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VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning 

Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Daklinza, som 

specificerar de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att Daklinza används så säkert som möjligt. För mer 

information om RMP-sammanfattningar, klicka här. 

Denna RMP-sammanfattning bör läsas tillsammans med den offentliga Europeiska utredningsrapporten (EPAR) 

och produktinformationen för Daklinza, som finns på Daklinza's EPAR-sida. 

VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst 

Daklinza används i kombination med andra läkemedel för att behandla kronisk (långvarig) hepatit C, en 

infektionssjukdom i levern som orsakas av hepatit C-viruset (HCV). Det uppskattas att mellan 1,1% och 1,3% 

av befolkningen i EU är smittad med viruset, som kan orsaka långsiktiga komplikationer såsom cirros 

(skrumplever), leversvikt eller levercancer, och kan leda till döden. 

Globalt sett inträffar flest hepatit C-infektioner i västra Stilla havsområdet, Sydostasien och östra 

Medelhavsområdet. Det finns flera varianter (eller genotyper) av HCV, däribland genotyp 1 som är den 

vanligaste i Europa. 

Unga vuxna och män blir oftare smittade. HCV överförs oftast genom kontakt med blod från en smittad 

person. De främsta riskfaktorerna för infektion är användning av olagliga droger, osäkra injektioner och 

blodtransfusioner. 

VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen 

Daklinza (daclatasvir) som används i kombination med sofosbuvir (med eller utan ribavirin) har i en 

huvudstudie med 211 vuxna visat sig vara effektiv på att avlägsna HCV från blodet. Patienterna i studien var 

infekterade med genotyp 1, 2 eller 3, och alla fick behandling i 12 eller 24 veckor. De flesta patienterna hade 

inte tidigare behandlats mot hepatit C, men en liten grupp var infekterade med genotyp 1 som var resistent 

mot tidigare behandling med standardläkemedel (bestående av antingen telaprevir eller boceprevir - så 

kallade NS3/4A-hämmare - i kombination med peginterferon och ribavirin).  

Omkring 99% av patienterna med genotyp 1-infektion (125 av 126), 96% av patienterna med genotyp 2-

infektion (25 av 26) och 89% av patienter med genotyp 3-infektion (16 av 18) visade inte några tecken av 

viruset i blodet 12 veckor efter  avslut av deras planerade behandling. 

Ytterligare studier med patienter med genotyp 4 indikerar att Daklinza är lika effektiv mot genotyp 4 som det 

är mot genotyp 1. 

VI.2.3 Okända faktorer för nyttan av behandlingen 

Ytterligare studier pågår för att utvärdera Daklinza i kombination med andra antivirala läkemedel, särskilt 

sofosbuvir, för att ta reda på mer om dess effektivitet i alla HCV-genotyper och hos patienter vars tidigare 

behandling med peginterferon hade misslyckats, hos patienter med levercirros före och efter 

levertransplantation samt hos patienter infekterade med både HCV och HIV. Dessutom studeras för 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/05/WC500166101.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003768/human_med_001792.jsp&mid=WC0b01ac058001d124


närvarande varaktigheten av nyttan med Daklinza, resistens mot behandling och utvecklingen av 

leversjukdom hos patienter som behandlats med Daklinza. 

VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor 

Viktiga kända risker 

I dagsläget har inga allvarliga risker identifierats med Daklinza. 

Viktiga eventuella risker 

Risk Vad är känt 

Levertoxicitet Daclatasvir förknippades med några fynd i levern hos djur. Relevans för 

människor är okänd. 

I långtidsstudier där Daklinza administrerats med sofosbuvir eller med 

peginterferon alfa och ribavirin, fanns inga kliniskt relevanta förändringar 

i leverblodproverna. 

Hematologisk (blod) toxicitet Daclatasvir förknippades med några fynd på benmärg hos djur. Relevans 

för människor är okänd. 

