ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ribavirin Aurobindo 200 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία
2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο περιέχει ριµπαβιρίνης 200 mg.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκίο.
Ανοικτό ροζ, σχήµατος καψακίου, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία µε χαραγµένο ‘F’ που στη
µία επιφάνειά και ‘10’ στην άλλη πλευρά. Το µέγεθος είναι 13,1 mm X 6,1 mm.
4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1

Θεραπευτικές ενδείξεις

Ribavirin Aurobindo ενδείκνυται σε συνδυασµό µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα εκτός
πεγκιντερφερόνη άλφα-2a και πεγκιντερφερόνη άλφα-2b για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C
4.2

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά και να συνεχίζεται κάτω από την παρακολούθηση γιατρού που διαθέτει
εµπειρία στην αντιµετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας C.
Ανατρέξτε επίσης στην ΠΧΠ των φαρµακευτικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό
µε ριµπαβιρίνη Aurobindo για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.
Τρόπος Χορήγησης
Τα επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ribavirin Aurobindo χορηγούνται από το στόµα σε δύο
διαιρηµένες δόσεις µε το φαγητό (πρωί και βράδυ). Λόγω της ενδεχόµενης τερατογένεσης της
ριµπαβιρίνης τα δισκία δεν θα πρέπει να θραύονται ή να συνθλίβονται. Ribavirin Aurobindo
διατίθενται σε 200 mg δισκίο, δεν υπάρχει ανάγκη για τη διαίρεση ή την κοπή του δισκίου 400 mg σε
ένα δεύτερο.
Δοσολογία
Χορηγούµενη δόση
Η δόση του Ribavirin Aurobindo βασίζεται στο σωµατικό βάρος του ασθενούς. Τα δισκία Ribavirin
Aurobindo. πρέπει να χορηγούνται από του στόµατος κάθε ηµέρα σε δύο διηρηµένες δόσεις (πρωί και
βράδυ) µαζί µε το φαγητό.

Πίνακας 1. Συνιστώµενη δοσολογία ριµπαβιρίνης ανάλογα µε το συγχορηγούµενο φαρµακευτικό
προϊόν
Φαρµακευτικό προϊόν µε το
Ηµερήσια Δόση
Αριθµός δισκίων 200/400mg
οποίο χρησιµοποιείται σε
ριµπαβιρίνης
συνδυασµό
Αντιιικά άµεσης δράσης
<75kg=1000mg
5 x 200 mg (2 το πρωί, 3 το βράδυ)
(DAA)
≥75 kg = 1200 mg
6 x 200 mg (3 το πρωί, 3 το βράδυ)
Πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη
<75kg=1000mg
5 x 200 mg (2 το πρωί, 3 το βράδυ)
άλφα 2a χωρίς λήψη αντι-ιικών
άµεσης δράσης DAA
≥75 kg = 1200 mg
6 x 200 mg (3 το πρωί, 3 το βράδυ)
Διάρκεια θεραπείας:
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τα συγχορηγούµενα φαρµακευτικά προϊόντα και µπορεί να
εξαρτάται από τον εκάστοτε ασθενή ή τα χαρακτηριστικά του ιού, συµπεριλαµβανοµένου του
γενότυπου, το προηγούµενο ιστορικό θεραπείας, και, την απόκριση στη θεραπεία.
Ανατρέξτε στην ΠΧΠ του φαρµακευτικού προϊόντος που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την
ριµπαβιρίνη Aurobindo.
Τροποποίηση δόσης λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών
Η τροποποίηση της δόσης της ριµπαβιρίνης Aurobindo εξαρτάται από τα φάρµακα µε τα οποία
χορηγείται σε συνδυασµό.
Εάν ένας ασθενής εκδηλώσει µία σοβαρή ανεπιθύµητη ενέργεια που πιθανώς σχετίζεται µε τη
ριµπαβιρίνη, η δόση της ριµπαβιρίνης θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να διακοπεί, ανάλογα µε την
περίπτωση, έως την υποχώρηση ή τη µείωση της σοβαρότητας της ανεπιθύµητης ενέργειας. Ο
Πίνακας 2 περιλαµβάνει τις κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στις τροποποιήσεις της δόσης και
στη διακοπή της θεραπείας βάσει της συγκέντρωσης της αιµοσφαιρίνης του ασθενούς και της
καρδιακής του κατάστασης.
Πίνακας 2

Κατευθυντήριες Οδηγίες Τροποποίησης της Δοσολογίας για την Αντιµετώπιση
της Αναιµίας που προκαλείται από την αγωγή
Μειώστε µόνο τη δόση της ριµπαβιρίνης Διακόψτε τη ριµπαβιρίνη
σε [1] εάν:
εάν**:
Εργαστηριακές Τιµές
Αιµοσφαιρίνη σε ασθενείς
χωρίς καρδιακή νόσο
Αιµοσφαιρίνη: ασθενείς
µε ιστορικό σταθερής
καρδιακής νόσου

< 10 g/dl

< 8,5 g/dl

µείωση της αιµοσφαιρίνης ≥ 2 g/dl κατά
τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 4
εβδοµάδων κατά τη διάρκεια της
θεραπείας (οριστική µείωση δόσης)

< 12 g/dl παρά τη
χορήγηση µειωµένης
δόσης για 4 εβδοµάδες

[1] Για τους ασθενείς που λαµβάνουν δόση 1000mg (<75kg) ή 1200mg (> 75kg), η δόση της
ριµπαβιρίνης θα πρέπει να µειωθεί στα 600 mg/ηµέρα (χορηγούµενη ως ένα δισκίο 200 mg το πρωί
και δύο δισκία των 200 mg ή ένα δισκίο 400 mg το βράδυ). Εφόσον η διαταραχή αποκατασταθεί, η
ριµπαβιρίνη µπορεί να χορηγηθεί εκ νέου σε δόση των 600 mg ηµερησίως και να αυξηθεί στα 800 mg
ηµερησίως, σύµφωνα µε την κρίση του θεράποντος γιατρού. Εντούτοις, η επιστροφή σε υψηλά
δοσολογικά σχήµατα δεν συνιστάται.
Ανατρέξτε στην ΠΧΠ της ιντερφερόνης άλφα για την τροποποίηση της δόσης ή/και τη διακοπή σε
περίπτωση σοβαρών ανεπιθύµητων ενεργειών που πιθανώς σχετίζονται µε αυτά τα φάρµακα.”
Ειδικοί πληθυσµοί

Χρήση σε νεφρική δυσλειτουργία: Τα συνιστώµενα δοσολογικά σχήµατα (προσαρµοσµένα µε βάση το
όριο σωµατικού βάρους των 75 kg) της ριµπαβιρίνης οδηγούν σε σηµαντικές αυξήσεις των
συγκεντρώσεων της ριµπαβιρίνης στο πλάσµα σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία. Η συνολική
ηµερήσια δόση της ριµπαβιρίνης θα πρέπει να µειωθεί σε ασθενείς µε κάθαρση κρεατινίνης
µικρότερη από ή ίση µε 50 ml/λεπτό, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 (βλέπε επίσης παράγραφο 5.2).
Πίνακας 3 Τροποποίηση Δόσης για τη Νεφρική Ανεπάρκεια
Κάθαρση κρεατινίνης
Δόση ριβαµπαρίνης (ηµερησίως)
30 έως 50 ml/λεπτό
Εναλλάξ δόσεις, 200 mg και 400 mg κάθε δεύτερη ηµέρα
Λιγότερο από 30 ml/λεπτό
200 mg ηµερησίως
Αιµοκάθαρση
200 mg ηµερησίως
Έτσι, η ριµπαβιρίνη θα πρέπει να χρησιµοποιείται σ’αυτούς τους ασθενείς µόνο όταν θεωρείται ότι
είναι απαραίτητο. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινάει (ή να συνεχίζεται εάν εµφανιστεί νεφρική
δυσλειτουργία όσο ο ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία) µε εξαιρετική προσοχή και θα πρέπει να
γίνεται εντατική παρακολούθηση των συγκεντρώσεων της αιµοσφαιρίνης και να εφαρµόζονται
διορθωτικές ενέργειες εάν κρίνεται απαραίτητο, σε όλη την περίοδο της θεραπείας (βλέπε παράγραφο
4.4 ).
Εάν εµφανιστούν σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες ή εργαστηριακές ανωµαλίες, η χορήγηση της
ριµπαβιρίνης θα πρέπει να διακόπτεται, εφόσον απαιτείται, έως ότου οι ανεπιθύµητες ενέργειες
υποχωρήσουν ή µειωθούν σε σοβαρότητα. Εάν η δυσανεξία επιµένει µετά την εκ νέου χορήγηση της
ριµπαβιρίνης, η θεραπεία µε ριµπαβιρίνη θα πρέπει να διακοπεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
για παιδιατρικούς ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία.
Χρήση σε ηπατική δυσλειτουργία: Η ηπατική λειτουργία δεν επηρεάζει τη φαρµακοκινητική της
ριµπαβιρίνης (βλέπε παράγραφο 5.2). Γι’ αυτό δεν απαιτείται προσαρµογή της δόσης της
ριµπαβιρίνης σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία.
Χρήση σε ηλικιωµένους ασθενείς ηλικίας µεγαλύτερης των 65 ετών: Δεν φαίνεται να υπάρχει
σηµαντική, σχετιζόµενη µε την ηλικία επίδραση στη φαρµακοκινητική της ριµπαβιρίνης. Ωστόσο,
όπως και στους νεώτερους ασθενείς, θα πρέπει να προσδιορίζεται η νεφρική λειτουργία πριν από τη
χορήγηση της ριµπαβιρίνης.
Χρήση σε ασθενείς ηλικίας µικρότερης των 18 ετών: Η θεραπεία µε ριµπαβιρίνη δεν συνιστάται για
χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας µικρότερης των 18 ετών) λόγω ανεπαρκών δεδοµένων για την
ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα σε συνδυασµό µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα, για τη θεραπεία
της ηπατίτιδας C. Είναι διαθέσιµα περιορισµένα µόνο στοιχεία ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας
σε παιδιά και εφήβους (6-18 ετών) σε συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α. Μια κατά περίπτωση
αξιολόγηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου αναφορικά µε τη χρήση της ριµπαβιρίνης σε παιδιά είναι
απαραίτητη (βλέπε παράγραφο 4.4).
4.3

Αντενδείξεις

Η Ribavirin Aurobindo αντενδείκνυται σε περίπτωση:
Υπερευαισθησία στη ριµπαβιρίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.1
έγκυες γυναίκες (βλέπε παράγραφο 4.4). Η χορήγηση της ριµπαβιρίνης δεν πρέπει να αρχίζει
µέχρις ότου έχει ληφθεί αρνητικό αποτέλεσµα δοκιµασίας κύησης ακριβώς πριν από την
έναρξη της θεραπείας.
γυναίκες που θηλάζουν (βλέπε παράγραφο 4.6).
ιστορικό σοβαρών προϋπαρχουσών καρδιακών νόσων, συµπεριλαµβανοµένης ασταθούς ή µη
ελεγχόµενης καρδιακής νόσου, τους προηγούµενους έξι µήνες.

