Pogosti:
Občasni:
Neznana:
Motnje reprodukcije in dojk
Pogosti:
Občasni:
Redki:

mišično-skeletna bolečina v prsnem košu*, artritis,
kostne bolečine, oteklost sklepov, mišično-skeletne
bolečine
polakisurija
dizurija, nikturija
okvara ledvic
erektilna disfunkcija
amenoreja, menoragija, metroragija
aspermija
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Organski sistem
Neželeni učinek
Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije
Zelo pogosti:
astenija*, mrzlica, utrujenost*, pireksija*, gripi podobna
bolezen
Pogosti:
nelagodje v prsih*, bolečina v prsih*, splošno slabo
počutje*, občutek spremenjene telesne temperature,
suhost sluznic, bolečina
Občasni:
nenormalno počutje, slabše celjenje, nesrčna bolečina v
prsnem košu
Preiskave
Zelo pogosti:
zmanjšanje telesne mase
Občasni:
šum na srcu, povečana srčna frekvenca
Neznana:
zmanjšana hitrost glomerulne filtracije
* Vključuje neželene učinke, ki so po oceni raziskovalca pri preiskovancih v kliničnem preskušanju
lahko resni.
†
Ker se zdravilo Victrelis predpisuje skupaj s peginterferonom alfa in ribavirinom, glejte tudi
povzetek glavnih značilnosti zdravila za peginterferon alfa in ribavirin.
‡
Reakcije na mestu injiciranja niso bile vključene, ker se zdravilo Victrelis uporablja peroralno.
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Opis izbranih neželenih učinkov
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Anemija (glejte poglavje 4.4)
Anemijo so opazili pri 49 % preiskovancev, ki so prejemali zdravilo Victrelis v kombinaciji s
peginterferonom alfa-2b in ribavirinom, in pri 29 % preiskovancev, zdravljenih samo s
peginterferonom alfa-2b in ribavirinom. Zdravilo Victrelis je bilo povezano z dodatnim zmanjšanjem
koncentracije hemoglobina za približno 1 g/dl (glejte poglavje 4.4). Povprečno zmanjšanje vrednosti
hemoglobina od izhodišča je bilo večje pri predhodno zdravljenih bolnikih kot pri predhodno še
nezdravljenih bolnikih. Prilagoditve odmerka zaradi anemije/hemolitične anemije so bile dvakrat
pogostejše pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Victrelis ter peginterferonom alfa-2b in ribavirinom
(26 %), kot pri tistih, ki so prejemali samo peginterferon alfa-2b in ribavirin (13 %). V kliničnih
preskušanjih je bil delež preiskovancev, ki so prejeli eritropoetin za obvladovanje anemije, v skupinah
z zdravilom Victrelis 43 % (667/1.548), med preiskovanci, ki so prejemali samo peginterferon alfa-2b
in ribavirin, pa 24 % (131/547). Večina anemičnih preiskovancev je prejemala eritropoetin, če je bila
koncentracija hemoglobina ≤ 10 g/dl (oz. 6,2 mmol/l). Delež preiskovancev, ki so prejeli transfuzijo za
obvladovanje anemije, je bil v skupinah z zdravilom Victrelis 3 %, med preiskovanci, ki so prejemali
samo peginterferon alfa-2b in ribavirin, pa < 1 %.
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Nevtrofilci (glejte poglavje 4.4)
Delež preiskovancev z zmanjšanim številom nevtrofilcev je bil v skupinah, zdravljenih z zdravilom
Victrelis, večji kot med preiskovanci, ki so prejemali samo peginterferon alfa-2b in ribavirin. Odstotek
bolnikov z nevtropenijo 3. do 4. stopnje (število nevtrofilcev < 0,75 x 109/l) je bil večji med bolniki, ki
so prejemali boceprevir (29 %), kot med bolniki, ki so prejemali placebo (17 %), v kombinaciji s
peginterferonom alfa-2b in ribavirinom. Sedem odstotkov preiskovancev, ki so prejemali kombinacijo
zdravila Victrelis ter peginterferona alfa-2b in ribavirina, je imelo število nevtrofilcev < 0,5 x 109/l
(nevtropenija 4. stopnje). Med preiskovanci, ki so prejemali samo peginterferon alfa-2b in ribavirin, je
bilo takšnih 4 %.
Za sočasno uporabo s peginterferonom alfa-2a glejte ustrezno podpoglavje v poglavju 4.4.
Trombociti
Število trombocitov se je zmanjšalo pri preiskovancih v skupinah z zdravilom Victrelis (3 %) v
primerjavi s preiskovanci, ki so prejemali samo peginterferon alfa-2b in ribavirin (1 %). V obeh
skupinah so imeli bolniki s cirozo, v primerjavi z bolniki brez ciroze, večje tveganje za pojav
trombocitopenije 3. do 4. stopnje.
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Druge laboratorijske ugotovitve
Dodatek zdravila Victrelis k peginterferonu alfa-2b in ribavirinu je bil povezan z večjo pojavnostjo
povečanih koncentracij sečne kisline, trigliceridov in celokupnega holesterola, v primerjavi z
zdravljenjem s samo peginterferonom alfa-2b in ribavirinom.
Bolniki s sočasno okužbo s HIV
Varnostni profil zdravila Victrelis je bil pri bolnikih, sočasno okuženih s HCV/HIV (n=64), na splošno
podoben varnostnemu profilu zdravila pri bolnikih, okuženih samo s HCV.

et

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Preveliko odmerjanje

za

4.9
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Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih
delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni
center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

do
vo

5.

lje
nj
a

Zdravi prostovoljci so 5 dni jemali dnevne odmerke 3.600 mg brez neugodnih simptomatskih učinkov.
Za preveliko odmerjanje zdravila Victrelis ni specifičnega antidota. Zdravljenje prevelikega
odmerjanja zdravila Victrelis mora obsegati splošne podporne ukrepe, vključno z nadziranjem vitalnih
znakov in opazovanjem bolnikovega kliničnega stanja.

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij, zaviralci proteaz,
oznaka ATC: J05AE12
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Mehanizem delovanja

m
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Boceprevir je zaviralec proteaze NS3 HCV. Boceprevir se z (alfa)-ketoamidno funkcionalno skupino
kovalentno, vendar reverzibilno veže na serin (Ser139) v aktivno mesto proteaze NS3 in tako zavre
razmnoževanje virusov v gostiteljskih celicah, okuženih s HCV.
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Protivirusna aktivnost v celični kulturi
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Protivirusno aktivnost boceprevirja so ocenili v biokemičnem preizkusu za počasi vezoče zaviralce
proteaze NS3 in v replikacijskem sistemu HCV genotipov 1a in 1b. V 72-urnem preizkusu na celični
kulturi je bila IC50 boceprevirja proti različnim replikacijskim enotam genotipa 1b od 200 do 600 nM
in njegova IC90 od 400 do 900 nM. Upad replikacijske enote RNA je, kot kaže, prvega reda glede na
čas zdravljenja. 72-urno tretiranje z IC90 je povzročilo 1-log10 padec replikacijske enote RNA.
Dolgotrajna izpostavljenost je povzročila 2-log zmanjšanje koncentracije RNA do 15. dne. V eni
replikacijski enoti genotipa 1a sta bili IC50 za boceprevir 900 nM in IC90 1.400 nM.
Ocena različnih kombinacij boceprevirja in interferona alfa-2b, ki so povzročile 90 % supresijo
replikacijske enote RNA, je pokazala aditiven učinek; sinergije ali antagonizma niso ugotovili.
Odpornost
Učinkovitost boceprevirja proti replikacijski enoti HCV genotipa 1a se je zmanjšala (za 2- do 6-krat)
ob naslednjih zamenjavah aminokislin na NS3 domeni proteaze: V36A/L/M, Q41R, T54A/S, V55A,
R155K in V158I. Do več kot 10-kratnega zmanjšanja občutljivosti za boceprevir je prišlo ob
zamenjavah aminokislin R155T in A156S. Enojni zamenjavi V55I in D168N nista zmanjšali
občutljivosti za boceprevir. Naslednje dvojne zamenjave aminokislin so prinesle več kot 10-krat
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zmanjšanje občutljivosti za boceprevir: V55A+I170V, T54S+R155K, R155K+D168N,
R155T+D168N in V36M+R155K.
Učinkovitost boceprevirja proti replikacijski enoti HCV genotipa 1b se je zmanjšala (za 2- do 8-krat)
ob naslednjih zamenjavah aminokislin na NS3 domeni proteaze: V36A/M, F43S, T54A/G/S, V55A,
R155K/G, V158I, V170M in M175L. Do več kot 10-kratnega zmanjšanja občutljivosti za boceprevir
je prišlo ob zamenjavah aminokislin A156S/T/V, V170A, R155W+A156G in V36M+R155K. Enojna
zamenjava D168V ni zmanjšala občutljivosti za boceprevir.
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V kumulativni analizi predhodno še nezdravljenih preiskovancev in preiskovancev, pri katerih
predhodno zdravljenje ni bilo uspešno, ki so v dveh študijah III. faze štiri tedne prejemali
peginterferon alfa-2b in ribavirin, nato pa 800 mg boceprevirja trikrat na dan v kombinaciji s
peginterferonom alfa-2b in ribavirinom, so v obdobju po začetku zdravljenja odkrili RAV pri 15 %
preiskovancev. Med preiskovanci, ki so prejemali boceprevir in niso dosegli trajnega virološkega
odziva (SVR), a so imeli opravljeno analizo vzorcev, jih je imelo RAV v obdobju po začetku
zdravljenja 53 %.
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V obdobju po začetku zdravljenja so bile najpogosteje (> 25 % preiskovancev) ugotovljene RAV pri
teh preiskovancih zamenjave aminokislin V36M (61 %) in R155K (68 %) pri preiskovancih, okuženih
z virusi genotipa 1a, ter T54A (42 %), T54S (37 %), A156S (26 %) in V170A (32 %) pri
preiskovancih, okuženih z virusi genotipa 1b.
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Pri preiskovancih, zdravljenih z boceprevirjem, je bila odzivnost na interferon (opredeljena kot
≥ 1-log10 zmanjšanje virusnega bremena 4. teden zdravljenja) povezana z odkritjem manj RAV: RAV
je imelo 6 % teh preiskovancev v primerjavi z 41 % tistih, ki so imeli 4. teden zdravljenja < 1-log10
zmanjšanje virusnega bremena (slabo odzivni na interferon).