Några patienter i de kliniska studierna hade en minskning av blodkroppar, 

det förväntas inte orsaka kliniska symtom. Förändringarna i 

blodkropparna var liknande hos patienter som fått samma behandling 

utan Daklinza. Inga kliniskt relevanta förändringar i blodet har hittills 

observerats i kliniska studier. 

Utveckling av 

läkemedelsresistens (när viruset 

blir resistent mot behandling 

med läkemedlet) 

Det finns begränsade data från en pågående uppföljningsstudie för att 

utvärdera varaktigt svar efter behandling med daclatasvir. Återfall (dvs. 

återkomst av viruset) har påvisats hos patienter som behandlats med 

daclatasvir och peginterferon alfa/ribavirin. En enda patient har hittills 

(genotyp 3) haft  ett viralt återfall efter behandling med daclatasvir och 

sofosbuvir. 

Embryo-fetal utvecklingstoxicitet 

(fosterskador hos barnet) 

Studier av daclatasvir hos djur har visat embryotoxiska och teratogena 

effekter (effekter på det ofödda djuret i livmodern). Relevans för 

människor är okänd. 

Daklinza ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder 

som inte använder preventivmedel. 

Off-label användning hos barn 

och ungdomar 

Säkerhet och effekt av Daklinza vid behandling av HCV-infektion hos barn 

och ungdomar under 18 år har inte fastställts. 

 

Återstående information 

Risk Vad är känt 

Graviditet och amning Användningen av Daklinza vid graviditet och under amning har inte 

studerats. Daklinza ska inte användas under graviditet. Mödrar som tar 

Daklinza ska instrueras att inte amma. 

Användning hos barn och Daklinza har inte studerats hos barn och ungdomar, därför är säkerhet 



ungdomar (<18 år) och effekt hos denna population okänd. 

Samtidig infektion med HIV och 

HCV 

Säkerhet och effekt av Daklinza hos patienter infekterade med både HCV 

och HIV har inte fastställts. Studier på denna patientgrupp pågår 

(AI444043 och AI444216).  

Samtidig infektion med hepatit 

B-virus (HBV) och HCV 

Säkerhet och effekt av Daklinza hos patienter infekterade med både HCV 

och HBV har inte undersökts.  

Nedsatt leverfunktion och 

dekompenserad leversjukdom 

(leverskada som påverkar den 

normala leverfunktionen) 

Säkerhet och effekt av Daklinza hos patienter med nedsatt leverfunktion 

och dekompenserad leversjukdom har inte fastställts. en studie pågår 

(AI444215). 

Patienter som har genomgått en 

levertransplantation 

Säkerhet och effekt av Daklinza hos denna population har inte fastställts, 

men en studie pågår (AI444215). 

Afrikanskt ursprung Säkerhet och effekt hos patienter med afrikanskt ursprung har inte 

fastställts. Trots det förväntas inte säkerhetsprofilen hos denna population 

vara annorlunda än hos andra patienter. 

En studie (AI444038) pågår. Patienter som får Daklinza och peginterferon 

alfa bör övervakas under behandlingen. 

Användning hos personer över 

65 år 

Endast ett litet antal av denna population har inkluderats i studier. Trots 

det förväntas inte säkerhetsprofilen hos denna grupp vara annorlunda än 

hos andra patienter. Patienter över 65 år kommer att behöva bli nogrannt 

övervakade under behandlingen. 

Interaktion med läkemedel som 

har potential att avsevärt 

minska effekterna av Daklinza 

Vissa läkemedel som aktiverar proteiner såsom cytokrom P450 3A 

(CYP3A4) och P-glykoprotein (P-gp) kan minska effekten av Daklinza. 

Ett antal studier planeras. Studie AI444093 kommer att utvärdera 

inverkan av dosjustering av Daklinza på grund av 

läkemedelsinteraktioner. En annan studie (AI444273) utvärderar för 

närvarande läkemedelsinteraktion mellan dolutegravir och Daklinza hos 

friska vuxna. 