-

αιµοσφαιρινοπάθειες (π.χ. µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία)

Ανατρέξτε επίσης στην ΠΧΠ των φαρµακευτικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό
µε ριµπαβιρίνη για τις αντενδείξεις που σχετίζονται µε τα προϊόντα αυτά.
4.4

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µονοθεραπεία µε ριµπαβιρίνη
Θεραπεία συνδυασµού ριµπαβιρίνης µε (πεγκ)ιντερφερόνη άλφα.
Υπάρχουν αρκετές σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες που σχετίζονται µε τη θεραπεία συνδυασµού
ριµπαβιρίνης και (πεγκ)ιντερφερόνης άλφα. Αυτές περιλαµβάνουν:
-

Σοβαρές ψυχιατρικές επιδράσεις και επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (όπως λ.χ.
κατάθλιψη, αυτοκτονική ιδεοποίηση, απόπειρα αυτοκτονίας, επιθετική συµπεριφορά, κλπ)
Σοβαρές οφθαλµικές διαταραχές
Οδοντικές και περιοδοντικές διαταραχές
Αναστολή της ανάπτυξης σε παιδιά και εφήβους που µπορεί να µην είναι αναστρέψιµη σε
µερικούς ασθενείς

Παράκληση όπως ανατρέξετε στην ΠΧΠ για την (πεγ) ιντερφερόνη άλφα για λεπτοµέρειες σχετικά
µε τις συστάσεις για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των προαναφερθέντων ανεπιθύµητων
ενεργειών πριν την έναρξη της θεραπείας.
Κίνδυνος τερατογένεσης: Βλέπε παράγραφο 4.6.
Πριν από την έναρξη της θεραπείας µε ριµπαβιρίνη, ο γιατρός θα πρέπει να ενηµερώσει λεπτοµερώς
τον ασθενή για τον κίνδυνο τερατογένεσης από τη ριµπαβιρίνη, την αναγκαιότητα αποτελεσµατικής
και συνεχούς αντισύλληψης, την πιθανότητα αποτυχίας των αντισυλληπτικών µεθόδων και τις
πιθανές επιπτώσεις εάν συµβεί εγκυµοσύνη κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε ριµπαβιρίνη. Για την
εργαστηριακή παρακολούθηση της κύησης παρακαλούµε δείτε τους Εργαστηριακούς Ελέγχους.
Καρκινογένεση: Η ριµπαβιρίνη είναι µεταλλαξιογόνος σε µερικές in vivo και in vitro δοκιµασίες
γενοτοξικότητας. Δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο καρκινογόνου δράσης της ριµπαβιρίνης
(βλέπε παράγραφο 5.3).
Αιµόλυση και Καρδιαγγειακό σύστηµα: Μείωση των επιπέδων της αιµοσφαιρίνης σε < 10 g/dl
παρατηρήθηκε σε µέχρι και 15% των ασθενών που λάµβαναν 1000/1200 mg ριµπαβιρίνη σε
συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α για 48 εβδοµάδες και σε µέχρι και 19% των ασθενών που
λάµβαναν ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε ιντερφερόνη άλφα-2α. Όταν χορηγήθηκαν 800 mg
ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α για 24 εβδοµάδες, ποσοστό 3% των
ασθενών παρουσίασε µείωση των επιπέδων της αιµοσφαιρίνης σε < 10 g/dl. Ο κίνδυνος ανάπτυξης
αναιµίας είναι µεγαλύτερος στο γυναικείο πληθυσµό. Παρόλο που η ριµπαβιρίνη δεν έχει άµεσες
επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστηµα, η σχετιζόµενη µε ριµπαβιρίνη αναιµία µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας ή επιδείνωση των συµπτωµάτων στεφανιαίας
νόσου, ή και τα δύο. Έτσι, η ριµπαβιρίνη θα πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε
προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο. Η κατάσταση της καρδιακής λειτουργίας θα πρέπει να εκτιµάται πριν
από την έναρξη της θεραπείας και να παρακολουθείται κλινικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Εάν
εµφανιστεί οποιαδήποτε επιδείνωση, διακόψτε τη θεραπεία (βλέπε παράγραφο 4.2). Θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά οι ασθενείς µε ιστορικό συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας,
εµφράγµατος του µυοκαρδίου, και/ή παλαιότερες ή υπάρχουσες διαταραχές του ρυθµού. Σε αυτούς
τους ασθενείς µε προϋπάρχουσες καρδιολογικές διαταραχές συνιστάται να γίνονται
ηλεκτροκαρδιογραφήµατα πριν και κατά τη διάρκεια της αγωγής. Οι καρδιακές αρρυθµίες (κυρίως
υπερκοιλιακές) συνήθως ανταποκρίνονται στη συνήθη θεραπεία, αλλά µπορεί να απαιτηθεί διακοπή
της αγωγής.

Πανκυτταροπενία και καταστολή του µυελού των οστών έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία να
συµβαίνουν µέσα σε 3 έως 7 εβδοµάδες από τη χορήγηση πεγκιντερφερόνης και ριµπαβιρίνης
ταυτόχρονα µε αζαθειοπρίνη. Αυτή η µυελοτοξικότητα ήταν αναστρέψιµη µέσα σε 4 έως 6
εβδοµάδες από τη διακοπή της αντιικής θεραπείας για λοίµωξη HCV και συγχορήγησης
αζαθειοπρίνης και δεν επαναλήφθηκε µε την επαναπρόσληψη κάθε αγωγής ξεχωριστά (βλ.
παράγραφο 4.5).
Η χρήση της θεραπείας συνδυασµού ριµπαβιρίνης και πεγκιντερφερόνης άλφα-2α σε ασθενείς µε
χρόνια ηπατίτιδα C οι οποίοι απέτυχαν σε προηγούµενη αγωγή δεν έχει µελετηθεί επαρκώς σε
ασθενείς που διέκοψαν την προηγούµενη θεραπεία λόγω αιµατολογικών ανεπιθύµητων ενεργειών. Οι
θεράποντες γιατροί αυτών των ασθενών θα πρέπει να σταθµίζουν προσεκτικά τους κινδύνους έναντι
των ωφελειών της χορήγησης εκ νέου θεραπευτικής αγωγής.
Οξεία υπερευαισθησία: Εάν παρουσιαστεί κάποια οξεία αντίδραση υπερευαισθησίας (πχ. κνίδωση,
αγγειοοίδηµα, βρογχόσπασµος, αναφυλαξία), το η θα πρέπει να διακόπτεται αµέσως και να ξεκινάει η
κατάλληλη θεραπεία. Δεν απαιτείται διακοπή της θεραπείας όταν εµφανισθούν παροδικά
εξανθήµατα.
Ηπατική λειτουργία: Σε ασθενείς που παρουσιάζουν ενδείξεις έκπτωσης της ηπατικής λειτουργίας
κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να διακόπτεται η ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε άλλα
φαρµακευτικά προϊόντα. Όταν η αύξηση των επιπέδων της ALT είναι προοδευτική και κλινικά
σηµαντική, παρά τη µείωση της δόσης ή όταν η αύξηση συνοδεύεται από αύξηση της άµεσης
χολερυθρίνης, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται.
Νεφρική δυσλειτουργία: Η φαρµακοκινητική της ριµπαβιρίνης µεταβάλλεται σε ασθενείς µε νεφρική
δυσλειτουργία λόγω της µείωσης της φαινόµενης κάθαρσης σε αυτούς τους ασθενείς . Έτσι,
συνιστάται αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας σε όλους τους ασθενείς πριν από την έναρξη της
ριµπαβιρίνης, κατά προτίµηση µε εκτίµηση της κάθαρσης κρεατινίνης. Διαπιστώθηκαν σηµαντικές
αυξήσεις των συγκεντρώσεων της ριµπαβιρίνης στο πλάσµα σε ασθενείς µε κρεατινίνη ορού > 2
mg/dl ή µε κάθαρση κρεατινίνης < 50 ml/min. συνιστώνται προσαρµογές των δόσεων σε αυτούς
τους ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.2 η 5.2).
Οι συγκεντρώσεις της αιµοσφαιρίνης θα πρέπει να παρακολουθούνται εντατικά κατά τη διάρκεια της
θεραπείας και θα πρέπει να εφαρµόζονται διορθωτικές ενέργειες εφόσον κριθεί απαραίτητο (βλέπε
παράγραφο 4.2).
Μεταµόσχευση: Η ασφάλεια και η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α
και ριµπαβιρίνη δεν έχουν τεκµηριωθεί σε ασθενείς µε µεταµόσχευση ήπατος και άλλες
µεταµοσχεύσεις. Απορρίψεις ηπατικών και νεφρικών µοσχευµάτων έχουν αναφερθεί µε
πεγκιντερφερόνη άλφα-2α, µονοθεραπεία ή σε συνδυασµό µε ριµπαβιρίνη.
Συν-λοίµωξη HIV-HCV: Παρακαλείστε να διαβάσετε τις αντίστοιχες Περιλήψεις των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος των αντιρετροϊκών φαρµακευτικών προϊόντων τα οποία πρέπει να
λαµβάνονται συγχρόνως µε τη θεραπεία της λοίµωξης HCV, για λόγους επίγνωσης καθώς και για την
αντιµετώπιση των ειδικών τοξικοτήτων του κάθε προϊόντος και για την πιθανότητα
υπερκαλυπτόµενων τοξικοτήτων µε ριµπαβιρίνη και άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. Στη µελέτη
NR15961, η συχνότητα εµφάνισης παγκρεατίτιδας και/ή γαλακτικής οξέωσης σε ασθενείς που
έλαβαν αγωγή µε σταβουδίνη και ιντερφερόνη µε ή χωρίς ριµπαβιρίνη, ήταν 3% (12/398).
Ασθενείς µε χρόνια ηπατίτιδα C και συν-λοίµωξη από HIV που υποβάλλονται σε ισχυρή
αντιρετροϊκή αγωγή (HAART) µπορεί να διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύµητων
ενεργειών (πχ. γαλακτική οξέωση, περιφερική νευροπάθεια, παγκρεατίτιδα).
Ασθενείς µε συν-λοίµωξη και προχωρηµένη κίρρωση οι οποίοι λαµβάνουν ισχυρή αντιρετροϊκή
αγωγή (HAART) µπορεί επίσης να διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο ηπατικής αντιρρόπησης, και
πιθανόν θανάτου, εάν λαµβάνουν αγωγή µε ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε ιντερφερόνες. Οι