č

Pri preiskovancih, zdravljenih z boceprevirjem, ki niso dosegli SVR in so imeli opravljeno analizo
RAV v vzorcih po začetku zdravljenja, je bila odzivnost na interferon povezana z odkritjem manj
RAV: po začetku zdravljenja je imelo RAV 31 % teh preiskovancev v primerjavi z 69 % tistih, ki so
imeli 4. teden zdravljenja < 1-log10 zmanjšanje virusnega bremena.
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RAV so bile s populacijskim sekveniranjem na začetku zdravljenja odkrite pri 8 % bolnikov.
Prisotnost RAV na začetku zdravljenja, kot kaže, ni bila občutno povezana z odzivom na zdravljenje
pri preiskovancih, ki so prejemali boceprevir ter peginterferon alfa-2b in ribavirin.
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Izmed bolnikov, ki so bili med 4-tedenskim uvajalnim obdobjem slabo odzivni na peginterferon
alfa-2b/ribavirin, je bila učinkovitost boceprevirja zmanjšana pri tistih, pri katerih so na začetku
zdravljenja zaznali variante V36M, T54S, V55A ali R155K. Preiskovanci s temi variantami na začetku
zdravljenja in z zmanjšanim odzivom na peginterferon alfa-2b/ribavirin so predstavljali približno 1 %
celotnega števila preiskovancev, zdravljenih z boceprevirjem.
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Analiza spremljanja preiskovancev, zdravljenih z boceprevirjem, ki niso dosegli SVR, je pokazala, da
se je populacija divjega tipa virusa povečala in da je večina na boceprevir odpornih variant virusa po
koncu zdravljenja s časom postala nezaznavna. Od 314 predhodno nezdravljenih in predhodno
zdravljenih preiskovancev, ki v študijah faze II/III (P03523, P03659, P05216 in P05101) niso dosegli
SVR in pri katerih so se med zdravljenjem pojavile na boceprevir odporne variante virusa, pri 73 %
(228/314) preiskovancev s populacijskim sekveniranjem v roku 3 let po zdravljenju niso več zaznali
nobenih RAV na lokusih, povezanih z odpornostjo na boceprevir. Med variantami je bilo s
populacijskim sekveniranjem nezaznavnih 91 % V36M, 98 % T54A, 71 % T54S, 78 % V55A, 76 %
R155K, 92 % A156S, 96 % I/V170A, 77 % R155K+T54S in 95 % R155K+V36M. Mediani čas, da so
nezaznavne postale vse RAV, je bil 1,11 let.
Med 314 preiskovanci je bilo 230 okuženih s HCV genotipa 1a in 84 s HCV genotipa 1b. Pri
sedemdesetih odstotkih (70 %) (162/230) preiskovancev, okuženih z genotipom 1a, s populacijskim
sekveniranjem niso več zaznali nobenih RAV na lokusih, povezanih z odpornostjo na boceprevir.
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Pri genotipu 1a je bil mediani čas, da so postale nezaznavne vse RAV, 1,17 let. Mediani časi, da so
nezaznavne postale najpomembnejše na boceprevir odporne variante, so bili pri bolnikih, okuženih z
genotipom 1a (>10 %), naslednji: R155K+V36M - 0,69 let, V36M - 0,89 let, R155K+T54S - 1,05 let,
R155K - 1,08 let in T54S - 1,14 let. Za primerjavo, pri 79 % (66/84) preiskovancev, okuženih z
genotipom 1b, s populacijskim sekveniranjem ni bilo zaznavnih nobenih RAV na lokusih, povezanih z
odpornostjo na boceprevir. Mediani čas, da so nezaznavne postale vse RAV, je bil za genotip 1b
1,04 let. Mediani časi, da so nezaznavne postale najpomembnejše na boceprevir odporne variante, so
bili pri bolnikih, okuženih z genotipom 1b (>10 %), naslednji: I/V170A - 0,46 let, T54A - 0,47 let,
V55A – 0,83 let, A156S - 0,89 let in T54S - 1,11 let.
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Učinkovitost
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Učinkovitost zdravila Victrelis za zdravljenje okužbe s kroničnim hepatitisom C genotip 1 so ocenili v
kliničnih študijah III. faze pri približno 1.500 odraslih preiskovancih, ki predhodno še niso bili
zdravljeni (SPRINT-2), ali pri katerih predhodno zdravljenje ni bilo uspešno (RESPOND-2). V obeh
študijah je dodatek zdravila Victrelis trenutnemu standardnemu zdravljenju (s peginterferonom alfa in
z ribavirinom) značilno povečal deleže trajnega virološkega odziva (SVR) v primerjavi s samim
trenutnim standardnim zdravljenjem. Upoštevati je treba, da so retrospektivne analize, ki so povezale
podatke iz dveh ključnih študij, pripeljale do priporočenega odmerjanja, ki se pri nekaterih
podskupinah bolnikov razlikuje od preučevanega režima.
Predhodno nezdravljeni bolniki
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Študija SPRINT-2 (P05216) je bila randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija.
Primerjala je uporabo 800 mg zdravila Victrelis peroralno trikrat na dan v kombinaciji s PR
[peginterferon alfa-2b 1,5 µg/kg/teden subkutano in na podlagi telesne mase odmerjani ribavirin (600–
1.400 mg/dan peroralno deljeno dvakrat na dan)] in uporabo PR. Študija je zajela odrasle preiskovance
s kroničnim hepatitisom C HCV genotip 1 in zaznavno koncentracijo HCV-RNA, ki še niso bili
zdravljeni z interferonom alfa. Preiskovanci so bili v razmerju 1:1:1 randomizirani v dve kohorti
(kohorta 1 N=938/bolniki, ki niso bili črnci, in kohorta 2/črnci N=159) ter stratificirani po genotipu
HCV (1a ali 1b) in virusnem bremenu HCV-RNA (≤ 400.000 i.e./ml v primerjavi z > 400.000 i.e./ml)
v eno od naslednjih treh skupin zdravljenja:

Peginterferon alfa-2b + ribavirin 48 tednov (PR48).

Peginterferon alfa-2b + ribavirin 4 tedne in nato 800 mg zdravila Victrelis trikrat na dan +
peginterferon alfa-2b + ribavirin 24 tednov. Potem so preiskovanci nadaljevali z različnimi
režimi zdravljenja upoštevaje odziv v 8. tednu zdravljenja (TZ) (Victrelis-RTG – Response
Guided Therapy). Zdravljenje z zdravilom Victrelis je bilo pri vseh bolnikih v tej skupini
omejeno na 24 tednov.
o
Preiskovanci, ki so imeli v 8. TZ nezaznavno HCV-RNA (zgodnji odziv) in so bili
HCV-RNA negativni do 24. TZ, so prenehali z zdravljenjem in so na obisku v 28. TZ
vstopili v obdobje spremljanja.
o
Preiskovanci, ki so imeli v 8. TZ ali katerikoli nadaljnji teden zdravljenja zaznavno
HCV- RNA, nato pa so imeli nezaznavno HCV-RNA v 24. TZ (pozni odziv), so na
pregledu v 28. TZ slepo prešli na placebo ter so nadaljevali zdravljenje s peginterferonom
alfa-2b in ribavirinom dodatnih 20 tednov, tako da je celotno zdravljenje trajalo
48 tednov.

Peginterferon alfa-2b + ribavirin 4 tedne in nato 800 mg zdravila Victrelis trikrat na dan +
peginterferon alfa-2b + ribavirin 44 tednov (Victrelis-PR48).
Pri vseh preiskovancih, ki so imeli 24. TZ zaznavno HCV-RNA v plazmi, je bilo zdravljenje
prekinjeno. Trajen virološki odziv (SVR) na zdravljenje je bil opredeljen kot nezaznavna1 HCV-RNA
v plazmi 24. teden spremljanja.

1
V kliničnih preskušanjih so HCV-RNA v plazmi merili s testom Roche COBAS TaqMan z mejo zaznave 9,3 i.e./ml in mejo kvantifikacije
25 i.e/ml.
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Dodatek zdravila Victrelis peginterferonu alfa-2b in ribavirinu je v kombinirani kohorti pri
randomiziranih preiskovancih, ki so prejeli vsaj en odmerek kateregakoli raziskovanega zdravila (Full
Analysis Set population), značilno povečal delež SVR v primerjavi s kombinacijo peginterferona alfa2b in ribavirina samo (63 % do 66 % v skupinah bolnikov z zdravilom Victrelis v primerjavi z 38 % v
kontrolni skupini PR48) ter je pri preiskovancih z zgodnjim odzivom skrajšal trajanje zdravljenja na
28 tednov (glejte preglednico 4). Sekundarna analiza preiskovancev, ki so po štiri-tedenskem obdobju
uvajanja s peginterferonom alfa-2b in ribavirinom prejeli vsaj en odmerek zdravila Victrelis ali
placeba (Modified-Intent-to-Treat population), je pokazala v kombinirani kohorti z zdravilom Victrelis
delež SVR od 67 % do 68 %, v kontrolni skupini PR48 pa 40 %.
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Preglednica 4
Trajen virološki odziv (SVR)*, konec zdravljenja (KZ) in recidiv† - deleži pri predhodno nezdravljenih
bolnikih
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Študijske kohorte
Victrelis-RGT
Victrelis-PR48
PR48
n = 368
n = 366
n = 363
Vsi preiskovanci§
SVR‡ % (n/N)
63 (233/368)
66 (242/366)
38 (137/363)
95 % IZ
(58,4; 68,2)
(61,3; 71,0)
(32,8; 42,7)
KZ (nezaznavna HCV-RNA) %
71 (261/368)
76 (277/366)
53 (191/363)
(n/N)
(66,3; 75,6)
(71,3; 80,1)
(47,5; 57,8)
95 % IZ
Recidiv† % (n/N)
9 (24/257)
9 (24/265)
22 (39/176)
95 % IZ
(5,8; 12,9)
(5,6; 12,5)
(16,0; 28,3)
*
Celotni nabor za analizo (FAS – Full Analysis Set) je obsegal vse randomizirane preiskovance (n =
1.097), ki so prejeli vsaj en odmerek kateregakoli raziskovanega zdravila (peginterferona alfa-2b,
ribavirina ali zdravila Victrelis). Povprečna starost randomiziranih preiskovancev je bila 49,1 leta.
Porazdelitev preiskovancev po rasah je bila naslednja: 82 % belcev, 14 % črncev, 2 % Azijcev, 1 %
večrasnih, 1 % ameriških Indijancev ali aljaških domorodcev. Porazdelitev preiskovancev po spolu je
bila: 60 % moških in 40 % žensk.
†
Delež recidiva je bilo razmerje števila preiskovancev z nezaznavno HCV-RNA na koncu zdravljenja
(KZ) in zaznavno HCV-RNA na koncu spremljanja (KS) med preiskovanci, ki so imeli nezaznavno
HCV-RNA ob KZ in niso imeli manjkajočih podatkov na KS.
‡
SVR: definiran kot nezaznavna1 plazemska HCV-RNA v 24. tednu spremljanja (TS). Če so bile na
voljo druge vrednosti HCV-RNA po 24. TS, je bila uporabljena zadnja razpoložljiva vrednost po 24.
TS. Če v ali po 24. TS takšne vrednosti ni bilo, je bila uporabljena vrednost v 12. TS. Deleži SVR s
pristopom "manjkajoči = neuspeh" so bili skoraj enaki tistim v preglednici: 37 % v kontrolni skupini,
62 % v skupini Victrelis-RGT, 65 % v skupini Victrelis-PR48.
§
Število bolnikov s cirozo je majhno (40 od skupno53 bolnikov je bilo zdravljenih z zdravilom
Victrelis).
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Odzivnost na interferon (opredeljena kot ≥ 1-log10 zmanjšanje virusnega bremena v 4. TZ) je bila
napovednik SVR. Pri preiskovancih, ki so pokazali odzivnost na interferon do 4. TZ, je zdravljenje s
kombinacijo zdravila Victrelis ter peginterferona alfa-2b in ribavirina povzročilo delež SVR od 79 do
81 %, v primerjavi z 51 % pri preiskovancih, zdravljenih s standardnim zdravljenjem. Pri
preiskovancih, ki so 4. TZ dosegli < 1-log10 zmanjšanje virusnega bremena (slaba odzivnost na
interferon), so z zdravljenjem s kombinacijo zdravila Victrelis ter peginterferona alfa-2b in ribavirina
dosegli delež SVR 28 do 38 % v primerjavi s 4 % pri preiskovancih, zdravljenih s standardnim
zdravljenjem.
Trajen virološki odziv (SVR) pri bolnikih, ki so bili podobno zdravljeni do 28. tedna zdravljenja