 

VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder på grund av säkerhetsproblem 

För alla läkemedel finns det en produktresumé (SPC) som ger läkare, apotekspersonal och annan vårdpersonal 

information om hur läkemedlet ska användas, risker gällande användning och rekommendationer för 

minimering av dem. En allmänspråkig kortversion av produktresumén finns i form av bipacksedeln. 

Åtgärderna som anges i produktresumén och bipacksedeln är rutinmässiga riskminimeringsåtgärder.  

Produktresumén och bipacksedeln ingår i läkemedlets produktinformation. Produktinformationen för Daklinza 

kan hittas på www.fimea.fi. 

Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/003768/human_med_001792.jsp&mid=WC0b01ac058001d124


VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännandet för försäljning 

Förteckning över studier som ingår i utvecklingsplanen efter godkännandet för försäljning 

Studie/aktivitet 

(inklusive 

studienummer) 

Mål Hanterade saker 

gällande 

säkerhet/effekt 

Status Planerat datum 

för inskick av 

(interimistiska 

och) finala 

resultat 

AI444052: Fas III 

randomiserad, öppen, 

jämförande studie av 

daclatasvir / peginterferon 

alfa / ribavirin vs TVR / 

peginterferon alfa / 

ribavirin hos GT-1 

behandlingsnaiva 

patienter. 

Effekt (ihållande 

virologisk respons)/, 

antiviral aktivitet, 

säkerhet och 

farmakodynamik. 

Jämförelse av 

daclatasvir mot 

standardbehandling 

med telaprevir. 

Pågående Inskick av final 

studierapport april 

2015 

AI444038: Fas III icke-

randomiserad, öppen 

studie med daclatasvir / 

peginterferon alfa / 

ribavirin hos GT-1 

behandlingsnaiva 

afroamerikaner, 

latinamerikaner och  

kaukasiska patienter. 

Effekt (ihållande 

virologisk respons)/, 

antiviral aktivitet, 

säkerhet och 

farmakodynamik. 

Ras/etnicitet 

bedömning. 

(~230 personer)  

 

Pågående Inskick av final 

studierapport april 

2015 

AI444043: Fas III icke-
randomiserad,öppen 
studie med 
daclatasvir/peginterferon 
alfa/ribavirin hos GT-1 

behandlingsnaiva-
patienter-infekterade med 
HIV . 

(~300 patienter)  

 

 

Effekt (ihållande 

virologisk respons)/, 

antiviral aktivitet, 

säkerhet och 

farmakodynamik. 

Användningen av 

daclatasvir hos HIV/ 

HCV co-infekterade 

individer har inte 

fastställts. 

(~300 patienter)  

 

Pågående Inskick av final 

studierapport april 

2015 

AI444046: Fas III icke-
randomiserad, öppen 
långsiktig uppföljnings- 
och observationsstudie 
kring effektens 
hållbarhet,resistens och 

karakterisering av 
progression av 

leversjukdom hos 
patienter med CHC som 
tidigare behandlats med 
daclatasvir och/eller ASV. 

Effekt (ihållande 

virologisk respons), 

resistens, 

karakterisering av 

utvecklingen av 

leversjukdom. 

Varaktighet av 
daclatasvirs kliniska 
effekt i stor, 
observerande studie 
med patienter som 
tidigare behandlats 

med daclatasvir-
innehållande 

regimer. 

(~1000 patienter)  

 

Pågående Inskick av final 

studierapport 

Q4 2019 



Studie/aktivitet 

(inklusive 

studienummer) 

Mål Hanterade saker 

gällande 

säkerhet/effekt 

Status Planerat datum 

för inskick av 

(interimistiska 

och) finala 

resultat 

AI444215: Fas III-studie 
på personer med cirros 
som kan kräva framtida 
levertransplantation och 
patienter med 

levertransplantat (båda 
fallen för GT 1-6). 