παράµετροι οι οποίες µπορεί να συσχετιστούν µε ηπατική αντιρρόπηση σε κιρρωτικούς ασθενείς µε
συν-λοίµωξη πριν την έναρξη της αγωγής, περιλαµβάνουν: αυξηµένη χολερυθρίνη ορρού, µειωµένη
αιµοσφαιρίνη, αυξηµένη αλκαλική φωσφατάση ή µειωµένο αριθµό αιµοπεταλίων και θεραπεία µε
διδανοσίνη (ddI). Ως εκ τούτου, πρέπει να εφιστάται η προσοχή όταν προστίθενται πεγκιντερφερόνη
άλφα-2α και ριµπαβιρίνη σε αγωγή HAART (βλέπε παράγραφο 4.5).
Η σύγχρονη χρήση ριµπαβιρίνης και ζιδοβουδίνης δε συνιστάται λόγω αυξηµένου κινδύνου αναιµίας
(βλ. παράγραφο 4.5).
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ασθενείς µε συν-λοίµωξη θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για
σηµεία και συµπτώµατα ηπατικής αντιρρόπησης (συµπεριλαµβανοµένων ασκίτη, εγκεφαλοπάθειας,
κιρσικής αιµορραγίας, έκπτωσης ηπατικής συνθετικής λειτουργίας, π.χ. βαθµολογία κατά Child-Pugh
7 ή µεγαλύτερη). Η βαθµολογία κατά Child-Pugh µπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες που
σχετίζονται µε τη θεραπεία (όπως έµµεση υπερχολερυθριναιµία, µειωµένη λευκωµατίνη) και οι
οποίοι δεν οφείλονται απαραίτητα στην ηπατική αντιρρόπηση. Η θεραπεία ριµπαβιρίνης σε
συνδυασµό µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα θα πρέπει να διακόπτεται αµέσως σε ασθενείς µε
ηπατική αντιρρόπηση.
Η συγχορήγηση ριµπαβιρίνη και διδανοσίνης δε συνιστάται λόγω του κινδύνου µιτοχονδριακής
τοξικότητας (βλ. παράγραφο 4.5). Επιπροσθέτως, η συγχορήγηση ριµπαβιρίνη και σταβουντίνης θα
πρέπει να αποφεύγεται για τον περιορισµό του κινδύνου αλληλεπικαλυπτόµενης µιτοχονδριακής
τοξικότητας.
Εργαστηριακοί έλεγχοι: Πριν από την έναρξη της θεραπείας, πρέπει να διεξάγονται οι κλασικές
αιµατολογικές εξετάσεις και βιοχηµικοί έλεγχοι (γενική αίµατος και τύπος λευκών αιµοσφαιρίων,
αριθµός αιµοπεταλίων, ηλεκτρολύτες, γλυκόζης, κρεατινίνη ορού, δοκιµασίες ηπατικής λειτουργίας,
ουρικό οξύ) σε όλους τους ασθενείς. Αποδεκτές αρχικές τιµές πριν από την έναρξη της ριµπαβιρίνης:
Αιµοσφαιρίνη

≥ 12 g/dl (γυναίκες), ≥ 13 g/dl (άνδρες)

Σε ασθενείς µε συν-λοίµωξη HIV-HCV, περιορισµένα στοιχεία αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας
είναι διαθέσιµα σε άτοµα µε αριθµό κυττάρων CD4 µικρότερο των 200/µL. Κατά συνέπεια,
απαιτείται προσοχή στη θεραπεία ασθενών µε χαµηλό αριθµό κυττάρων CD4.
Πρέπει να διεξάγονται εργαστηριακοί έλεγχοι τις εβδοµάδες 2 και 4 της θεραπείας, και κατόπιν
περιοδικά ανάλογα µε την κλινική εικόνα.
Για τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία: Οι γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιµασία
κύησης κάθε µήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς και για 4 µήνες µετά από αυτή. Οι γυναίκες
σύντροφοι των άρρενων ασθενών πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιµασία κύησης κάθε µήνα κατά τη
διάρκεια της θεραπείας και για 7 µήνες µετά.
Το ουρικό οξύ µπορεί να αυξηθεί µε τη ριµπαβιρίνη λόγω αιµόλυσης και έτσι, ασθενείς µε σχετική
προδιάθεση πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για ανάπτυξη ουρικής αρθρίτιδας.
4.5

Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης

Έχουν διεξαχθεί µελέτες αλληλεπίδρασης µε τη ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη
άλφα-2α και ιντερφερόνη άλφα-2β και αντιόξινα. Οι συγκεντρώσεις της ριµπαβιρίνης είναι
παρόµοιες όταν χορηγείται µόνη ή ταυτόχρονα µε ιντερφερόνη άλφα-2β ή πεγκιντερφερόνη άλφα-2α.
Οποιαδήποτε πιθανότητα αλληλεπιδράσεων µπορεί να επιµείνει για µέχρι και 2 µήνες (5 χρόνοι
ηµιζωής για τη ριµπαβιρίνη) µετά τη διακοπή της θεραπείας µε ριµπαβιρίνη λόγω του µακρού χρόνου
ηµιζωής.