Preglednica 5 prikazuje trajen virološki odziv v posamezni zdravljeni skupini pri predhodno
nezdravljenih bolnikih z zgodnjim odzivom in s poznim odzivom, ki so bili podobno zdravljeni do
28. tedna zdravljenja. Sedeminpetdeset odstotkov (208/368) preiskovancev iz skupine Victrelis-RGT
1

V kliničnih preskušanjih so HCV-RNA v plazmi merili s testom Roche COBAS TaqMan z mejo zaznavnosti 9,3 i.e./ml in mejo
kvantifikacije 25 i.e./ml.
25

in 56 % (204/366) preiskovancev iz skupine Victrelis-PR48 je imelo 8. TZ nezaznavno HCV-RNA v
primerjavi s 17 % (60/363) preiskovancev iz skupine PR.
Preglednica 5
Trajen virološki odziv (SVR), konec zdravljenja (KZ) in recidiv pri predhodno nezdravljenih bolnikih
(bolniki z zgodnjim in poznim odzivom)
Victrelis-PR48

Ocena razlike
(Victrelis-RGT minus
Victrelis-PR48)
[95 % IZ]

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]
-

pr

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

za

96,3 (156/162)
100,0 (162/162)
3,1 (5/161)
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Bolniki z zgodnjim
odzivom (N=323)
SVR %, (n/N)
KZ %, (n/N)
Recidiv % (n/N)
Bolniki s poznim
odzivom (N=141)
SVR %, (n/N)
KZ %, (n/N)
Recidiv % (n/N)
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Victrelis-RGT

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

Bolniki s sočasno okužbo s HIV

do
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Kot konzervativni ukrep z vidika omejenega števila podatkov pri predhodno nezdravljenih bolnikih s
poznim odzivom priporočamo, da se trajanje trojnega zdravljenja podaljša na 32 tednov v primerjavi s
preizkušanim 24 tednov trajajočim trojnim zdravljenjem in naj tako celotno zdravljenje traja
48 tednov.
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Študija P05411 je bila randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija II. faze, ki je
primerjala zdravilo Victrelis v odmerku 800 mg peroralno trikrat na dan v kombinaciji s PR
[peginterferon alfa-2b 1,5 µg/kg/teden subkutano in ribavirin v odmerku glede na telesno maso
(6001.400 mg na dan peroralno)] in samo PR pri preiskovancih s sočasno okužbo s HIV in HCV
genotipa 1, ki se še niso zdravili zaradi kronične okužbe s HCV. Preiskovanci so 4 tedne prejemali PR
in nato 44 tednov zdravilo Victrelis ali placebo s PR. Preiskovanci so bili na antiretrovirusnem režimu
zdravljenja s stabilno boleznijo HIV (virusno breme HIV-1 < 50 kopij/ml in število CD4 ≥ 200 celic/
µl). Večina preiskovancev (87 %; 85/98) je prejemala z ritonavirjem ojačani zaviralec HIV proteaze
(PI), kombiniran z zaviralci HIV-nukleozidne reverzne transkriptaze (NRTIs). Najpogosteje
uporabljen HIV PI je bil atazanavir, ki mu sledita lopinavir in darunavir. Preiskovanci so bili
randomizirani v razmerju 2:1 ter razdeljeni glede na cirozo/fibrozo in HCV-RNA v izhodišču
(< 800.000 i.e./ml vs. ≥ 800.000 i.e./ml).

ra
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Delež SVR je znašal 62,5 % (40/64) pri preiskovancih, ki so bili zdravljeni z zdravilom Victrelis v
kombinaciji s PR, in 29,4 % (10/34) pri preiskovancih, ki so bili zdravljeni samo s PR (glejte
Preglednico 6).

Zd

Pri omejenem številu preiskovancev s sočasno okužbo, ki niso dosegli SVR in pri katerih so izvedli
populacijsko sekvenciranje, je bila prevalenca RAV po začetku zdravljenja višja kot pri preiskovancih
z monoinfekcijo v študiji SPRINT-2.
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Preglednica 6
Trajen virološki odziv (SVR)*, konec zdravljenja (KZ) in HCV recidiv† - deleži pri preiskovancih s
sočasno okužbo s HIV, ki se še niso zdravili
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Victrelis-PR48
PR48
SVR‡ % (n/N)
62,5 % (40/64)
29,4 % (10/34)
EOT % (n/N)
65,6 % (42/64)
29,4 % (10/34)
Recidiv % (n/N)
4,8 % (2/42)
10 % (1/10)
* Celotni nabor za analizo (FAS – Full Analysis Set) je obsegal vse randomizirane preiskovance
(N=98), ki so prejeli vsaj en odmerek katerega koli raziskovanega zdravila (peginterferona alfa-2b,
ribavirina ali zdravila Victrelis). Povprečna starost randomiziranih preiskovancev je bila 43,6 let.
Porazdelitev preiskovancev po rasah je bila naslednja: 82 % belcev, 18 % ne-belcev, 14 % črncev,
3 % Azijcev, 1 % večrasnih. Porazdelitev preiskovancev po spolu je bila: 69 % moških in 31 % žensk.
Študija je vključevala 5 preiskovancev s cirozo, 4 so bili zdravljeni z zdravilom Victrelis.
†
Delež HCV recidiva je bilo razmerje števila preiskovancev z nezaznavno HCV-RNA na koncu
zdravljenja (KZ) in zaznavno HCV-RNA na koncu spremljanja (KS) pri preiskovancih, ki so imeli
nezaznavno HCV-RNA ob KZ in niso imeli manjkajočih podatkov na KS.
‡
SVR: definiran kot v plazmi nezaznavna1 HCV-RNA v 24. tednu spremljanja (TS). Zadnja
razpoložljiva vrednost v in po 24. TS. Če takšne vrednosti ni, se je uporabila vrednost iz 12. TS.
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Bolniki, pri katerih predhodno zdravljenje ni bilo uspešno: tisti, ki so se delno odzvali na predhodno
zdravljenje, in tisti, ki se jim je bolezen po zdravljenju z interferonom in ribavirinom ponovila
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Študija RESPOND-2 (P05101) je bila randomizirana, dvojno slepa študija vzporednih skupin, ki je
primerjala dva režima zdravljenja z 800 mg zdravila Victrelis peroralno trikrat na dan v kombinaciji s
PR [peginterferon alfa-2b 1,5 µg/kg/teden subkutano in ribavirin na podlagi telesne mase
(6001.400 mg dvakrat na dan) peroralno razdeljeno v dva dnevna odmerka] in samo PR pri odraslih
preiskovancih z okužbo s kroničnim hepatitisom C HCV genotipa 1 ter dokazano odzivnostjo na
interferon (v anamnezi opredeljeno z ≥ 2 log10 zmanjšanjem virusnega bremena HCV-RNA do
12. tedna ali nezaznavno HCV-RNA na koncu prejšnjega zdravljenja in s pozneje zaznavno HCVRNA v plazmi), pri katerih predhodno zdravljenje s peginterferonom alfa-2b in ribavirinom ni bilo
uspešno. Izključeni so bili popolnoma neodzivni bolniki (opredeljeni anamnestično z < 2 log10
zmanjšanjem virusnega bremena HCV-RNA do 12. tedna pred zdravljenjem). Preiskovanci so bili
randomizirani v razmerju 1:2:2 in stratificirani glede na odziv na njihov prejšnji režim zdravljenja
(bolniki z recidivom v primerjavi z delno odzivnimi) in glede na podtip HCV (1a v primerjavi z 1b) v
eno od naslednjih terapevtskih skupin:

Peginterferon alfa-2b + ribavirin 48 tednov (PR48).

Peginterferon alfa-2b + ribavirin 4 tedne in nato 800 mg zdravila Victrelis trikrat na dan +
peginterferon alfa-2b + ribavirin 32 tednov. Preiskovanci so nato nadaljevali zdravljenje po
različnih shemah, upoštevaje zdravljenje glede na odziv v 8. TZ (Victrelis-RGT). Zdravljenje z
zdravilom Victrelis je bilo pri vseh bolnikih v tej skupini omejeno na 32 tednov.
o
Preiskovanci z nezaznavno HCV-RNA v 8. TZ (zgodnji odziv) in v 12. TZ so zdravljenje
dokončali na obisku 36. TZ.
o
Preiskovanci, ki so imeli zaznavno HCV-RNA v 8. TZ, a nato nezaznavno v 12. TZ
(pozni odziv), so na pregledu 36. TZ na "slep" način prešli na placebo ter nadaljevali
zdravljenje s peginterferonom alfa-2b in ribavirinom dodatnih 12 tednov, tako da je
celotno zdravljenje trajalo 48 tednov.

Peginterferon alfa-2b + ribavirin 4 tedne in nato 800 mg zdravila Victrelis trikrat na dan +
peginterferon alfa-2b + ribavirin 44 tednov (Victrelis-PR48).
Pri vseh preiskovancih, ki so imeli 12. TZ zaznavno HCV-RNA v plazmi, so zdravljenje zaključili.
Trajen virološki odziv (SVR) na zdravljenje je bil opredeljen kot nezaznavna1 HCV-RNA v plazmi
24. TS.

1

V kliničnih preskušanjih so HCV-RNA v plazmi merili s testom Roche COBAS TaqMan z mejo zaznavnosti 9,3 i.e./ml in mejo
kvantifikacije 25 i.e./ml.
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Dodatek zdravila Victrelis zdravljenju s peginterferonom alfa-2b in ribavirinom je pri randomiziranih
preiskovancih, ki so prejeli vsaj en odmerek kateregakoli raziskovanega zdravila (Full Analysis Set
population) značilno povečal deleže SVR v primerjavi z zgolj kombinacijo peginterferona alfa-2b in
ribavirina (59 % do 66 % v skupinah z zdravilom Victrelis v prim. z 21 % s kontrolo PR48) ter je pri
mnogih bolnikih s predhodno neuspešnim zdravljenjem skrajšal trajanje zdravljenja na 36 tednov
(glejte preglednico 7). Sekundarna analiza preiskovancev, ki so prejeli vsaj en odmerek zdravila
Victrelis ali placeba po štirih tednih uvajalnega obdobja s peginterferonom alfa-2b in ribavirinom
(Modified Intent to Treat population), je pokazala v skupinah, zdravljenih z zdravilom Victrelis, delež
SVR 61 % do 67 % ter 22 % v kontroli PR48.

pr

om

Doseganje SVR je bilo povezano z odzivom preiskovanca na zdravljenje s peginterferonom alfa-2b in
ribavirinom, opredeljenim bodisi z odzivom na predhodno zdravljenje bodisi z zmanjšanjem
HCV-RNA 4. TZ (glejte preglednico 7). Odziv v 4. TZ je bil močnejši napovednik SVR kot odziv na
predhodno zdravljenje in je omogočil določitev preiskovančeve odzivnosti na interferon med
zdravljenjem.
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Preglednica 7
Trajen virološki odziv (SVR)*, konec zdravljenja (KZ) in recidiv** - deleži pri bolnikih, pri katerih
predhodno zdravljenje ni bilo uspešno

59 (95/162)
(51,5; 66,2)

VictrelisPR48
(N=161)
66 (107/161)
(59,2; 73,8)

21 (17/80)
(12,3; 30,2)

70 (114/162)
(63,3; 77,4)
15 (17/111)
(8,6; 22,0)

77 (124/161)
(70,5; 83,5)
12 (14/121)
(5,9; 17,3)

31 (25/80)
(21,1; 41,4)
32 (8/25)
(17,3; 50,3)

40 (23/57)

52 (30/58)

7 (2/29)

54 (31/57)
18 (5/28)

60 (35/58)
14 (5/35)

10 (3/29)
33 (1/3)

69 (72/105)

75 (77/103)

29 (15/51)