Effekt (ihållande 

virologisk respons)/, 

antiviral aktivitet, 

säkerhet och 

farmakodynamik. 

Användningen av 
daclatasvir hos 
patienter med lever-
transpantat har inte 
fastställts. 

Pågående Inskick av final 

studierapport juli 

2015 

AI444216: Fas III-studie 

på patienter som är co-

infekterade med HIV och 
tidigare obehandlade (GT 
1-6). 

Effekt (ihållande 

virologisk respons)/, 

antiviral aktivitet, 

säkerhet och 

farmakodynamik. 

Användningen av 

daclatasvir hos HIV/ 

HCV co-infekterade 
patienter har inte 
fastställts. 

Pågående Inskick av final 

studierapport juli 

2015 

AI444218: En fas III 
Utvärdering av daclatasvir 
och Sofosbuvir hos 
behandlingsnaiva och 

behandlingserfarna 
patienter med GT-3 
Kroniska HCV-infektioner. 

Effekt (ihållande 

virologisk respons)/, 

antiviral aktivitet, 

säkerhet och 

farmakodynamik. 

Fas 3 bedömning av 
daclatasvir hos 
patienter infekterade 
med genotyp 3. 

(~ 100 
behandlingsnaiva 
patienter och 50 

behandlingserfarna 
patienter) 

Pågående Inskick av final 

studierapport april 

2015 

AI444273: En fas I, 
öppen, crossover-studie 
för att utvärdera 

läkemedelsinteraktion 
mellan dolutegravir och 
daclatasvir hos friska 
vuxna personer. 

Interaktion mellan 

dolutegravir och 

daclatasvir hos 

friska vuxna 

personer. 

Effekten av co-
administrering av 
dessa medel på 

farmakokinetiken 
har inte fastställts. 

Pågående Inskick av final 

studierapport april 

2015 

AI444093: En fas I-studie 
för att utvärdera effekten 
av darunavir/ritonavir eller 

lopinavir/ritonavir på 
farmakokinetiken för 
daclatasvir hos friska 

personer. 

Effekten av 

interaktioner med 

andra läkemedel på 

farmakokinetiken för 

daclatasvir hos 

friska personer. 

Inverkan på 
daclatasvir 
dosjustering på 

grund avläkemedels-
interaktioner har 
inte fastställts. 

Planerad Inskick av final 

studierapport april 

2015 

Pediatriska studier: En 
pediatrisk studieplan (PIP 
nummer EMEA-001191-
PIP 01-11) har föreslagits 
och accepterats av EMA år 
2012 (beslutsnummer 

P/0166/2012). 

Effekt och säkerhet 

hos barn under 18 

år. 

Användningen av 
daclatasvir hos barn 
har inte fastställts. 

Planerad Ej fastställt (alla 

kliniska studier är 

uppskjutna, inga 

protokoll) 

In-vitro studie med 
daclatasvir i en 

levercellsmodell, och 
troliga celler som 
uttrycker individuella 
upptagningstransportörer, 

För att ytterligare 

utvärdera 

involvering av vissa 

proteiner 

(transportörer) i 

elimineringen av 

Aktiv transport kan 
bidra till 

elimineringen av 
daclatasvir via 
levern och kan vara 
en källa till 

Planerad Inskick av final 

studierapport Q1 

2015 



Studie/aktivitet 

(inklusive 

studienummer) 

Mål Hanterade saker 

gällande 

säkerhet/effekt 

Status Planerat datum 

för inskick av 

(interimistiska 

och) finala 

resultat 

för att utvärdera 
involvering av 
transportörer (inklusive 
OCT1) i den hepatobiliära 
utsöndringen av 

daclatasvir. 

daclatasvir via 

levern. 

farmakokinetisk 
variabilitet. 

 

Studier som är ett villkor för godkännandet för försäljning 

Ingen av ovanstående studier är villkor för godkännande för försäljning. 

 

VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 

Ej relevant. 

 

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07/2014. 

 

 