Αποτελέσµατα in vitro µελετών στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν ηπατικά µικροσωµατικά
παρασκευάσµατα ανθρώπου και αρουραίου δεν έδειξαν µεταβολισµό της ριµπαβιρίνης µέσω του
ενζυµικού κυτοχρώµατος P450. Η ριµπαβιρίνη δεν αναστέλλει τα ένζυµα του κυτοχρώµατος P450.
Δεν υπάρχει ένδειξη από τις µελέτες τοξικότητας ότι η ριµπαβιρίνη επάγει τα ηπατικά ένζυµα.
Παρόλα αυτά, υπάρχει µικρή πιθανότητα για αλληλεπιδράσεις εξαρτώµενες από το ενζυµικό
σύστηµα P450.
Αντιόξινα: Η βιοδιαθεσιµότητα 600 mg ριµπαβιρίνης µειώθηκε µε συγχορήγηση µε ένα αντιόξινο
που περιείχε µαγνήσιο, αργίλιο και σιµεθικόνη. Η AUCtf µειώθηκε κατά 14%. Είναι πιθανό η
µειωµένη βιοδιαθεσιµότητα σ'αυτή τη µελέτη να οφειλόταν σε καθυστερηµένη διάβαση της
ριµπαβιρίνης ή στο τροποποιηµένο pH. Αυτή η αλληλεπίδραση δε θεωρείται κλινικά σηµαντική.
Νουκλεοσιδικά ανάλογα: Η ριµπαβιρίνη έδειξε in vitro ότι αναστέλλει τη φωσφορυλίωση της
ζιδοβουδίνης και της σταβουδίνης. Η κλινική σηµασία αυτών των ευρηµάτων, είναι άγνωστη.
Ωστόσο, αυτά τα in vitro ευρήµατα υποδηλώνουν την πιθανότητα η ταυτόχρονη χρήση της
ριµπαβιρίνης είτε µε ζιδοβουδίνη είτε µε σταβουδίνη να οδηγεί σε αυξηµένη ιαιµία του HIV στο
πλάσµα. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να παρακολουθούνται στενά τα επίπεδα του RNA του HIV στο
πλάσµα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία µε ριµπαβιρίνης ταυτόχρονα µε οποιοδήποτε από
τους δύο αυτούς παράγοντες. Εάν τα επίπεδα του RNA του HIV αυξηθούν, πρέπει να αναθεωρείται η
χρήση της ριµπαβιρίνης ταυτόχρονα µε αναστολείς της ανάστροφης µεταγραφάσης.
Διδανοσίνη (ddI): Δεν συνιστάται σύγχρονη χορήγηση ριµπαβιρίνης και διδανοσίνης. Η έκθεση στη
διδανοσίνη ή στον ενεργό µεταβολίτη αυτής (5’-τριφωσφορική διδεοξυαδενοσίνη) αυξάνεται in vitro
όταν η διδανοσίνη συγχορηγείται µε ριµπαβιρίνη. Έχουν αναφερθεί περιστατικά ηπατικής
ανεπάρκειας µε µοιραία έκβαση, καθώς και περιφερική νευροπάθεια, παγκρεατίτιδα και
συµπτωµατική εµφάνιση αυξηµένων επιπέδων γαλακτικού οξέος στο αίµα/γαλακτική οξέωση, µε τη
χρήση ριµπαβιρίνης.
Αζαθειοπρίνη: Η ριµπαβιρίνη, έχοντας ανασταλτική δράση στη µονοφωσφορική αφυδρογονάση της
ινοσίνης, µπορεί να παρέµβει στο µεταβολισµό της αζαθειοπρίνης οδηγώντας ενδεχοµένως σε µία
συσσώρευση της µονοφωσφορικής 6-µεθυλοθειοϊνοσίνης (6-mentylthioinosine monophosphate, 6MTIMP), η οποία έχει συσχετισθεί µε µυελοτοξικότητα σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή µε
αζαθειοπρίνη. Η χρήση ριµπαβιρίνης και πεγκιντερφερόνης άλφα-2α ταυτόχρονα µε αζαθειοπρίνη
πρέπει να αποφεύγεται. Σε µεµονωµένα περιστατικά στα οποία το όφελος της χορήγησης
ριµπαβιρίνης ταυτόχρονα µε αζαθειοπρίνη δικαιολογεί τον δυνητικό κίνδυνο, συνιστάται η στενή
αιµατολογική παρακολούθηση να γίνεται κατά τη διάρκεια της συγχορήγησης µε αζαθειοπρίνη για να
προσδιορισθούν τα σηµάδια της µυελοτοξικότητας, στα οποία πρέπει να σταµατήσει η αγωγή µε αυτά
τα φάρµακα (βλ. παράγραφο 4.4).
Ασθενείς µε συν-λοίµωξη HIV-HCV
Δεν παρατηρήθηκε εµφανής απόδειξη φαρµακευτικής αλληλεπίδρασης σε 47 ασθενείς µε συνλοίµωξη HIV-HCV οι οποίοι ολοκλήρωσαν µια φαρµακοκινητική υποµελέτη 12 εβδοµάδων για να
εξετάσουν τα αποτελέσµατα της ριµπαβιρίνης στην ενδοκυττάρια φωσφορυλίωση κάποιων
νουκλεοσιδικών αναστολέων ανάστροφης µεταγραφάσης (λαµιβουδίνη και ζιδοβουδίνη ή
σταβουδίνη). Ωστόσο, λόγω της υψηλής µεταβλητότητας τα διαστήµατα εµπιστοσύνης ήταν αρκετά
ευρεία. Η έκθεση της ριµπαβιρίνης στο πλάσµα δεν εµφανίστηκε να επηρεάζεται από τη σύγχρονη
χορήγηση των νουκλεοσιδικών αναστολέων ανάστροφης µεταγραφάσης (NRTIs),
Έχει αναφερθεί επιδείνωση της αναιµίας εξαιτίας της ριµπαβιρίνης όταν η ζιδοβουδίνη αποτελεί
µέρος του σχήµατος της αντιρετροϊκής αγωγής παρόλο που πρέπει να εξακριβωθεί ο ακριβής
µηχανισµός. Η σύγχρονη χρήση ριµπαβιρίνης και ζιδοβουδίνης δε συνιστάται λόγω αυξηµένου
κινδύνου αναιµίας (βλ. παράγραφο 4.4). Θα πρέπει να εξετάζεται η αντικατάσταση της ζιδοβουδίνης
µε νέο σχήµα συνδυασµού αντιρετροϊκής αγωγής αν αυτό έχει ήδη καθιερωθεί. Αυτό θα ήταν
ιδιαίτερα σηµαντικό σε ασθενείς µε γνωστό ιστορικό αναιµίας προκαλούµενης από τη ζιδοβουδίνη.

4.6

Γονιµότητα, κύηση και γαλουχία

Προκλινικά στοιχεία: Έχει δειχθεί σηµαντικό δυναµικό τερατογένεσης και εµβρυοκτονίας για τη
ριµπαβιρίνη σε όλα τα ζωικά είδη στα οποία έχουν διενεργηθεί κατάλληλες µελέτες, σε δόσεις πολύ
χαµηλότερες της συνιστώµενης δόσης στον άνθρωπο. Διαπιστώθηκαν δυσµορφίες του κρανίου, της
υπερώας, των οφθαλµών, της σιαγόνας, των άκρων, του σκελετού και του γαστρεντερικού σωλήνα.
Η συχνότητα εµφάνισης και η σοβαρότητα των τερατογόνων δράσεων αυξάνει µε την κλιµάκωση της
δόσης της ριµπαβιρίνης. Η επιβίωση των εµβρύων και των απογόνων µειώθηκε.
Γυναίκες ασθενείς: Η ριµπαβιρίνη δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται από έγκυες γυναίκες (βλέπε
παράγραφο 4.3 και βλέπε παράγραφο 4.4) Πρέπει να λαµβάνεται εξαιρετική προσοχή ώστε να
αποφευχθεί η εγκυµοσύνη σε γυναίκες ασθενείς. Η θεραπεία µε ριµπαβιρίνη δε θα πρέπει να ξεκινάει
µέχρις ότου ληφθεί αρνητικό αποτέλεσµα δοκιµασίας κύησης ακριβώς πριν από την έναρξη της
θεραπείας. Οποιαδήποτε µέθοδος ελέγχου γεννήσεων µπορεί να αποτύχει. Για το λόγο αυτό, είναι
άκρως σηµαντικό γυναίκες οι οποίες δύνανται να τεκνοποιήσουν να χρησιµοποιούν κάποιο τύπο
αποτελεσµατικής αντισύλληψης, κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 4 µήνες αφότου έχει
ολοκληρωθεί η θεραπεία. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήµατος θα πρέπει να γίνονται τακτικές
δοκιµασίες εγκυµοσύνης σε µηνιαία βάση. Αν όντως συµβεί κύηση κατά τη διάρκεια της αγωγής ή
κατά τους 4 µήνες µετά το τέλος της θεραπείας, η ασθενής θα πρέπει να ενηµερώνεται για το
σηµαντικό κίνδυνο τερατογένεσης που µπορεί να προκαλέσει η ριµπαβιρίνη στο έµβρυο.
Άρρενες ασθενείς και οι γυναίκες σύντροφοί τους: Απαιτείται εξαιρετική προσοχή ώστε να
αποφευχθεί η εγκυµοσύνη σε συντρόφους άρρενων ασθενών που λαµβάνουν τη ριµπαβιρίνη. Η
ριµπαβιρίνη συσσωρεύεται ενδοκυτταρίως και αποµακρύνεται από τον οργανισµό πολύ αργά. Σε
µελέτες σε πειραµατόζωα, η ριµπαβιρίνη προκάλεσε αλλοιώσεις στο σπέρµα σε δόσεις µικρότερες
από την κλινική δόση. Δεν είναι γνωστό εάν η ριµπαβιρίνη που περιέχεται στο σπέρµα θα ασκήσει
την τερατογόνο δράση της µετά τη γονιµοποίηση του ωαρίου. Πρέπει εποµένως, να συνιστάται στους
άνδρες ασθενείς ή στις γυναίκες συντρόφους τους που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία να
χρησιµοποιούν κάποιο τύπο αποτελεσµατικής αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της αγωγής µε
ριµπαβιρίνη και για 7 µήνες µετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Πριν την έναρξη της θεραπείας θα
πρέπει να διενεργείται δοκιµασία κύησης. Οι άνδρες των οποίων οι σύντροφοι είναι έγκυες θα πρέπει
να χρησιµοποιούν προφυλακτικό για να ελαχιστοποιήσουν τη «µεταφορά» ριµπαβιρίνης στη
σύντροφο.
Θηλασµός: Δεν είναι γνωστό εάν η ριµπαβιρίνη εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Λόγω του
δυναµικού ανεπιθύµητων αντιδράσεων σε θηλάζοντα νεογνά, ο θηλασµός πρέπει να διακόπτεται πριν
από την έναρξη της θεραπείας.
4.7

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων

Το Ribavirin Aurobindo δεν έχει καµία ή έχει αµελητέα επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή
χειρισµού µηχανηµάτων. Παρόλα αυτά, η πεγκιντερφερόνη άλφα ή η ιντερφερόνη άλφα ή άλλα
φαρµακευτικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τη ριµπαβιρίνη µπορεί να έχουν
κάποια επίδραση. Να ανατρέξετε στην ΠΧΠ φαρµακευτικού προϊόντος που χρησιµοποιείται σε
συνδυασµό µε την ριµπαβιρίνη Aurobindo για περαιτέρω πληροφορίες.
4.8

Ανεπιθύµητες ενέργειες

Το ζωτικής σηµασίας ζήτηµα ασφαλείας της ριµπαβιρίνης είναι η αιµολυτική αναιµία που
συντελείται εντός των πρώτων εβδοµάδων της θεραπείας. Η προκαλούµενη από τη ριµπαβιρίνη
αιµολυτική αναιµία µπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας ή/και σε
επιδείνωση της προϋπάρχουσας καρδιακής νόσου. Μία αύξηση στις τιµές του ουρικού οξέος και
έµµεσες τιµές χολερυθρίνης που σχετίζονται µε αιµόλυση παρατηρήθηκαν επίσης σε ορισµένους
ασθενείς (βλέπε ακολούθως και παράγραφο 4.4).

Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναγράφονται στην παρούσα ενότητα αναφέρθηκαν σε κλινικές
δοκιµές ή/και ως ανεπιθύµητες ενέργειες από αυθόρµητες αναφορές όταν, κατά κύριο λόγο, η
ριµπαβιρίνη χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµό µε ιντερφερόνη άλφα-2α ή πεγκιντερφερόνη άλφα-2α.
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρονται σε ασθενείς που λαµβάνουν ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό
µε ιντερφερόνη άλφα-2α είναι βασικά οι ίδιες µε αυτές που αναφέρονται µε ριµπαβιρίνη σε
συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α.
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης, οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά
φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Ανατρέξτε επίσης στην ΠΧΠ των φαρµακευτικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό
µε ριµπαβιρίνη για τις ανεπιθύµητες ενέργειες αυτών των προιόντων.
Χρόνια ηπατίτιδα C
Οι συχνότερα αναφερθείσες ανεπιθύµητες ενέργειες µε ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε 180 µg
πεγκιντερφερόνη άλφα-2α ήταν ως επί το πλείστον ήπιες έως µέτριες σε βαρύτητα. Οι περισσότερες
από αυτές ήταν αντιµετωπίσιµες χωρίς την ανάγκη διακοπής της θεραπείας.
Χρόνια ηπατίτιδα C σε ασθενείς µη ανταποκριθέντες σε προηγούµενη θεραπεία
Συνολικά,η εικόνα ασφάλειας της ριµπαβιρίνης σε συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α σε
ασθενείς µη ανταποκριθέντες σε προηγούµενη θεραπεία ήταν παρόµοια µε αυτή σε
πρωτοθεραπευόµενους ασθενείς. Σε µια κλινική δοκιµή µη ανταποκριθέντων ασθενών σε
προηγούµενη θεραπεία µε πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη άλφα-2β/ ριµπαβιρίνη, στην οποία εκτέθηκαν
ασθενείς σε 48 ή 72 εβδοµάδες θεραπείας, η συχνότητα αποσύρσεων λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών
ή µη φυσιολογικών εργαστηριακών τιµών λόγω της θεραπείας µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α και
ριµπαβιρίνης ήταν 6% και 7% αντίστοιχα, στο σκέλος θεραπείας των 48 εβδοµάδων και 12% και
13% αντίστοιχα, στο σκέλος θεραπείας των 72 εβδοµάδων. Οµοίως για ασθενείς µε κίρρωση ή
µετάπτωση προς κίρρωση, οι συχνότητες απόσυρσης από τη θεραπεία µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α
και ριµπαβιρίνης ήταν υψηλότερες στα σκέλη θεραπείας των 72 εβδοµάδων (13% και 15%) έναντι
αυτών στα σκέλη θεραπείας των 48 εβδοµάδων (6% και 6%). Οι ασθενείς που αποσύρθηκαν από
προηγούµενη θεραπεία µε πεγκυλιωµένη ιντερφερόνη άλφα-2β και ριµπαβιρίνη λόγω αιµατολογικής
τοξικότητας αποκλείστηκαν από την ένταξή τους σ’αυτή τη δοκιµή.
Σε µια άλλη κλινική δοκιµή, µη ανταποκριθέντες ασθενείς µε προχωρηµένη ίνωση ή κίρρωση
(βαθµολογία κατά Ishak 3 έως 6), και αριθµό αιµοπεταλίων πριν από την έναρξη της αγωγής
50.000/mm3 έλαβαν αγωγή για 48 εβδοµάδες. Οι µη φυσιολογικές αιµατολογικές εργαστηριακές
τιµές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων 20 εβδοµάδων της δοκιµής
συµπεριελάµβαναν αναιµία (26% των ασθενών εµφάνισαν αιµοσφαιρίνη µικρότερη των 10g/dL),
ουδετεροπενία (30% των ασθενών εµφάνισαν τιµή ANC < 750/ mm3), και θροµβοπενία (13% των
ασθενών εµφάνισαν αριθµό αιµοπεταλίων <50.000/ mm3) (βλ. παράγραφο 4.4).
Χρόνια ηπατίτιδα C και Συν-λοίµωξη από τον Ιό Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας
Σε ασθενείς µε συν-λοίµωξη HIV-HCV, η κλινική εικόνα ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρθηκε
για την πεγκιντερφερόνη άλφα – 2α, µόνης ή σε συνδυασµό µε ριµπαβιρίνη, ήταν παρόµοια µε αυτή
που παρατηρήθηκε σε ασθενείς µε λοίµωξη HCV µόνο. Σε ασθενείς µε συν-λοίµωξη HIV-HCV που
λάµβαναν θεραπεία συνδυασµού µε ριµπαβιρίνη και πεγκιντερφερόνη άλφα-2α έχουν αναφερθεί
άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες σε > 1% έως < 2% των ασθενών: αυξηµένα επίπεδα γαλακτικού οξέος
στο αίµα / γαλακτική οξέωση, γρίπη, πνευµονία, ασταθές συναίσθηµα, απάθεια, εµβοές,
φαρυγγολαρυγγικό άλγος, χειλίτιδα, επίκτητη λιποδυστροφία και χρωµατουρία. H θεραπεία µε την
πεγκιντερφερόνη άλφα – 2α συσχετίστηκε µε µειώσεις του απόλυτου αριθµού κυττάρων CD4+ µέσα
στις πρώτες 4 εβδοµάδες χωρίς µείωση του ποσοστού κυττάρων CD4+. Η µείωση του αριθµού των
κυττάρων CD4+ ήταν αναστρέψιµη µε τη µείωση της δόσης ή τη διακοπή της θεραπείας. Η χρήση
της πεγκιντερφερόνης άλφα – 2α δεν είχε αισθητή αρνητική επίδραση στον έλεγχο της ιαιµίας από
HIV κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή της περιόδου παρακολούθησης. Περιορισµένα δεδοµένα

ασφάλειας είναι διαθέσιµα σε ασθενείς µε συν-λοίµωξη µε αριθµό κυττάρων CD4+ < 200/µL (βλέπε
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος της πεγκιντερφερόνης άλφα-2α).
Ο πίνακας 4 περιλαµβάνει τις ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν
θεραπεία µε ριµπαβιρίνη και πεγκιντερφερόνη άλφα-2α ή ιντερφερόνη άλφα-2α.
Πίνακας 4: Ανεπιθύµητες Ενέργειες που Αναφέρθηκαν µε ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε
Πεγκιντερφερόνη άλφα-2α σε Ασθενείς µε HCV
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* Ανιχνεύθηκαν µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου
Εργαστηριακές τιµές: Σε κλινικές δοκιµές η ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη άλφα2α ή µε ιντερφερόνη άλφα-2α, η πλειονότητα των περιστατικών µη φυσιολογικών εργαστηριακών
τιµών αντιµετωπίστηκε µε τροποποιήσεις της δόσης (βλέπε παράγραφο 4.2).Στη θεραπεία
συνδυασµού πεγκιντερφερόνης άλφα-2α µε ριµπαβιρίνη, έως 2% των ασθενών ανέπτυξαν αυξηµένα
επίπεδα ALT, τα οποία οδήγησαν σε τροποποίηση της δόσης ή σε διακοπή της αγωγής.
Η αιµόλυση είναι η τοξικότητα που περιορίζει τη δόση της θεραπείας µε ριµπαβιρίνη. Παρατηρήθηκε
µείωση στα επίπεδα αιµοσφαιρίνης σε < 10g/dl σε ποσοστό µέχρι και 15% των ασθενών που έλαβαν
αγωγή µε 1000/1200 mg ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α για 48 εβδοµάδες
και µέχρι και σε ποσοστό 19% των ασθενών σε συνδυασµό µε ιντερφερόνη άλφα-2α. Όταν
χορηγήθηκε συνδυασµός 800 mg ριµπαβιρίνη µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α για 24 εβδοµάδες,
ποσοστό 3% των ασθενών είχε µία µείωση των επιπέδων της αιµοσφαιρίνης σε <10 g/dl. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η µείωση της αιµοσφαιρίνης εµφανίστηκε πρώιµα στη θεραπευτική
περίοδο και σταθεροποιήθηκε ταυτόχρονα µε αντισταθµιστική αύξηση των δικτυερυθροκυττάρων.
Οι περισσότερες περιπτώσεις αναιµίας, λευκοπενίας και θροµβοπενίας ήταν ήπιες (βαθµού 1 κατά
WHO). Αναφέρθηκαν βαθµού 2 κατά WHO µεταβολές των εργαστηριακών τιµών για την
αιµοσφαιρίνη (4% των ασθενών), τα λευκοκύτταρα (24% των ασθενών) και τα θροµβοκύτταρα (2%
των ασθενών). Παρατηρήθηκε µέτρια (απόλυτος αριθµός ουδετερόφιλων (ANC): 0,749-0,5 x 109 /l)
και σοβαρή (ANC): <0,5 x 109/l) ουδετεροπενία σε 24% (216/887) και 5% (41/887) των ασθενών που
λάµβαναν επί 48 εβδοµάδες 1000/1200 mg ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α.
Παρατηρήθηκε αύξηση των τιµών του ουρικού οξέος και της έµµεσης χολερυθρίνης σχετιζόµενη µε
αιµόλυση σε µερικούς ασθενείς που έλαβαν θεραπεία µε ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε
πεγκιντερφερόνη άλφα-2α ή ιντερφερόνη άλφα-2α και οι τιµές επανήλθαν στα επίπεδα πριν από την
έναρξη της αγωγής, µέσα σε 4 εβδοµάδες από το πέρας της θεραπείας. Σε σπάνιες περιπτώσεις
(2/755) αυτό συσχετίστηκε µε κλινική εκδήλωση (οξεία ουρική αρθρίτιδα).
Εργαστηριακές τιµές για ασθενείς µε συν-λοίµωξη HIV-HCV
Παρόλο που οι αιµατολογικές τοξικότητες ουδετεροπενίας, θροµβοπενίας, και αναιµίας αναφέρθηκαν
συχνότερα σε ασθενείς µε συν-λοίµωξη HIV-HCV, η πλειοψηφία αυτών ήταν δυνατόν να
αντιµετωπιστεί µε τροποποίηση της δόσης και µε τη χρήση αυξητικών παραγόντων και δεν
απαιτήθηκε συχνά η πρόωρη διακοπή της θεραπείας. Παρατηρήθηκε µείωση των επιπέδων του