79 (83/105)
14 (12/83)

86 (89/103)
10 (9/86)

43 (22/51)
32 (7/22)

VictrelisRGT (N=162)

do
vo

SVR‡‡ %
(n/N)
95 % IZ
KZ % (n/N)
95 % IZ
Recidiv** %
(n/N)
95 % IZ
SVR‡‡ %
(n/N)
KZ % (n/N)
Recidiv** %
(n/N)
SVR‡‡ %
(n/N)
KZ % (n/N)
Recidiv** %
(n/N)

a

Predhodno
delno
odzivni***

m

Odziv na
predhodno
zdravljenje

ve

č

Vsi preiskovanci§
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S
predhodnim
recidivom†
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PR48
(N=80)

VictrelisRGT (N=162)

VictrelisPR48
(N=161)
34 (15/44)

PR48
(N=80)
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33 (15/46)
0 (0/12)
SVR‡‡ %
(n/N)
Odziv med
< 1-log10
uvajalnim
zmanjšanje
KZ % (n/N)
41 (19/46)
48 (21/44)
0 (0/12)
**
obdobjem‡
Recidiv %
12 (2/17)
25 (5/20)
0 (0/0)
(zmanjšanj
(n/N)
e virusnega
SVR‡‡ %
73 (80/110)
79 (90/114)
25 (17/67)
bremena)
(n/N)
≥ 1-log10
zmanjšanje
KZ % (n/N)
86 (95/110)
89 (101/114)
37 (25/67)
Recidiv** %
16 (15/94)
9 (9/99)
32 (8/25)
(n/N)
*
Celotni nabor za analizo (FAS – Full Analysis Set) je obsegal vse randomizirane preiskovance
(n = 403), ki so prejeli vsaj en odmerek kateregakoli raziskovanega zdravila (peginterferona alfa-2b,
ribavirina ali zdravila Victrelis). Povprečna starost randomiziranih preiskovancev je bila 52,7 let.
Porazdelitev preiskovancev po rasah je bila naslednja: 85 % belcev, 12 % črncev, 1 % Azijcev, < 1 %
večrasnih, < 1 % domorodcev Havajev ali drugih pacifiških otokov. Porazdelitev preiskovancev po
spolu je bila: 67 % moških in 33 % žensk.
**
Delež recidiva je razmerje števila preiskovancev z nezaznavno HCV-RNA na koncu zdravljenja
(KZ) in zaznavno HCV-RNA na koncu spremljanja (KS) pri preiskovancih, ki so imeli nezaznavno
ob KZ in niso imeli manjkajočih podatkov na KS.
***
Prej delno odzivni = preiskovanci, ki niso dosegli SVR po vsaj 12 tednih predhodnega zdravljenja s
peginterferonom alfa in ribavirinom, a so do 12. tedna dosegli zmanjšanje HCV-RNA ≥ 2 log10 in so
ob koncu zdravljenja (KZ) imeli zaznavno HCV-RNA.
†
Prej z recidivom = preiskovanci, ki niso dosegli SVR po vsaj 12 tednih predhodnega zdravljenja s
peginterferonom alfa in ribavirinom, a so imeli na koncu zdravljenja nezaznavno HCV-RNA.
‡
Enajst preiskovancev je imelo 4. TZ manjkajoče izvide (HCV-RNA) in niso bili vključeni v rezultate
o odzivu med uvajalnim obdobjem.
‡‡
SVR: definiran kot nezaznavna1 plazemska HCV-RNA v 24. tednu spremljanja (TS). Če so bile na
voljo druge vrednosti HCV-RNA po 24. TS, je bila uporabljena zadnja razpoložljiva vrednost po
24. TS. Če v in po 24. TS takšne vrednosti ni bilo, je bila uporabljena vrednost v 12. TS. Deleži SVR
s pristopom "manjkajoči = neuspeh" so bili 17/80 [21,3 %] v skupini PR48, 94/162 [58,0 %] v
skupini Victrelis-RGT, 106/161 [65,8 %] v skupini Victrelis-PR48.
§
Število preiskovancev s cirozo je omejeno (39 od skupno 49 bolnikov je bilo zdravljenih z zdravilom
Victrelis).

ni

Trajen virološki odziv (SVR) pri bolnikih, ki prejemajo podobno zdravljenje do 36. tedna

Zd

ra
v

ilo

Preglednica 8 prikazuje trajen virološki odziv v posameznih skupinah pri bolnikih, pri katerih
predhodno zdravljenje ni bilo uspešno, z zgodnjim odzivom ali s poznim odzivom, ki so prejemali
podobno zdravljenje do 36. tedna.

1
V kliničnih preskušanjih so HCV-RNA v plazmi merili s testom Roche COBAS TaqMan z mejo zaznave 9,3 i.e./ml in mejo kvantifikacije
25 i.e/ml.
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Preglednica 8
Trajen virološki odziv (SVR), konec zdravljenja (KZ) in recidiv pri bolnikih, pri katerih predhodno
zdravljenje ni bilo uspešno (bolniki z zgodnjim in poznim odzivom)

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

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

et

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

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

om

88,7 (63/71)
98,6 (70/71)
10,1 (7/69)

Ocena razlike
(Victrelis-RGT minus
Victrelis-PR48)
[95 % IZ]

7,5 [-11,7; 26,7]
-

za

Bolniki z zgodnjim
odzivom (N=144)
SVR %, (n/N)
KZ %, (n/N)
Recidiv %, (n/N)
Bolniki s poznim
odzivom (N=75)
SVR %, (n/N)
KZ %, (n/N)
Recidiv %, (n/N)

Victrelis-PR48

pr

Victrelis-RGT

lje
nj
a

Kot konzervativni ukrep z vidika omejenega števila podatkov pri že zdravljenih bolnikih z zgodnjim
odzivom priporočamo podaljšanje zdravljenja na 48 tednov in to tako, da po koncu trojne terapije v
36. tednu (kolikor je trajalo zdravljenje v kliničnih študijah v skupinah RTG) sledi 12 tedenska
utrjevalna faza zdravljenja s peginterferonom in ribavirinom.

do
vo

Rezultati iz študije s peginterferonom alfa-2b pri že zdravljenih bolnikih so bili skladni z rezultati iz
študije P05101 (glejte poglavje 4.4).
Bolniki, pri katerih predhodno zdravljenje ni bilo uspešno: na predhodno zdravljenje z interferonom in
ribavirinom popolnoma neodzivni bolniki, delno odzivni bolniki in bolniki z recidivom

ni
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č

Študija PROVIDE (P05514) je bila odprta študija z eno skupino z zdravilom Victrelis 800 mg
peroralno trikrat na dan v kombinaciji s PR [peginterferon alfa-2b 1,5 µg/kg/teden subkutano in
ribavirin odvisno od telesne mase (600 - 1.400 mg dvakrat na dan) peroralno, razdeljeno v dva
odmerka] pri odraslih bolnikih s kronično okužbo s hepatitisom C (HCV) genotipa 1, ki niso dosegli
SVR v PR kontrolnih skupinah prejšnjih študij faze II in III s kombiniranim zdravljenjem z zdravilom
Victrelis. Preiskovanci, vključeni v študijo PROVIDE v dveh tednih po prejetju zadnjega odmerka PR
v začetni študiji, so 44 tednov prejemali zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na dan + PR. Preiskovanci,
ki niso mogli biti vključeni v to študijo v dveh tednih, so 4 tedne prejemali PR in nato 44 tednov
zdravilo Victrelis 800 mg trikrat na dan + PR.

ra
v

ilo

Med preiskovanci jih je bilo 62 % (104/168) z genotipom 1a in 38 % (63/168) z genotipom 1b. Deset
odstotkov preiskovancev (17/168) je imelo cirozo, med njimi so bili 3 (6 %) popolnoma neodzivni
bolniki, 2 (7 %) bolnika s predhodnim recidivom in 12 (14 %) delno odzivnih bolnikov.

Zd

Deleži SVR pri preiskovancih, ki so prejeli vsaj en odmerek katerega koli študijskega zdravila
(populacija z namenom zdravljenja - ITT) so prikazani v Preglednici 9. Pri tistih, ki so prejeli vsaj en
odmerek zdravila Victrelis (tj. brez bolnikov, ki so izstopili med uvajalnim obdobjem s PR), so bili
deleži SVR 41 % pri popolnoma neodzivnih bolnikih, 67 % pri delno odzivnih bolnikih in 96 % pri
bolnikih z recidivom.
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Dolgoročni podatki o učinkovitosti
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Preglednica 9
Trajen virološki odziv (SVR)*, konec zdravljenja (KZ) in recidiv ** deleži pri preiskovancih, pri
katerih predhodno zdravljenje ni bilo uspešno
Popolnoma
Delno odzivni
Bolniki z
Vsi
recidivom† v
neodzivni
bolniki**** v
(168)
bolniki*** v
predhodni
predhodni
predhodni
študiji
študiji
študiji
(85)
(29)
(52)
SVR§ % (n/N)
38 % (20/52)
67 % (57/85)
93 % (27/29)
63 % (106/168)
KZ % (n/N)
44 % (23/52)
82 % (70/85)
97 % (28/29)
73 % (123/168)
Recidiv** %(n/N)
13 % (3/23)
15 % (10/67)
0 % (0/27)
11 % (13/119)
* Populacija z namenom zdravljenja (ITT populacija) vključuje vse preiskovance (N=168), ki so
prejeli vsaj en odmerek katerega študijskega zdravila (peginterferon alfa-2b, ribavirin ali zdravilo
Victrelis). Porazdelitev preiskovancev po rasah je bila: 84 % belcev, 13 % črncev, 2 % Azijcev in
1 % drugih. Porazdelitev preiskovancev po spolu je bila 67 % moških in 33 % žensk.
**Stopnja recidiva predstavlja delež preiskovancev z nezaznavno HCV-RNA ob koncu zdravljenja
(KZ) in z zaznavno HCV-RNA ob koncu spremljanja (KS) med preiskovanci z nezaznavno
HCV-RNA ob KZ in za katere obstajajo podatki ob KS.
***Popolnoma neodzivni bolnik: preiskovanec, pri katerem je bilo zmanjšanje HCV-RNA do
12. tedna zdravljenja s peginterferonom alfa-2b in ribavirinom manjše od 2-log10.
****Delno odzivni bolnik: preiskovanec, pri katerem po najmanj 12 tednih predhodnega zdravljenja s
peginterferonom alfa-2b in ribavirinom ni bil dosežen SVR, je pa do 12. tedna bilo doseženo ≥ 2 log10
zmanjšanje HCV-RNA, in je ob koncu zdravljenja (KZ) imel zaznavno HCV-RNA.
†
Bolnik z recidivom: preiskovanec, pri katerem po najmanj 12 tednih predhodnega zdravljenja s
peginterferonom alfa-2b in ribavirinom ni bil dosežen SVR, je pa imel nezaznavno HCV-RNA ob
koncu zdravljenja.
§
SVR: definiran kot v plazmi nezaznavna1 HCV-RNA v 24. tednu spremljanja (TS). Če so bile na
voljo druge vrednosti HCV-RNA po 24. TS, je bila uporabljena zadnja razpoložljiva vrednost po
24. TS. Če v ali po 24. TS takšnih vrednosti ni bilo , je bila uporabljena vrednost iz 12. TS.

m
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3-letna študija spremljanja preiskovancev, ki so dosegli SVR z zdravljenjem z zdravilom Victrelis, je
pokazala, da je > 99 % (693/696) bolnikov ohranilo SVR (brez recidiva) skozi celotno obdobje
spremljanja (mediani čas spremljanja 3,4 leta).

ni

Preiskovalna farmakogenomska analiza IL28B v kliničnih študijah faze 3 z zdravilom Victrelis

Zd
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Genetska varianta v bližini gena, ki kodira interferon-lambda-3 (IL28B rs12979860, sprememba iz C v
T), je močan napovednik odziva na peginterferon alfa-2b/ribavirin. Varianta IL28B rs12979860 je bila
genotipizirana pri 653 od 1.048 (62 %) preiskovancev v študiji SPRINT-2 (predhodno nezdravljeni) in
pri 259 od 394 (66 %) preiskovancev v študiji RESPOND-2 (predhodno neuspešno zdravljenje) [glejte
poglavje 5.1 za opis kliničnih študij]. Rezultate retrospektivne analize v tej podskupini je treba
previdno tolmačiti zaradi majhne velikosti vzorca in morebitnih razlik te populacije glede na celotno
populacijo iz preskušanja.
Stopnja dodane vrednosti boceprevirja poleg dvojne terapije pri C/C bolnikih je odvisna od verjetnosti
za dosego SVR z dvojno terapijo samo. Pri C/C bolnikih, ki so prejemali trojno terapijo, je imelo
nezaznavno HCV-RNA do 8. TZ in zato možnost za krajše zdravljenje 89 % predhodno nezdravljenih
bolnikov , v primerjavi z 52 % ne-C/C še ne zdravljenih bolnikov.