αριθµού των ουδετερόφιλων (ANC) κάτω των 500 κυττάρων/mm3 σε ποσοστό 13% και 11% των
ασθενών που λάµβαναν µονοθεραπεία πεγκιντερφερόνης άλφα-2α και θεραπεία συνδυασµού,
αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε µείωση των αιµοπεταλίων κάτω των 50.000/mm3 σε ποσοστό 10% και
8% των ασθενών που λάµβαναν µονοθεραπεία πεγκιντερφερόνης άλφα – 2α και θεραπεία
συνδυασµού, αντίστοιχα. Αναφέρθηκε αναιµία (αιµοσφαιρίνη <10g/dl) σε ποσοστό 7% και 14% των
ασθενών που λάµβαναν µονοθεραπεία πεγκιντερφερόνης άλφα – 2α ή θεραπεία συνδυασµού αυτής
αντίστοιχα.
Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
του φαρµακευτικού προίοντος είναι σηµαντική. Ζητείται από τους επαγγελµατίες υγείας να
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες ενέργειες µέσω του εθνικού συστήµατος
αναφοράς που αναγράφεται πιο κάτω:
Κύπρος
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
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Υπερδοσολογία

Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας µε ριµπαβιρίνη σε κλινικές δοκιµές.
Παρατηρήθηκε υπασβεστιαιµία και υποµαγνησιαιµία, σε ασθενείς που έλαβαν δόσεις µεγαλύτερες
των τετραπλάσιων των µέγιστων συνιστώµενων δόσεων. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις η
ριµπαβιρίνη χορηγήθηκε ενδοφλεβίως. Εξαιτίας του µεγάλου όγκου κατανοµής της ριµπαβιρίνης,
σηµαντικές ποσότητες ριµπαβιρίνης δεν αποµακρύνονται αποτελεσµατικά µε αιµοκάθαρση.
5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1

Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Νουκλεοσίδια και νουκλεοτίδια (εξαιρουµένων των αναστολέων
της ανάστροφης µεταγραφάσης), κωδικός ATC: J05AP01
Μηχανισµός δράσης: Η ριµπαβιρίνη είναι ένα συνθετικό νουκλεοσιδικό ανάλογο το οποίο δείχνει in
vitro δραστικότητα ενάντια κάποιων RNA και DNA ιών. Ο µηχανισµός µέσω του οποίου η
ριµπαβιρίνη ασκεί τις δράσεις της κατά του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) δεν είναι γνωστός.
Τα επίπεδα του RNA του HCV µειώνονται µε διφασικό τρόπο στους αποκρινόµενους ασθενείς µε
ηπατίτιδα C, οι οποίοι έχουν λάβει αγωγή µε 180 mg πεγκιντερφερόνη άλφα-2α. Η πρώτη φάση της
πτώσης συµβαίνει 24-36 ώρες µετά την πρώτη δόση της πεγκιντερφερόνης άλφα-2α και ακολουθείται
από τη δεύτερη φάση της πτώσης η οποία συνεχίζεται κατά τη διάρκεια των επόµενων 4-16
εβδοµάδων σε ασθενείς που επιτυγχάνουν παραµένουσα απόκριση. Η ριµπαβιρίνη δεν είχε καµία
σηµαντική επίδραση στην αρχική κινητική του ιού κατά τη διάρκεια των πρώτων 4-6 εβδοµάδων σε
ασθενείς που έλαβαν αγωγή µε τον συνδυασµό ριµπαβιρίνη και πεγκυλιωµένης ιντερφερόνης άλφα2α ή ιντερφερόνης άλφα-2α.
Από του στόµατος χορηγούµενες µορφές ριµπαβιρίνης σε µονοθεραπεία έχουν διερευνηθεί ως
θεραπεία για τη χρόνια ηπατίτιδα C σε αρκετές κλινικές δοκιµές. Τα αποτελέσµατα αυτών των
ερευνών έδειξαν ότι η µονοθεραπεία ριµπαβιρίνης δεν είχε κανένα αποτέλεσµα στην εξάλειψη του
ιού της ηπατίτιδας (HCV-RNA) ή στη βελτίωση της ιστολογικής εικόνας του ήπατος µετά από 6 έως
και 12 µήνες θεραπείας και 6 µήνες παρακολούθησης.

Κλινική αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια
Ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε αντι-ιικά άµεσης δράσης
Ανατρέξτε στην ΠΧΠ του αντίστοιχου άµεσου αντι-ιικού παράγοντα για µια πλήρη περιγραφή των
κλινικών δεδοµένων µε ένα τέτοιο συνδυασµό. Στην υπάρχουσα ΠΧΠ αναφέρεται λεπτοµερώς µόνο
η περιγραφή της χρήσης της ριµπαβιρίνης µε ιντερφερόνη.
Αποτελέσµατα µελετών σε πρωτοθεραπευόµενους ασθενείς
Η µελέτη NV15801 (1121 ασθενείς υπό αγωγή) σύγκρινε την αποτελεσµατικότητα της διάρκειας 48
εβδοµάδων αγωγής µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α (180 µg µία φορά εβδοµαδιαίως) και ριµπαβιρίνη
(1000/1200 mg ηµερησίως) είτε µε τη µονοθεραπεία µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α είτε µε τη
θεραπεία συνδυασµού µε ιντερφερόνη άλφα-2β και ριµπαβιρίνη. Ο συνδυασµός πεγκιντερφερόνης
άλφα-2α και ριµπαβιρίνη ήταν σηµαντικά πιο αποτελεσµατικός και από τον συνδυασµό ιντερφερόνης
άλφα-2β µε ριµπαβιρίνη, καθώς και από τη µονοθεραπεία µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α.
Για ασθενείς µε λοίµωξη HCV µόνο, για θεραπευτικά σχήµατα, διάρκεια της αγωγής και έκβαση της
µελέτης βλέπε Πίνακες 5 και 6 αντίστοιχα. Η ιολογική απόκριση ορίστηκε ως µη ανιχνεύσιµο HCV
RNA όπως µετρήθηκε µε το COBAS AMPLICORTM HCV Test, έκδοση 2.0 (όριο ανίχνευσης 100
αντίγραφα/ml ισοδύναµα µε 50 Διεθνείς Μονάδες/ml) και η παραµένουσα απόκριση ως ένα αρνητικό
δείγµα ορού περίπου 6 µήνες µετά το τέλος της θεραπείας.
Πίνακας 5 Ιολογική απόκριση στον συνολικό πληθυσµό (συµπεριλαµβανοµένων µη
κιρρωτικών και κιρρωτικών ασθενών)
Μελέτη NV15801
Ριµπαβιρίνη
Ριµπαβιρίνη
1000/1200 mg &
1000/1200 mg &
Πεγκιντερφερόνη
Ιντερφερόνη
άλφα-2α
άλφα-2β
180 µg
3 MIU

Απόκριση στο τέλος της
θεραπείας
Συνολική παραµένουσα
απόκριση

(Ν=453)
48 εβδοµάδες

(Ν=444)
48 εβδοµάδες

69%

52%

54%*

45%*

*95% Διάστηµα εµπιστοσύνης (CI) για διαφορά: 3% έως 16% τιµή p (διαστρωµατοποιηµένο
Cochran-Mantel-Haenszel test) = 0,003
Οι ιολογικές ανταποκρίσεις των ασθενών µε λοίµωξη HCV µόνο που λάµβαναν θεραπεία
συνδυασµού µε ριµπαβιρίνη και πεγκιντερφερόνη άλφα-2α ή ιντερφερόνη άλφα-2α σε σχέση µε το
γονότυπο και το ιικό φορτίο πριν από την έναρξη της θεραπείας και σε σχέση µε το γονότυπο, το ιικό
φορτίο πριν από την έναρξη της αγωγής και την ταχεία ιολογική ανταπόκριση την 4η εβδοµάδα
συνοψίζονται στον Πίνακα 5 και Πίνακα 6 αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης NV 15942
παρέχουν την αιτιολογία σύστασης δοσολογικού σχήµατος µε βάση το γονότυπο, το ιικό φορτίο πριν
από την έναρξη της αγωγής και την ιολογική ανταπόκριση την 4η εβδοµάδα (βλ. Πίνακες 5 και 6).
Η διαφορά µεταξύ των θεραπευτικών σχηµάτων δεν επηρεάστηκε σε γενικές γραµµές από την
παρουσία/απουσία κίρρωσης. Ως εκ τούτου, οι συστάσεις για τον γονότυπο 1, 2 ή 3 είναι ανεξάρτητες
από αυτά τα χαρακτηριστικά πριν από την έναρξη της αγωγής.
Πίνακας 6. Παραµένουσα ιολογική απόκριση µε βάση το γονότυπο και το ιικό φορτίο πριν από την έναρξη

της αγωγής µετά από θεραπεία συνδυασµού ριµπαβιρίνη µε πεγκιντερφερόνη άλφα-2α
Μελέτη NV15801
Ριµπαβιρίνη Ριµπαβιρίνη
1000/1200
1000/1200 mg
mg &
&
Πεγκιντερφε Ιντερφερόνη
ρόνη άλφαάλφα-2β
2α
3 MIU
180 µg
48 εβδοµάδες
48 εβδοµάδες
Γονότυπος 1
45%
36%
(134/298)
(103/285)
Χαµηλό ιικό
φορτίο

53%
(61/115)

44%
(41/94)

Υψηλό ιικό
φορτίο

40%
(73/182)

33%
(62/189)

Γονότυπος
2/3

71%
(100/140)

61%
(88/145)

Χαµηλό ιικό
φορτίο
Υψηλό ιικό
φορτίο

76%
(28/37)
70%
(72/103)

65%
(34/52)
58%
(54/93)

Γονότυπος 4

77% (10/13)

45% (5/11)