1

V kliničnih preskušanjih so HCV-RNA v plazmi merili s testom Roche COBAS TaqMan z mejo zaznavnosti 9,3 i.e./ml in mejo
kvantifikacije 25 i.e./ml.
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Preglednica 10
Deleži trajnega virološkega odziva (SVR) glede na IL28B rs12979860 genotip
IL28B rs12979860
genotip
C/C
C/T

Klinična študija

PR48*
SVR, % (n/N)
78 (50/64)
28 (33/116)

Victrelis-RGT*
SVR, % (n/N)
82 (63/77)
65 (67/103)

Victrelis-PR48*
SVR, % (n/N)
80 (44/55)
71 (82/115)
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SPRINT-2
(predhodno
nezdravljeni
T/T
27 (10/37)
55 (23/42)
59 (26/44)
preiskovanci)
C/C
46 (6/13)
79 (22/28)
77 (17/22)
RESPOND-2
(preiskovanci, pri
C/T
17 (5/29)
61 (38/62)
73 (48/66)
katerih je bilo
predhodno
T/T
50 (5/10)
55 (6/11)
72 (13/18)
zdravljenje
neuspešno)
*Prosimo, glejte opise kliničnih preskušanj v poglavju 5.1 za vsako skupino zdravljenja.
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Trenutno še preiskujejo, ali lahko na podlagi zgodnjega virološkega odziva na zdravljenje in/ali IL28B
genotipa zanesljivo identificiramo bolnike, pri katerih ne bo pomembne koristi zdravljenja z
boceprevirjem (večjega deleža SVR ali krajšega zdravljenja) poleg dvojnega zdravljenja.
Uporaba zmanjšanega odmerka ribavirina v primerjavi z eritropoetinom za obvladovanje anemije pri
predhodno nezdravljenih preiskovancih

do
vo

Za primerjavo dveh načinov obvladovanja anemije (uporaba eritropoetina v primerjavi z zmanjšanjem
odmerka ribavirina) so izvedli randomizirano, odprto študijo z vzporedno skupino (P06086) pri
687 preiskovancih, vključno s šestdesetimi bolniki s cirozo, s predhodno nezdravljeno okužbo s CHC
genotipa 1, ki so med zdravljenjem z zdravilom Victrelis 800 mg peroralno trikrat na dan v
kombinaciji s PR [peginterferon alfa-2b 1,5 µg/kg/teden subkutano in ribavirin odvisno od telesne
mase (600 - 1.400 mg dvakrat na dan) peroralno, razdeljeno v dva odmerka], postali anemični.

ve

č

Če se je vrednost serumskega hemoglobina še naprej zniževala do ≤ 8,5 g/dl, so pri preiskovancih
anemijo lahko dodatno zdravili, vključno z eritropoetinom ali z zmanjšanim odmerkom ribavirina.
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Delež SVR pri preiskovancih, randomiziranih v skupino, ki je prejemala zmanjšan odmerka ribavirina,
in preiskovancih, randomiziranih v skupino, ki je prejemala eritropoetina, je bil primerljiv.
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Preglednica 11
Deleži trajnega virološkega odziva (SVR)* in deleži recidiva† pri uporabi zmanjšanega odmerka
ribavirina v primerjavi z eritropoetinom za obvladovanje anemije pri predhodno nezdravljenih
preiskovancih

do
vo
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za
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om
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Preiskovanci, randomizirani v
Preiskovanci randomizirani v
skupino z zmanjšanim odmerkom skupino, ki je prejemala eritropoetin
ribavirina (N=249)
(N=251)
‡
SVR % (n/N)
71,5 % (178/249)
70,9 % (178/251)
Recidiv % (n/N)
9,7 % (19/196)
9,6 % (19/197)
*Celotni nabor za analizo (FAS – Full Analysis Set) je obsegal vse preiskovance, ki so postali
anemični (vrednost serumskega hemoglobina med zdravljenjem je bila približno ≤10 g/dl) in so bili
randomizirani v skupino, ki je prejemala zmanjšan odmerek ribavirina, ali v skupino, ki je prejemala
eritropoetin (N=500). Srednja starost randomiziranih preiskovancev je bila 49 let. Porazdelitev
preiskovancev po rasah je bila naslednja: 77 % belcev, 19 % črncev in 4 % ostalih. Porazdelitev
preiskovancev po spolu je bila: 37 % moških in 63 % žensk.
†
Delež recidiva je bilo razmerje števila preiskovancev z nezaznavno HCV-RNA na koncu zdravljenja
(KZ) in zaznavno HCV-RNA na koncu spremljanja (KS) med preiskovanci, ki so imeli nezaznavno
ob KZ in niso imeli manjkajočih podatkov na KS.
‡
SVR: definiran kot v plazmi nezaznavna1 HCV-RNA v 24. tednu spremljanja (TS). Če so bile na
voljo druge vrednosti HCV-RNA po 24. TS, je bila uporabljena zadnja razpoložljiva vrednost po
24. TS. Če v ali po 24. TS takšnih vrednosti ni bilo, je bila uporabljena vrednost iz 12. TS. Deleži
SVR pristopom "manjkajoči = neuspeh" so bili podobni tistim v preglednici: 69,9 % (174/249) pri
preiskovancih, randomiziranih v skupino z zmanjšanim odmerkom ribavirina; 68,5% (172/251) pri
preiskovancih, randomiziranih v skupino, ki je prejemala eritropoetin.

77 preiskovancev je za obvladovanje anemije prejelo za ≥ 5 korakov zmanjšan odmerek ribavirina. Za
večino teh preiskovancev (n=54) je bil najnižji odmerek ribavirina, ki so ga prejemali vsaj 14 dni,
≥ 600 mg/dan. Omejeno število preiskovancev (n=12) je vsaj 14 dni prejemalo ≤ 200 mg/dan.
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Delež prekinitve zdravljenja zaradi anemije je bil 2 % (5/249) pri preiskovancih, randomiziranih v
skupino z zmanjšanim odmerkom ribavirina, in 2 % (6/251) pri preiskovancih, randomiziranih v
skupino z eritropoetinom. Delež transfuzije je bil 4 % (10/249) pri preiskovancih, randomiziranih v
skupino z zmanjšanim odmerkom ribavirina, in 2 % (5/251) pri tistih, randomiziranih v skupino z
eritropoetinom.

ni

m

Uporaba zdravil, ki stimulirajo eritropoezo, je bila povezana s povečanim tveganjem za nastanek
tromboemboličnih zapletov, vključno s pljučno embolijo, akutnim miokardnim infarktom,
cerebrovaskularnim insultom in globoko vensko trombozo.

ilo

Pediatrična populacija

ra
v

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij z zdravilom
Victrelis za vse skupine pediatrične populacije s kroničnim virusnim hepatitisom C (za podatke o
uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

Zd

5.2

Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Boceprevir se je po zaužitju absorbiral z medianim tmax 2 uri. AUC, Cmax in Cmin v stanju dinamičnega
ravnovesja so se povečevale manj kot sorazmerno odmerku, individualne izpostavljenosti pri 800 mg
in 1.200 mg pa so se bistveno prekrivale, kar kaže zmanjšano absorpcijo pri večjih odmerkih.

1

V kliničnih preskušanjih so HCV-RNA v plazmi merili s testom Roche COBAS TaqMan z mejo zaznavnosti 9,3 i.e./ml in mejo
kvantifikacije 25 i.e./ml.
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Kopičenje je minimalno, farmakokinetično stanje dinamičnega ravnovesja je doseženo po približno
1 dnevu uporabe trikrat na dan.
Pri zdravih preiskovancih, ki so prejemali samo 800 mg trikrat na dan, so izpostavljenost boceprevirju
opredeljevale AUC(т) 6.147 ng.h/ml, Cmax 1.913 ng/ml in Cmin 90 ng/ml. Farmakokinetični rezultati so
bili pri zdravih preiskovancih in preiskovancih, okuženih s HCV, podobni.
Absolutna biološka uporabnost zdravila Victrelis ni bila raziskana.

et

Vpliv hrane na absorpcijo po peroralni uporabi

pr

om

Zdravilo Victrelis je treba zaužiti s hrano. Hrana je pri uporabi odmerka 800 mg trikrat na dan
povečala izpostavljenost boceprevirju za do 60 %, če je bil zaužit ob obroku, v primerjavi z zaužitjem
na tešče. Na biološko uporabnost boceprevirja ne vpliva vrsta obroka (npr. zelo masten v primerjavi z
malo mastnim) in tudi ne, ali je zaužit 5 minut pred jedjo, med jedjo ali takoj po koncu obroka.

za

Porazdelitev

lje
nj
a

Povprečni navidezni volumen porazdelitve boceprevirja (Vd/F) je v stanju dinamičnega ravnovesja
približno 772 l. Vezava na humane beljakovine v plazmi je po enkratnem odmerku 800 mg zdravila
Victrelis približno 75 %. Boceprevir se uporablja kot približno enaka mešanica dveh diastereomer, ki
se v plazmi hitro medsebojno pretvarjata. V stanju dinamičnega ravnovesja je delež izpostavljenosti
obema diastereoizomerama približno 2:1, pri čemer je prevladujoča diastereomera farmakološko
aktivna.

do
vo

Biotransformacija

ve

č

Študije in vitro kažejo, da se boceprevir primarno presnovi po aldo-ketoreduktazni (AKR) poti v
ketonske reducirane presnovke, ki so proti HCV neaktivni. Po enkratnem peroralnem odmerku 800 mg
14
C-boceprevirja je bilo v obtoku največ presnovkov, ki so bili mešanica diastereomer ketonskih
reduciranih presnovkov, s približno 4krat večjo povprečno izpostavljenostjo, kot je izpostavljenost
boceprevirju. V manjši meri se boceprevir presnovi tudi oksidativno s CYP3A4/5.
Izločanje

ni
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a

Boceprevir se izloča s povprečnim plazemskim razpolovnim časom (t1/2) približno 3,4 ure. Boceprevir
ima povprečen celotni telesni očistek (CL/F) približno 161 l/uro. Po enkratnem peroralnem odmerku
800 mg 14C-boceprevirja se je približno 79 % odmerka izločilo v blatu in 9 % v urinu; približno 8 %
uporabljenega radioaktivnega ogljika se je kot boceprevir izločilo v blatu in 3 % v urinu. Podatki
kažejo, da se boceprevir izloča primarno preko jeter.

ilo

Posebne populacije

Zd

ra
v

Okvara jeter
V študiji pri bolnikih z različnimi stopnjami stabilne kronične okvare jeter (blago, zmerno in hudo)
niso ugotovili klinično pomembnih razlik v farmakokinetičnih parametrih, zato prilagoditev odmerka
ni potrebna. Za dodatne informacije glede uporabe zdravila Victrelis pri bolnikih z napredovalo
boleznijo jeter glejte poglavje 4.4.
Okvara ledvic
Med bolniki s končno odpovedjo ledvic in zdravimi preiskovanci niso ugotovili klinično pomembnih
razlik v farmakokinetičnih parametrih. Boceprevir se ne odstrani z dializo. Tem bolnikom in bolnikom
z okvaro ledvic (ne glede na stopnjo) odmerka ni treba prilagoditi.
Spol
Pri odraslih bolnikih v študijah faze III niso ugotovili s spolom povezanih farmakokinetičnih razlik.
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Rasa
Populacijska farmakokinetična analiza zdravila Victrelis je pokazala, da rasa nima nobenega opaznega
vpliva na izpostavljenost.
Starost
Populacijska farmakokinetična analiza zdravila Victrelis je pokazala, da starost nima nobenega
opaznega vpliva na izpostavljenost.
Predklinični podatki o varnosti

et

5.3

om

V in vitro študiji na pasjih Purkinijevih vlaknih je boceprevir podaljšal akcijski potencial obratno
sorazmerno s frekvenco. Klinični pomen ostaja negotov.

pr

V študijah toksičnosti ponavljajočih se odmerkov boceprevirja so pri podganah ugotovili degeneracijo
mod pri sistemskih izpostavljenostih, ki so bile manjše od tistih pri človeku med uporabo
priporočenega terapevtskega odmerka za človeka. Pri miših ali opicah tega niso opazili.

lje
nj
a

za

Boceprevir ni bil genotoksičen v skupini preizkusov in vitro ali in vivo, vključno s preizkusom
mutagenosti pri bakterijah, preizkusom na humanih limfocitih periferne krvi in mikrojedrnim
preizkusom pri miših.

do
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V 2-letnih študijah kancerogenosti niso opazili kancerogenih učinkov, vendar pa se je pojavnost
hepatocelularnih adenomov pri miših povečala ob sistemskih izpostavljenostih, ki so bile 5,7-krat
večje kot pri človeku med uporabo priporočenega terapevtskega odmerka, kar pa ni bilo statistično
značilno. Pri podganah niso ugotovili karcinomov ali adenomov. Tumorji jetrnih celic veljajo za
posledico encimske indukcije in zato niso pomembni za človeka.
Pokazalo se je, da boceprevir/iz zdravila izvirajoče spojine prehajajo v mleko doječih podgan.
Ocenjujejo, da je izpostavljenost boceprevirju pri človeških dojenčkih manj kot 1 % odmerka.
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č

Pri podganah je boceprevir reverzibilno vplival na plodnost in zgodnji embrionalni razvoj pri
podganjih samicah pri izpostavljenosti, ki je bila 1,2-krat tolikšna, kot je izpostavljenost človeka pri
priporočenem terapevtskem odmerku. Zmanjšano plodnost so opazili tudi pri podganjih samcih,
najverjetneje zaradi degeneracije testisov. Pokazalo se je, da boceprevir pri odmerkih, ki so toksični za
matere, nima vpliva na plod ali teratogenega potenciala ne pri podganah ne pri kuncih.

ni

m

Podatki, pridobljeni pri podganjih mladičih, kažejo, da je farmakokinetični profil boceprevirja lahko
drugačen kot pri odraslih podganah, možno zaradi nezrelosti nekaterih metabolnih poti. Kliničnih
pediatričnih podatkov o izpostavljenosti ni na voljo (glejte poglavje 4.2).

Seznam pomožnih snovi

ra
v

6.1

FARMACEVTSKI PODATKI

ilo

6.

Zd

Vsebina kapsule:
natrijev lavrilsulfat
mikrokristalna celuloza
laktoza monohidrat
premreženi natrijev karmelozat
predgelirani škrob
magnezijev stearat
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Ovojnica kapsule:
želatina
titanov dioksid (E171)
rumeni železov oksid (E172)
rdeči železov oksid (E172)
Rdeče črnilo za tisk, ki vsebuje:

om

6.2

et

šelak
rdeči železov oksid (E172)
Inkompatibilnosti

Rok uporabnosti

za

6.3

pr

Navedba smiselno ni potrebna.

2 leti
Posebna navodila za shranjevanje

lje
nj
a

6.4

Shranjevanje v lekarni
Shranjujte v hladilniku (2 C – 8 C).

Vrsta ovojnine in vsebina

ve

6.5

č

do
vo

Shranjevanje pri bolniku

Shranjujte v hladilniku (2 C - 8 C) do izteka roka uporabnosti.
ALI

Shranjujte izven hladilnika pri temperaturi do 30 °C ne več kot 3 mesece in do izteka roka
uporabnosti. Po tem je treba zdravilo zavreči.
Shranjujte v originalnem pretisnem omotu za zagotovitev zaščite pred vlago.

ni
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Pretisni omoti iz prozornega poliklorotrifluoroetilena/PVC/aluminija, ki vsebujejo 4 trde kapsule na
jamico pretisnega omota. Vsaka jamica je s toplotnim pečatenjem zaprta z odstranljivo prevleko; na
enem pretisnem omotu so 3 jamice.
Velikost pakiranja: škatla s 84 trdimi kapsulami in multi pakiranje, ki vsebuje 336 (4 pakiranja po 84)
trdih kapsul.
Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.
Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

ilo

6.6
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Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Zd

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velika Britanija
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8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

EU/1/11/704/001
EU/1/11/704/002
DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

et

9.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

pr

10.

om

Datum prve odobritve: 18. julij 2011
Datum zadnjega podaljšanja: 18. februar 2016

za

{MM/LLLL}

Zd
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Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila:
http://www.ema.europa.eu.
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PRILOGA II

IZDELOVALEC (IZDELOVALCI), ODGOVOREN
(ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJ

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA
PROMET Z ZDRAVILOM

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN
UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA

Zd
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A.
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A.

IZDELOVALEC (IZDELOVALCI), ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE
SERIJ

Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev), odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

om

B.

et

S-P Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgija

pr

Predpisovanje in izdaja zdravila je le s posebnim režimom (glejte Prilogo I: Povzetek glavnih
značilnosti zdravila, poglavje 4.2).
DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM



Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

lje
nj
a
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C.
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Zahteve glede predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila za to zdravilo so
določene v seznamu referenčnih datumov EU (seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7)
Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu o
zdravilih.
POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO
ZDRAVILA



Načrt za obvladovanje tveganj (RMP)

č

D.

a

ve

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in
ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z
zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP.

Dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganj

ra
v
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Posodobljen RMP je treba predložiti:

na zahtevo Evropske agencije za zdravila;

ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba
posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med
koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben
mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).

Zd

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora vsem zdravnikom, za katere pričakuje, da bodo
predpisovali ali uporabljali zdravilo Victrelis, ob prihodu zdravila na trg priskrbeti komplet
izobraževalnega gradiva, namenjenega zdravnikom, ki vsebuje:




izobraževalno gradivo za zdravnike,
Povzetek glavnih značilnosti zdravila (v celoti),
Navodilo za uporabo.
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Izobraževalno gradivo za zdravnike mora vsebovati naslednje ključne podatke:
Natančne informacije o tveganju za hematološke motnje (še posebej anemijo) povezane z
zdravilom Victrelis. Te informacije naj vsebujejo dejanski opis hematoloških motenj in sicer
njihovo pogostnost, čas nastanka ter z njimi povezane klinične simptome.
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PRILOGA III
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OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO
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A. OZNAČEVANJE
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
Zunanja škatla z modrim okvirčkom

1.

IME ZDRAVILA

om

2.

et

Victrelis 200 mg trde kapsule
boceprevir
NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

za

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi laktozo.
Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.
FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

do
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4.

lje
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3.

pr

Ena trda kapsula vsebuje 200 mg boceprevirja.

Multi-pakiranje: 336 (4 pakiranja po 84) trdih kapsul
84 trdih kapsul

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

m
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5.
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Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
peroralna uporaba
Ne potiskajte skozi pretisni omot.
Vzemite s hrano.
Vzemite 3-krat na dan: zjutraj, popoldne in zvečer.

Zd

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN
POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA
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8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

et

Shranjevanje v lekarni
Shranjujte v hladilniku.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

lje
nj
a

10.

za

Shranjujte v originalnem pretisnem omotu za zagotovitev zaščite pred vlago.

pr

om

Shranjevanje pri bolniku

Shranjujte v hladilniku do izteka roka uporabnosti.
ALI

Shranjujte izven hladilnika pri temperaturi do 30 C ne več kot 3 mesece in do izteka roka
uporabnosti.

11.

do
vo

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ve

ŠTEVILKA SERIJE

ilo

13.

336 trdih kapsul
84 trdih kapsul

ni

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

a

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

m

12.

č

Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velika Britanija
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Številka serije

Zd

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Victrelis
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17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.
EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

18.
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PC:
SN:
NN:
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
Notranja škatla brez modrega okvirčka

1.

IME ZDRAVILA

om

2.

et

Victrelis 200 mg trde kapsule
boceprevir
NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

za

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi laktozo.
Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.
FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

do
vo

4.

lje
nj
a

3.

pr

Ena trda kapsula vsebuje 200 mg boceprevirja.

84 trdih kapsul. Del multi-pakiranja, se ne prodaja posamezno.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

m

a

ve

č

5.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN
POGLEDA OTROK

ra
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6.
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peroralna uporaba
Ne potiskajte skozi pretisni omot.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Zd

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do
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9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

za

11.

pr

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

lje
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Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velika Britanija

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

do
vo

12.

EU/1/11/704/001
ŠTEVILKA SERIJE

č

13.

ve

Številka serije

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

ilo

ni

m

a

14.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI
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16.

Zd

Victrelis

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Navedba smiselno ni potrebna.

18.

om
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et


Shranjujte v hladilniku do izteka roka uporabnosti.
ALI

Shranjujte izven hladilnika pri temperaturi do 30 C ne več kot 3 mesece in do izteka roka
uporabnosti.
Shranjujte v originalnem pretisnem omotu za zagotovitev zaščite pred vlago.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

Navedba smiselno ni potrebna.
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PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI
DVOJNEM TRAKU
PRETISNI OMOT

1.

IME ZDRAVILA

IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

4.

ŠTEVILKA SERIJE

do
vo

Lot
DRUGI PODATKI
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EXP
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Odprite tukaj
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3.
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Merck Sharp & Dohme Ltd
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Victrelis 200 mg trde kapsule
boceprevir
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B. NAVODILO ZA UPORABO
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Navodilo za uporabo
Victrelis 200 mg trde kapsule
boceprevir

pr

om

et

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne
podatke!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo
škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte
se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte
poglavje 4.

Kaj je zdravilo Victrelis in za kaj ga uporabljamo
Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Victrelis
Kako jemati zdravilo Victrelis
Možni neželeni učinki
Shranjevanje zdravila Victrelis
Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1.