Χαµηλό ιικό φορτίο: = <800.000 IU/ml, Υψηλό ιικό φορτίο: = >800.000 IU/ml,

Ριµπαβιρίνη σε συνδυασµό µε ιντερφερόνη άλφα-2α
Η θεραπευτική αποτελεσµατικότητα της ιντερφερόνης άλφα-2α ως µονοθεραπεία και σε συνδυασµό
µε από του στόµατος χορηγούµενη ριµπαβιρίνη συγκρίθηκε σε κλινικές δοκιµές σε ασθενείς που δεν
είχαν λάβει προηγούµενη αγωγή και σε ασθενείς που υποτροπίασαν και είχαν ιολογικά, βιοχηµικά
και ιστολογικά τεκµηριωµένη χρόνια ηπατίτιδα C. Έξι µήνες µετά το τέλος της αγωγής
αξιολογήθηκε η παραµένουσα βιοχηµική και ιολογική ανταπόκριση καθώς και η ιστολογική
βελτίωση.
Παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική, 10πλάσια αύξηση (από 4% σε 43%, p<0,01) στην
παραµένουσα ιολογική και βιοχηµική απόκριση σε ασθενείς που υποτροπίασαν (Μ23136, Ν=99). Το
ευνοϊκό προφίλ της θεραπείας συνδυασµού αντικατοπτρίστηκε επίσης στο σχετιζόµενο µε το
γονότυπο HCV ή µε το ιικό φορτίο πριν την έναρξη της αγωγής, ποσοστό απόκρισης. Στους
βραχίονες συνδυασµού και µονοθεραπείας µε ιντερφερόνη αντίστοιχα, τα ποσοστά παραµένουσας
απόκρισης σε ασθενείς µε γονότυπο-1 HCV ήταν 28% έναντι 0% και µε γονότυπο µη-1 ήταν 58%
έναντι 8%. Επιπροσθέτως, η ιστολογική βελτίωση ευνόησε τη θεραπεία συνδυασµού. Αναφέρθηκαν
υποστηρικτικά ευνοϊκά αποτελέσµατα (µονοθεραπείας έναντι συνδυασµού: 6% έναντι 48%, p<0,04)
αναφέρθηκαν και σε µία µικρή δηµοσιευµένη µελέτη µε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούµενη
αγωγή (Ν=40) µε χρήση ιντερφερόνης άλφα-2α (3 MIU 3 φορές την εβδοµάδα) και ριµπαβιρίνης.
5.2

Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

Η ριµπαβιρίνη απορροφάται ταχέως µετά τη χορήγηση µίας εφάπαξ δόσης ριµπαβιρίνη από το στόµα
(διάµεση τιµή Tmax=1-2 ώρες). Ο µέσος χρόνος ηµιζωής τελικής φάσης της ριµπαβιρίνης µετά από
εφάπαξ δόση ριµπαβιρίνη κυµαίνεται από 140 έως 160 ώρες. Δεδοµένα από τη βιβλιογραφία για τη

ριµπαβιρίνη καταδεικνύουν ότι η απορρόφηση είναι εκτεταµένη, µε περίπου το 10% µιας
ραδιοσεσηµασµένης δόσης να απεκκρίνεται στα κόπρανα. Ωστόσο, η απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα
είναι περίπου 45-65%, που φαίνεται να οφείλεται σε µεταβολισµό πρώτης διόδου. Υπάρχει µια
περίπου γραµµική σχέση µεταξύ δόσης και AUCtf κατόπιν εφάπαξ δόσεων 200-1.200 mg
ριµπαβιρίνης. Η µέση φαινόµενη κάθαρση της από στόµατος χορηγούµενης ριµπαβιρίνης κατόπιν
εφάπαξ δόσεων ριµπαβιρίνη 600 mg κυµαίνεται από 22 έως 29 λίτρα/ώρα. Ο όγκος κατανοµής είναι
περίπου 4.500 λίτρα µετά από χορήγηση ριµπαβιρίνη. Η ριµπαβιρίνη δεν δεσµεύεται από τις
πρωτεΐνες του πλάσµατος.
Η ριµπαβιρίνη έχει δειχθεί ότι παράγει υψηλή δι- και ενδο-ατοµική φαρµακοκινητική µεταβλητότητα
κατόπιν εφάπαξ από του στόµατος δόσεων ριµπαβιρίνη (ενδο-ατοµική µεταβλητότητα ≤ 25% τόσο
για την AUC όσο και τη Cmax), η οποία µπορεί να οφείλεται σε εκτεταµένο µεταβολισµό πρώτης
διόδου και µεταφορά εντός και εκτός του κυκλοφορικού συστήµατος.
Η µεταφορά της ριµπαβιρίνης σε διαµερίσµατα εκτός του πλάσµατος έχει µελετηθεί πολύ εκτεταµένα
σε ερυθρά αιµοσφαίρια και έχει αναγνωριστεί ότι γίνεται κυρίως µέσω ενός εξισορροπητικού
νουκλεοσιδικού µεταφορέα τύπου es. Αυτός ο τύπος µεταφορέα υπάρχει σε όλους σχεδόν τους τύπους
κυττάρων και µπορεί να ευθύνεται για το µεγάλο όγκο κατανοµής της ριµπαβιρίνης. Η αναλογία των
συγκεντρώσεων της ριµπαβιρίνης στο πλήρες αίµα/πλάσµα είναι περίπου 60:1. Η περίσσεια της
ριµπαβιρίνης στο πλήρες αίµα υπάρχει ως νουκλεοτίδια ριµπαβιρίνης εντός των ερυθροκυττάρων ή
εντοπιζόµενα στα ερυθροκύτταρα.
Η ριµπαβιρίνη έχει δύο µεταβολικές οδούς: 1) µια οδό αναστρέψιµης φωσφορυλίωσης, 2) µία οδό
διασπάσεως που περιλαµβάνει αποριβοζυλίωση και υδρόλυση του αµιδίου προς τριαζολικό
καρβοξικό µεταβολίτη. Η ριµπαβιρίνη καθώς και οι τριαζολο-καρβοξαµιδικοί µεταβολίτες και οι
µεταβολίτες τριαζολο-καρβοξυλικού οξέος απεκκρίνονται από τους νεφρούς.
Μετά από χορήγηση επανειληµµένων δόσεων, η ριµπαβιρίνη συσσωρεύεται σε µεγάλο βαθµό στο
πλάσµα µε την αναλογία των AUC12 ωρών επανειληµµένων δόσεων προς AUC12 ωρών εφάπαξ δόσης
να ισούται προς 6, µε βάση βιβλιογραφικά στοιχεία. Κατόπιν από στόµατος χορήγησης 600 mg δύο
φορές ηµερησίως, η σταθεροποιηµένη κατάσταση επιτεύχθηκε περίπου σε 4 εβδοµάδες, µε µέση τιµή
συγκεντρώσεων σταθεροποιηµένης κατάστασης περίπου 2200 ng/ml. Με τη διακοπή της χορήγησης
ο χρόνος ηµιζωής ήταν περίπου 300 ώρες, γεγονός που πιθανόν αντικατοπτρίζει την αργή αποβολή
από τα λοιπά πλην του πλάσµατος διαµερίσµατα.
Επίδραση της τροφής: Η βιοδιαθεσιµότητα µιας εφάπαξ από του στόµατος δόσης 600 mg ριµπαβιρίνη
αυξήθηκε µε τη συγχορήγηση ενός πολύ λιπαρού γεύµατος. Οι παράµετροι έκθεσης AUC(0-192h) και
Cmax της ριµπαβιρίνης αυξήθηκαν κατά 42% και 66% αντίστοιχα, όταν η ριµπαβιρίνη ελήφθη µαζί µε
ένα πολύ λιπαρό πρόγευµα συγκριτικά µε τη λήψη του σε κατάσταση νηστείας. Η κλινική σηµασία
των αποτελεσµάτων αυτής της µελέτης εφάπαξ δόσης δεν είναι γνωστή. Η έκθεση στη ριµπαβιρίνη
κατόπιν επανειληµµένης δοσολογίας όταν ελήφθη µαζί µε τροφή ήταν συγκρίσιµη σε ασθενείς που
λάµβαναν πεγκιντερφερόνη άλφα-2α και ριµπαβιρίνη και ιντερφερόνη άλφα-2β και ριµπαβιρίνη.
Συνιστάται η λήψη της ριµπαβιρίνης µε τροφή έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες
συγκεντρώσεις της στο πλάσµα.
Νεφρική λειτουργία: Η φαινοµενική κάθαρση της ριµπαβιρίνης είναι µειωµένη σε ασθενείς µε
κάθαρση κρεατινίνης ≤50 ml/min, συµπεριλαµβανοµένων των ασθενών µε νεφρική νόσο τελικού
σταδίου (ESRD) σε χρόνια αιµοκάθαρση, εµφανίζοντας περίπου 30% της τιµής που βρέθηκε σε
ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Με βάση µια µικρή µελέτη σε ασθενείς µε µέτρια ή
σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης ≤50 ml/min) που λάµβαναν ηµερησίως
µειωµένες δόσεις ριµπαβιρίνης 600 mg και 400 mg, τα επίπεδα της ριµπαβιρίνης στο πλάσµα (AUC)
βρέθηκαν αντίστοιχα να είναι 20 to 30% υψηλότερα σε σύγκριση µε ασθενείς µε φυσιολογική
νεφρική λειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης >80 ml/min) που λάµβαναν την καθιερωµένη δοσολογία
ριµπαβιρίνης. Οι ασθενείς µε νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESRD) σε χρόνια αιµοκάθαρση και οι
οποίοι έλαβαν 200 mg ριµπαβιρίνης ηµερησίως, εµφάνισαν µέση τιµή ριµπαβιρίνης στο πλάσµα
(AUC) θρέθηκε να είναι περίπου 20% της τιµής που βρέθηκε µε ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική

λειτουργία που λάµβαναν την καθιερωµένη δοσολογία ριµπαβιρίνης 1000/1200 mg ηµερησίως. Η
ριµπαβιρίνη στο πλάσµα αποµακρύνεται µε αιµοκάθαρση µε ποσοστό αποµάκρυνσης περίπου 50%.
Ωστόσο, εξαιτίας του µεγάλου όγκου κατανοµής της ριµπαβιρίνης, σηµαντικές ποσότητες
ριµπαβιρίνης δεν αποµακρύνονται αποτελεσµατικά από τον οργανισµό µε αιµοκάθαρση. Αυξηµένα
ποσοστά ανεπιθύµητων ενεργειών παρατηρήθηκαν σε ασθενείς µε µέτρια και σοβαρή νεφρική
δυσλειτουργία που λάµβαναν δόσεις που αξιολογήθηκαν σε αυτή τη µελέτη.
Με βάση τη φαρµακοκινητική µοντελοποίηση και προσοµοίωση, προσαρµογές της δόσης
συνιστώνται σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 4.2). Αυτές οι
προσαρµοσµένες δόσεις αναµένεται να παρέχουν έκθεση ριµπαβιρίνης στο πλάσµα συγκρίσιµη µε
εκείνη που επιτυγχάνεται σε ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία που έλαβαν την κανονική
δόση της ριµπαβιρίνης. Οι περισσότερες από τις συνιστώµενες δόσεις προέρχονται από τη
φαρµακοκινητική µοντελοποίηση και προσοµοίωση και δεν έχουν µελετηθεί σε κλινικές δοκιµές.
Ηπατική λειτουργία: Η φαρµακοκινητική µιας εφάπαξ δόσης ριµπαβιρίνης σε ασθενείς µε ήπια,
µέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (ταξινόµηση Α, Β ή C κατά Child-Pugh) είναι παρόµοια µε
την αντίστοιχη σε φυσιολογικούς µάρτυρες.
Χρήση σε ηλικιωµένους ασθενείς ηλικίας µεγαλύτερης των 65 ετών: Δεν έχουν διενεργηθεί ειδικές
φαρµακοκινητικές αξιολογήσεις σε ηλικιωµένα άτοµα. Ωστόσο, σε µία δηµοσιευµένη
φαρµακοκινητική µελέτη πληθυσµού, η ηλικία δεν ήταν παράγοντας-κλειδί στην κινητική της
ριµπαβιρίνης. Η νεφρική λειτουργία είναι ο καθοριστικός παράγοντας.
Ασθενείς ηλικίας µικρότερης των 18 ετών: Ανατρέξτε στην ΠΧΠ των συνιστώµενων φαρµακευτικών
προϊόντων συνδυασµού µε ριµπαβιρίνη για αυτόν τον πληθυσµό.
Δεν έχει πραγµατοποιηθεί φαρµακοκινητική ανάλυση της ριµπαβιρίνης σε ασθενείς ηλικίας κάτω των
18 ετών.
Φαρµακοκινητική σε πληθυσµιακές οµάδες: Διενεργήθηκε φαρµακοκινητική ανάλυση µε βάση τον
πληθυσµό χρησιµοποιώντας τιµές συγκεντρώσεων στο πλάσµα από πέντε κλινικές δοκιµές. Ενώ το
σωµατικό βάρος και η φυλή ήταν στατιστικά σηµαντικές συνµεταβλητές στο πρότυπο κάθαρσης µόνο
η επίδραση του σωµατικού βάρους ήταν κλινικά σηµαντική. Η κάθαρση αυξανόταν ως συνάρτηση
του σωµατικού βάρους και προβλέφθηκε ότι ποικίλλει µεταξύ 17,7 και 24,8 L/h σε σωµατικό βάρος
κυµαινόµενο από 44 έως 155 κιλά. Η κάθαρση της κρεατινίνης (σε χαµηλά επίπεδα των 34 ml/min)
δεν επηρέασε την κάθαρση της ριµπαβιρίνης.
Μεταφορά στο σπερµατικό υγρό: Έχει µελετηθεί η µεταφορά της ριµπαβιρίνης µέσω του σπέρµατος.
Οι συγκεντρώσεις ριµπαβιρίνης στο σπερµατικό υγρό είναι περίπου δύο φορές υψηλότερη σε
σύγκριση µε τον ορό. Ωστόσο, έχει εκτιµηθεί ότι η συστηµική έκθεση στη ριµπαβιρίνη γυναίκας
συντρόφου, µετά από σεξουαλική επαφή µε ασθενή υπό θεραπεία, παραµένει εξαιρετικά
περιορισµένη σε σύγκριση µε τις θεραπευτικές συγκεντρώσεις της ριµπαβιρίνης στο πλάσµα.
5.3

Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Η ριµπαβιρίνη είναι εµβρυοτοξική και/ή τερατογόνος, σε δόσεις αρκετά χαµηλότερες της
συνιστώµενης δόσης στον άνθρωπο σε όλα τα ζωικά είδη στα οποία έχουν διεξαχθεί επαρκείς
µελέτες. Σηµειώθηκαν δυσµορφίες του κρανίου, της υπερώας, των οφθαλµών, της σιαγόνας, των
άκρων, του σκελετού και του γαστρεντερικού σωλήνα. Η συχνότητα εµφάνισης και η βαρύτητα των
τερατογόνων δράσεων αυξήθηκε µε την αύξηση της δόσης. Η επιβίωση των εµβρύων και των
απογόνων µειώθηκε.
Τα ερυθροκύτταρα είναι ο πρωταρχικός στόχος της τοξικότητας της ριµπαβιρίνης σε µελέτες σε
πειραµατόζωα συµπεριλαµβανοµένων µελετών σε σκυλιά και πιθήκους. Η αναιµία εµφανίζεται
σύντοµα µετά την έναρξη της δοσολογίας, αλλά είναι ταχύτατα αναστρέψιµη µε τη διακοπή της

θεραπείας. Παρατηρήθηκε υποπλαστική αναιµία µόνο σε επίµυς στην υψηλή δόση των 160
mg/kg/ηµέρα στην υποχρόνια µελέτη.
Επανειληµµένα σηµειώθηκε µειωµένος αριθµός λευκοκυττάρων και/ή λεµφοκυττάρων στις µελέτες
µε επαναληπτική δόση ριµπαβιρίνης τόσο σε τρωκτικά όσο και σε σκύλους και παροδικά σε πιθήκους
στους οποίους χορηγήθηκε ριµπαβιρίνη στην υποχρόνια µελέτη. Μελέτες τοξικότητας
επαναληπτικών δόσεων σε επίµυς έδειξαν ελάττωση του λεµφικού ιστού του θύµου αδένα και/ή
ελάττωση εξαρτώµενων από το θύµο αδένα περιοχών του σπληνός (περιαρτηριακά λεµφοειδή
έλυτρα, λευκός πολφός) και των µεσεντερικών λεµφαδένων. Κατόπιν χορήγησης επανειληµµένων
δόσεων ριµπαβιρίνης σε σκύλους, σηµειώθηκε αυξηµένη διάταση / νέκρωση των εντερικών κρυπτών
του δωδεκαδάκτυλου, καθώς και χρόνια φλεγµονή του λεπτού εντέρου και διάβρωση του ειλεού.
Σε µελέτες επαναληπτικής δοσολογίας σε µυς, για τη διερεύνηση προκαλούµενων από τη ριµπαβιρίνη
δράσεων στους όρχεις και το σπέρµα, εµφανίστηκαν διαταραχές στο σπέρµα των πειραµατόζωων σε
δόσεις αρκετά χαµηλότερες των θεραπευτικών. Με τη διακοπή της θεραπείας, επήλθε ουσιαστικά
πλήρης ανάκαµψη από την προκαλούµενη από τη ριµπαβιρίνη τοξικότητα στους όρχεις, µέσα σε ένα
ή δύο κύκλους σπερµατογένεσης.
Μελέτες τοξικότητας στο γενετικό υλικό έχουν τεκµηριώσει ότι η ριµπαβιρίνη ασκεί όντως κάποια
τοξική δράση στο γενετικό υλικό. Η ριµπαβιρίνη ήταν δραστική σε µια in vitro δοκιµασία
µετατροπής (transformation). Παρατηρήθηκε τοξική δράση στο γενετικό υλικό σε in vivo δοκιµασίες
µικροπυρήνος σε µυς. Η κυρίαρχη θανατηφόρος δοκιµασία ήταν αρνητική σε επίµυς, υποδηλώνοντας
ότι αν εµφανίζονται µεταλλάξεις σε επίµυς, αυτές δεν µεταβιβάζονται δια µέσου των αρρένων
γαµετών. Η ριµπαβιρίνη είναι δυνητικώς καρκινογόνος στον άνθρωπο.
Η χορήγηση συνδυασµού ριµπαβιρίνης και πεγκιντερφερόνης άλφα-2α δεν επέφερε καµµία µη
αναµενόµενη τοξικότητα σε πιθήκους. Η κύρια σχετιζόµενη µε τη θεραπεία µεταβολή ήταν
αναστρέψιµη ήπια έως µέτρια αναιµία, η βαρύτητα της οποίας ήταν µεγαλύτερη αυτής που
προκαλείται από καθεµία από τις δραστικές ουσίες, µόνη.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1

Κατάλογος εκδόχων

Πυρήνας δισκίου:
Κυτταρίνη, µικροκρυσταλλική
Προζελατινοποιηµένο άµυλο αραβοσίτου (άµυλο αραβοσίτου)
Άµυλο καρβοξυµεθυλιωµένο νατριούχο (Τύπος Α)
Ποβιδόνη (K - 30)
Πυριτία, κολλοειδής άνυδρη
Μαγνήσιο στεατικό
Επικάλυψη δισκίου:
HPMC 2910/ Υπροµελόση (15cP) (E464)
Τιτανίου διοξείδιο (E171)
Τριακετίνη (E1518)
Σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172)
Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172)
Αιθυλοκυτταρίνης (10cP) (E462)
6.2

Ασυµβατότητες

Δεν εφαρµόζεται.
6.3

Διάρκεια ζωής

2 χρόνια
6.4

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν δεν χρειάζεται ειδικές συνθήκες φύλαξης.
6.5

Φύση και συστατικά του περιέκτη

Ribavirin Aurobindo επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία διατίθενται σε διαφανές PVC,Αλουµίνιο
αλουµινόφυλλο συσκευασίες κυψέλης από και HDPE φιάλη συσκευασίες µε πώµα
πολυπροπυλαινίου.
Μεγέθη συσκευασίας:
Συσκευασία κυψέλης: 14, 20, 28, 42, 56, 84, 112, 140 και 168 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.
Συσκευασία φιάλης ΗDPE: 28, 42, 56, 112, 168 και 500 επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.
Μπορεί να µη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6

Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός

Κάθε αχρησιµοποίητο φαρµακευτικό προϊόν ή υπόλειµµα πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις
κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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