Kaj je zdravilo Victrelis in za kaj ga uporabljamo
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2.
3.
4.
5.
6.
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Kaj vsebuje navodilo
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Kaj je zdravilo Victrelis
Zdravilo Victrelis vsebuje učinkovino boceprevir, ki pomaga zdraviti okužbo s hepatitisom C tako, da
ustavi razmnoževanje virusa. Zdravilo Victrelis je treba vedno uporabljati skupaj z dvema drugima
zdraviloma: ti zdravili se imenujeta peginterferon alfa in ribavirin. Zdravila Victrelis se ne sme
uporabljati samega.
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Za kaj uporabljamo zdravilo Victrelis
Zdravilo Victrelis se v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom uporablja za zdravljenje
kroničnega hepatitisa C (to okužbo imenujemo tudi okužba s HCV) pri odraslih.
Zdravilo Victrelis se lahko uporablja pri odraslih, ki zaradi okužbe s HCV še niso bili zdravljeni, in pri
odraslih, ki so prej že prejemali zdravila, imenovana "interferoni" in "pegilirani interferoni".
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Kako deluje zdravilo Victrelis
Zdravilo Victrelis zavira neposredno razmnoževanje virusa in na tak način pomaga zmanjšati količino
virusa hepatitis C v vašem telesu.
2.

Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Victrelis

Zd

Ne jemljite zdravila Victrelis v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom:

če ste alergični na boceprevir ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),

če ste noseči,

če imate bolezen, imenovano "avtoimunski hepatitis",

če jemljete bepridil, pimozid, lurasidon, peroralni midazolam, peroralni triazolam, simvastatin,
lovastatin, alfuzosin, silodozin, zdravila ergotskega tipa (npr. dihidroergotamin, ergonovin,
ergotamin ali metilergonovin), lumefantrin, halofantrin, kvetiapin ali zaviralce tirozin-kinaze.
Ne vzemite zdravila Victrelis, če kaj od naštetega velja za vas. Če ste negotovi, se posvetujte z
zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo Victrelis.
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Opozorilo: Preden začnete jemati zdravilo Victrelis, prosimo, preberite tudi poglavje "Ne jemljite
zdravila" v navodilu za uporabo za peginterferon alfa in ribavirin.
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Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom jemanja zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

če ste kdaj imeli težave s krvjo, kot je anemija (pomanjkanje zdravih rdečih krvnih celic, ki
prenašajo kisik po telesu),

če ste kdaj imeli težave s krvjo, kot je nevtropenija (pomanjkanje določene vrste belih krvnih
celic). Nevtropenija prizadane zmožnost telesa za borbo proti okužbam.

če ste kdaj imeli težave s krvjo, kot je pancitopenija (kombinacija nizkega števila trombocitov,
rdečih in belih krvnih celic),

če imate ali ste imeli okužbo z virusom hepatitisa B, ker vas bo zdravnik morda želel bolj skrbno
spremljati,

če imate odpoved jeter,

če imate druge težave z jetri poleg okužbe s hepatitisom C,

če imate HIV (virus humane imunske pomanjkljivosti) ali ste kdaj imeli kakšne druge težave z
imunskim sistemom,

če ste bili prejemnik presajenega organa,

če imate hepatitis C drugega genotipa kot 1,

če je bilo pri vas predhodno zdravljenje z zaviralcem HCV proteaze neuspešno,

če imate ali ima kdo iz vaše družine nepravilen srčni utrip, še posebej stanje, imenovano
"podaljšanje QT intervala",

če imate nizko koncentracijo kalija v krvi (hipokaliemijo).
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Če kaj od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se pred jemanjem zdravila Victrelis
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Pri kombiniranem zdravljenju z zdravilom Victrelis, ribavirinom in peginterferonom alfa so poročali o
resnih alergijskih reakcijah. Za več informacij, prosimo, glejte poglavje "Možni neželeni učinki".
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Preiskave
Zdravnik vas bo napotil na redne preiskave krvi, ki jih je treba opraviti iz več razlogov:

da bo zdravnik vedel, ali zdravljenje pri vas deluje,

za pomoč zdravniku pri presoji, kako dolgo se morate zdraviti z zdravilom Victrelis,

da bo preveril, ali so se pri vas pojavili neželeni učinki.
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Druga zdravila in zdravilo Victrelis
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli
jemati katero koli drugo zdravilo. To velja tudi za zdravila, ki ste jih dobili brez recepta in za zdravila
rastlinskega izvora.
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Še zlasti ne vzemite zdravila Victrelis, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

alfuzosin in silodozin – uporabljata se za zdravljenje simptomov povečane prostate,

bepridil – uporablja se za zdravljenje težav s srcem,

pimozid ali lurasidon – uporablja se za zdravljenje težav z duševnim zdravjem,

peroralni midazolam ali peroralni triazolam – pomirjevalo (sedativ), ki ga vzamete skozi usta,

statine – simvastatin ali lovastatin,

zdravila ergotskega tipa, npr. dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin ali metilergonovin –
uporabljajo se za zdravljenje migrene in glavobolov v rafalih,

lumefantrin in halofantrin - zdravili proti malariji,

kvetiapin – uporablja se za zdravljenje shizofrenije, bipolarne motnje in velike depresije,

zaviralce tirozin-kinaze - uporabljajo se kot zdravila proti raku.
Ne vzemite zdravila Victrelis, če jemljete katero koli izmed zgoraj naštetih zdravil. Če ste negotovi, se
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo Victrelis.
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Prav tako morate zdravniku ali farmacevtu povedati, če jemljete katera od naslednjih zdravil:

kontraceptive - drospirenon

zdravila, ki inducirajo CYP3A4 (kot so antibiotiki - rifampicin in antikonvulzivi karbamazepin, fenobarbital, fenitoin)

antiaritmike – amiodaron, kinidin

protimikrobna zdravila – pentamidin

nekatere nevroleptike

protiglivna zdravila – ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol

nenukleozidne zaviralce HIV-reverzne transkriptaze – efavirenz, etravirin

zaviralce HIV proteaze – atazanavir, darunavir, lopinavir, ritonavir

pomirjevala, ki jih dobite v žilo – benzodiazepine (npr. alprazolam, midazolam, triazolam)

imunosupresive – takrolimus, sirolimus, ciklosporin

izbrane statine – atorvastatin ali pravastatin

metadon

hormonsko nadomestno zdravljenje – estrogenska zdravila

zdravilo za znižanje krvnega tlaka – zaviralci kalcijevih kanalčkov (npr. amlodipin, diltiazem,
felodipin, nikardipin, nifedipin, nizoldipin, verapamil)

zdravili za zdravljenje simptomov povečane prostate – doksazosin in tamsulozin

varfarin in druga podobna zdravila, imenovana antagonisti vitamina K, ki se uporabljajo za
redčenje krvi. Zdravnik bo morda moral povečati pogostnost krvnih preiskav, da bo lahko
spremljal, kako dobro se lahko vaša kri strjuje.
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Nosečnost in dojenje
Zaradi uporabe zdravila Victrelis z ribavirinom ženska ne sme zanositi. Ribavirin je lahko zelo
škodljiv za nerojenega otroka. Vi in vaš partner morata biti zato posebej pazljiva pri spolnih odnosih,
če obstaja kakršna koli možnost za zanositev:
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- če ste ženska v rodni dobi, ki jemlje ribavirin:
Pri vas mora biti nosečnostni test negativen pred zdravljenjem, vsak mesec med zdravljenjem in
še 4 mesece po zaključku zdravljenja. Uporabljati morate učinkovito kontracepcijo medtem ko
jemljete ribavirin in še 4 mesece po zaključku zdravljenja. O tem se pogovorite z zdravnikom.
- če ste moški, ki jemlje ribavirin:
Spolnih odnosov z nosečo žensko ne smete imeti brez uporabe kondoma. Tako boste zmanjšali
možnost za prehajanje ribavirina v telo ženske. Če vaša partnerka sicer trenutno ni noseča, a je v
rodni dobi, mora opraviti nosečnostni test vsak mesec med vašim zdravljenjem in še 7 mesecev
po koncu zdravljenja. Vi ali vaša partnerka morate uporabljati učinkovito kontracepcijsko
zaščito v času jemanja ribavirina in še 7 mesecev po zaključku zdravljenja. O tem se pogovorite
z zdravnikom.
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Mogoče je, da se boceprevir izloča v materino mleko. Če dojite, vam bo zdravnik svetoval, da
prenehate z dojenjem ali da prenehate jemati zdravilo Victrelis, dokler dojite.
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Opozorilo: Preden začnete jemati zdravilo Victrelis, prosimo, preberite tudi poglavje "Nosečnost in
dojenje" v navodilih za uporabo za peginterferon alfa in ribavirin.

Zd

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Zdravilo Victrelis ne vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev. Vendar pa lahko kombinacija
zdravila Victrelis ter peginterferona alfa in ribavirina povzroči utrujenost, omotico, občutek vrtenja v
glavi, spremembe krvnega tlaka, zmedenost ali težave z vidom. Če se vam to zgodi, ne vozite in ne
uporabljajte orodij oziroma strojev.

Zdravilo Victrelis vsebuje laktozo
Zdravilo Victrelis vsebuje laktozo (vrsto sladkorja). Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate oz.
ne prebavljate nekaterih sladkorjev (imate intoleranco za nekatere sladkorje), tj. imate npr. laponsko
obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze-galaktoze, se z njim posvetujte, preden
vzamete to zdravilo.
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3.

Kako jemati zdravilo Victrelis

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z
zdravnikom ali farmacevtom.
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Koliko zdravila morate vzeti
Priporočeni odmerek zdravila Victrelis je 4 kapsule trikrat na dan (skupaj 12 kapsul na dan). Kapsule
vzemite zjutraj, popoldan in zvečer ob obroku ali z lahkim prigrizkom. Uporaba brez hrane lahko
bistveno zmanjša možnosti za uspeh zdravljenja.
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Kako jemati to zdravilo

Odlepite zadnjo stran pretisnega omota, da boste razkrili kapsulo – ne potiskajte kapsule skozi
pretisni omot, ker jo tako lahko poškodujete.

Zdravilo zaužijte.

Zdravilo morate vzeti ob obroku ali z lahkim prigrizkom.

Zdravilo Victrelis se vedno jemlje v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom.

Čas jemanja teh zdravil bo odvisen od vašega odziva in načrta zdravljenja.
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Opozorilo: Preden začnete jemati zdravilo Victrelis, prosimo, preberite tudi poglavje "Možni neželeni
učinki" v navodilih za uporabo za peginterferon alfa in ribavirin.
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Če ste vzeli večji odmerek zdravila Victrelis, kot bi smeli
Če ste vzeli večji odmerek zdravila Victrelis, kot bi smeli, se morate takoj posvetovati z zdravnikom
ali iti v ambulanto za nujno medicinsko pomoč najbližje bolnišnice.
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Če ste pozabili vzeti zdravilo Victrelis

Če ste pozabili vzeti odmerek, do naslednjega odmerka pa je več kot 2 uri, vzemite pozabljeni
odmerek s hrano. Potem nadaljujte z jemanjem kapsul kot po navadi.

Če pa je do naslednjega odmerka manj kot 2 uri, pozabljeni odmerek izpustite.

Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadoknadili izpuščeni odmerek.
Če imate kakšno vprašanje o tem, kako ravnati, se posvetujte z zdravnikom.

4.
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Če ste prenehali jemati zdravilo Victrelis
Ne prenehajte jemati zdravila Victrelis, če vam tega ne naroči zdravnik.
Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, ker
vaše zdravljenje morda ne bo učinkovito.
Možni neželeni učinki

Zd
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v

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.
Med uporabo tega zdravila se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki:
Prenehajte jemati zdravilo Victrelis in takoj obiščite zdravnika, če opazite katerega od
naslednjih resnih neželenih učinkov – morda boste potrebovali nujno zdravljenje:

težave z dihanjem ali požiranjem, piskajoče dihanje, koprivnico, srbenje, otekanje obraza, oči,
ustnic, jezika ali žrela – to so znaki alergijske reakcije.
Med drugimi neželenimi učinki so:
Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov)
Splošno: glavobol, mrzlica, zvišana telesna temperatura, siljenje na bruhanje (navzea), gripi
podobni simptomi, omotica, pomanjkanje energije, nespečnost, slab apetit, hujšanje, težko
dihanje (kratka sapa)
Usta, nos in žrelo: kašelj, suha usta, čuden okus
Koža, lasje in dlake: suha koža, srbenje, izpuščaj, izpadanje ali razredčenje las
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Sklepi in mišice: nenavadna šibkost, boleči, otekli sklepi, mišične bolečine, ki niso posledica
telesnega napora
Želodec in črevo: driska, bruhanje
Duševne bolezni: občutek tesnobe, občutek globoke žalosti ali ničvrednosti (depresija),
razdražljivost, napetost in nemir
Kri: znižano število rdečih krvnih celic (anemija), zmanjšano število rdečih krvnih celic – med
znaki so lahko utrujenost, glavoboli, kratka sapa pri naporu, znižano število nevtrofilcev
(nevtropenija), majhno število belih krvnih celic – med znaki so lahko pogostejše pojavljanje
okužb kot po navadi – vključno z zvišano telesno temperaturo, hudo mrzlico, vnetjem žrela ali
razjedami v ustih
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Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)
Splošno: tresenje, omedlevica, težko dihanje, žeja, težave s spanjem, utripajoč glavobol,
splošno slabo počutje, občutek vrtoglavice
Oči in ušesa: suhost oči, zvonjenje v ušesih, spremembe vida
Usta, nos in žrelo: bolečina v ustih, zobobol, bolečina pri požiranju, krvavitev iz nosu, zamašen
nos, spremembe voha, boleče in privzdignjene lehe v ustih, občutek velike žeje ter suha usta ali
suha koža, oteklost ščitnice, vratu ali glasilk, zmanjšano delovanje ščitnice, bolečnost ali
oteklost v ustih, pekoč občutek na jeziku, občutek napetosti in polnosti v nosu, licih in za očmi
– včasih z utripajočo bolečino, zvišano telesno temperaturo ali zamašenim nosom (sinuzitis)
Koža, lasje in dlake: herpes, mravljinčenje ali omrtvičenost kože, zmanjšan občutek ali
zaznava dotika, kožni izpuščaj, lisast kožni izpuščaj, rdeča koža, rdeč privzdignjen kožni
izpuščaj, včasih z gnojnimi mehurji, vroča, občutljiva in rdeča koža, včasih z zvišano telesno
temperaturo in mrzlico, močnejše znojenje, kožna bolezen z debelimi rdečimi lisami – pogosto s
srebrnkastimi luskami
Sklepi in mišice: spazem mišic, utrujenost, mišična šibkost, občutek hladu, bolečine v hrbtu,
bolečine v vratu, bolečina v rokah ali nogah
Želodec in črevo: bolečina v želodcu in zgornji desni strani trebuha ali hrbta, pekoč občutek v
želodcu, razdražen želodec, napihnjenost, spahovanje
Zadnjik: vetrovi (flatulenca), zlata žila (hemoroidi), težave pri iztrebljanju blata (zaprtje)
Sečila: pogostejše uriniranje kot po navadi
Spolni organi: zmanjšanje spolnega poželenja, težave z doseganjem ali ohranjanjem erekcije
Duševne bolezni: spremembe razpoloženja, občutek vznemirjenosti, poslabšanje spomina,
težave s koncentracijo
Prsni koš: težko dihanje, nelagodje v prsnem košu, bolečina v prsnem košu, občutek teže v
prsnem košu s težkim dihanjem ali piskajočim dihanjem
Srce in obtočila: hitro ali neredno bitje srca, visok ali nizek krvni tlak
Kri: zmanjšanje števila trombocitov – med znaki so lahko krvavitve ali hitrejše pojavljanje
modric kot po navadi, visoka vrednost sladkorja (glukoze) v krvi, visoka vrednost trigliceridov
v krvi, visoka vrednost sečne kisline v krvi, kombinacija majhnega števila trombocitov, rdečih
in belih krvnih celic (pancitopenija), močno zmanjšano število nevtrofilcev (agranulocitoza)
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Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)
Splošno: omotičnost, artritis, povečana nagnjenost h krvavitvam, otekle bezgavke na vratu, v
pazduhah ali dimljah, izrazita pekoča ali zbadajoča bolečina, večja občutljivost za svetlobo,
zvok, dotike ali okuse hrane, sladkorna bolezen
Oči in ušesa: pordelo oko, bolečine v očeh, gluhost, naglušnost, oteklost okrog vek, močnejše
solzenje, tekoč izcedek iz ušesa ali očesa, nenormalen občutek okrog očesa, rdeče lise na očesni
beločnici, porumenelost očesne beločnice ali kože
Usta, nos in žrelo: hripavost, suho žrelo ali ustnice, boleče ali krvaveče dlesni, občutljivost zob
ali zobobol, oteklost jezika, spremenjena barva jezika ali razjede na jeziku, mehurji na jeziku,
huda bolečina pri požiranju, bolečina v prsnem košu blizu pljuč, bolečina v prsnem košu, ki se
poslabša ob globokem vdihu, nekontrolirano slinjenje, prekomerno delovanje ščitnice
Koža, lasje in dlake: koprivnica, odprta razjeda, neprenašanje vročine, izrazito rdeč obraz, bled
obraz, porumenelost kože, izpuščaj zaradi sončne svetlobe, rana, ki se ne celi normalno
Stopala, dlani, noge ali roke: bolečina, omrtvičenost, mravljinčenje ali zbadanje, krvni strdek
v veni, občutek hladu v roki ali nogi, boleče vnetje sklepov, najpogosteje na stopalu (putika)
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Želodec in črevo: bolečina v spodnjem delu trebuha, vnetje trebušne slinavke
Sečila: bolečine pri uriniranju, pekoč občutek ali težave z uriniranjem, vstajanje večkrat na noč
zaradi uriniranja
Danka ali zadnjik: srbenje zadnjika, nezmožnost iztrebljanja blata ali spremenjena barva blata,
pogostejše iztrebljanje blata, krvavitev iz zadnjika
Spolni organi: izostanek menstruacije, močna ali dolgotrajna menstruacija, krvavitev iz
maternice (tj. podaljšana > 7 dnevna ali prekomerna krvavitev v nepravilnih ali pogostejših
intervalih kot normalno, krvavitev pri ženskah v menopavzi vsaj 6 mesecev do 1 leto po
prenehanju ciklov)
Duševne bolezni: jeza, sovražnost ali sovražno obnašanje, grozeče obnašanje, težave z zlorabo
substanc, nenormalno obnašanje, občutek zmedenosti, razmišljanje o samomoru, nenaden
močan strah ali bojazen, preganjavica, težave pri reševanju problemov
Mišice: bolečina v kosteh, lokalna ali široko razširjena bolečina
Prsni koš: pljučnica
Srce in obtočila: nenormalno ali hitro bitje srca, bolezen srca zaradi slabega pretoka krvi skozi
srce
Kri: nizka koncentracija kalija v krvi, visoka koncentracija kalcija v krvi
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Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov)
Splošno: težko dihanje in požiranje, tumor ščitnice, okužba krvi, oteklost ali bule v telesnih
organih, bolezen, ki povzroči naraščajočo ohromelost mišic, bolezen možganov – med znaki so
lahko glavobol in zvišana telesna temperatura, ohromelost dela telesa, tog vrat ali občutljivost
za svetlobo
Oči in ušesa: bolečina v ušesu
Koža, lasje in dlake: pordelost kože, bakterijska okužba kože
Želodec in črevo: težave s prebavljanjem hrane, bruhanje krvi, bruhanje, driska, in hude
bolečine v desnem zgornjem delu trebuha
Spolni organi: zmanjšano število semenčic
Duševne bolezni: spremembe razpoloženja, občutek, da vam življenje razpada, videnje,
občutenje ali slišanje stvari, ki niso resnične (halucinacije), misli na samomor, poskus
samomora, občutek velike sreče (manija) in potem občutek globoke žalosti ali ničvrednosti
Prsni koš: kratka sapa v leže, resna okužba pljuč, npr. pljučnica, ostre bolečine v prsnem košu,
ki se poslabšajo pri dihanju, bolečina za prsnico, ki se lahko širi v vrat in rame
Srce in obtočila: srčni infarkt, prenehanje dihanja, krvni strdek v nogi ali roki, zmanjšan pretok
krvi v delih možganov (npr. omotica, dvojni vid ali šibkost obeh strani telesa)
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Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti)
Koža in lasje: hud izpuščaj, ki ga lahko spremlja zvišana telesna temperatura, utrujenost,
otekanje obraza ali limfnih žlez, povišana vrednost eozinofilcev (vrsta belih krvnih celic), učinki
na jetra, ledvice ali pljuča (reakcija se imenuje DRESS), resne kožne reakcije, vključno z
mehurji in luščenjem kože (reakcija, imenovana Stevens-Johnsonov sindrom)
Ledvice: okvara ledvic (ki se po zaključku zdravljenja običajno popravi)
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Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih
lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko
poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.
5.

Shranjevanje zdravila Victrelis

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in
pretisnem omotu poleg oznake "Uporabno do" ali "EXP". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji
dan navedenega meseca.
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Shranjevanje pri bolniku

Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C) do izteka roka uporabnosti.
ALI

Shranjujte zunaj hladilnika pri temperaturi do 30 °C do največ 3 mesece in do izteka roka
uporabnosti. Po tem je treba zdravilo zavreči.
Shranjujte v originalnem pretisnem omotu za zagotovitev zaščite pred vlago.
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Shranjevanje v lekarni
Shranjujte v hladilniku (2 C - 8 C).

6.
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Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja
zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.
Vsebina pakiranja in dodatne informacije
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Kaj vsebuje zdravilo Victrelis

Učinkovina je boceprevir. Ena trda kapsula vsebuje 200 mg boceprevirja.

Druge sestavine zdravila so natrijev lavrilsulfat, mikrokristalna celuloza, laktoza monohidrat,
premreženi natrijev karmelozat, predgelirani škrob, magnezijev stearat, rumeni železov oksid
(E 172), rdeči železov oksid (E 172), titanov dioksid (E 171), želatina in šelak.

Izdelovalec
S-P Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgija
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Imetnik dovoljenja za promet
Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire
EN11 9BU
Velika Britanija
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Izgled zdravila Victrelis in vsebina pakiranja
Zgornji del trde kapsule je rumenkasto-rjav in ima z rdečim črnilom natisnjeno oznako "MSD",
spodnji del kapsule pa je sivo bel in ima z rdečim črnilom natisnjeno kodo "314".
Odlepni pretisni omoti, ki vsebujejo 12 trdih kapsul (pretisni omot s 3 x 4 kapsulami).
Velikost pakiranja: škatla s 84 trdimi kapsulami in multi pakiranje, ki vsebuje 336 (4 pakiranja po 84)
trdih kapsul.
Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.
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Za vse dodatne informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za
promet z zdravilom:
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

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +361 888 53 00
hungary_msd@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
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Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com

Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

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

Ελλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

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
Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com
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România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: +40 21 529 29 00
msdromania@merck.com
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Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com
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France
MSD France
Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40
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Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: +45 4482 4000
dkmail@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

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

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

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

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com
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Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)
Limited
Tel: +353 (0)1 299 8700
medinfo_ireland@merck.com
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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
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Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila
http://www.ema.europa.eu.
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Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne {MM/LLLL}
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