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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS  

  

1.  HEITI LYFS  

  

Bicalutamide Alvogen 50 mg filmuhúðaðar töflur.  

  

  

2.  INNIHALDSLÝSING  

  

Hver tafla inniheldur 50 mg af bíkalútamíði.  

  

Hjálparefni með þekkta verkun:  

Hver tafla inniheldur 62,7 mg af laktósaeinhýdrati.  

  

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.  

  

  

3.  LYFJAFORM  

  

Filmuhúðuð tafla.  

  

Hvítar, kringlóttar, tvíkúptar, filmuhúðaðar töflur.  

  

  

4.  KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR  

  

4.1  Ábendingar  

  

Krabbamein í blöðruhálskirtli með meinvörpum samhliða meðferð með LHRH-hliðstæðu eða vönun 

með skurðaðgerð.  

  

4.2  Skammtar og lyfjagjöf  

  

Skammtar  

  

Fullorðnir karlmenn þ.m.t. aldraðir:  

1 tafla (50 mg) á dag.  

  

Hefja skal meðferð með bíkalútamíði minnst 3 dögum áður en meðferð með LHRH-hliðstæðu 

(analogue) hefst, eða á sama tíma og vönun með skurðaðgerð.  

  

Skert nýrnastarfsemi  

Ekki þarf að breyta skömmtum hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi.  

  

Skert lifrarstarfsemi  

Ekki þarf að breyta skömmtum hjá sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi. Aukin uppsöfnun getur 

komið fram hjá sjúklingum með í meðallagi eða alvarlega skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.4).  

  

Börn  

Bíkalútamíð er ekki ætlað til notkunar hjá börnum.  

  

4.3  Frábendingar  
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• Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.  

  Ekki má nota bíkalútamíð samhliða terfenadini, astemizoli eða cisapridi (sjá 

kafla 4.5).  

• Bíkalútamíð er hvorki ætlað til notkunar hjá konum né börnum (sjá kafla 4.6).  

  

4.4  Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun  

  

Upphaf meðferðar skal vera í umsjón sérfræðings.  

  

Bíkalútamíð umbrotnar að miklu leyti í lifur. Upplýsingar benda til þess að brotthvarf geti verið 

hægara hjá einstaklingum með alvarlega skerta lifrarstarfsemi sem gæti leitt til aukinnar uppsöfnunar á 

bíkalútamíði. Þess vegna skal nota bíkalútamíð með varúð hjá sjúklingum með í meðallagi eða 

alvarlega skerta lifrarstarfsemi.  

  

Lifrarstarfsemi skal rannsaka reglulega vegna hugsanlegra breytinga á lifrarstarfsemi við notkun 

bíkalútamíðs. Flestar breytinganna koma fram á fyrstu 6 mánuðum bíkalútamíðmeðferðar.   

  

Alvarlegar breytingar á lifrarstarfsemi og lifrarbilun hafa mjög sjaldan komið fram við meðferð með 

bíkalútamíði og greint hefur verið frá banvænum tilvikum (sjá kafla 4.8). Meðferð með bíkalútamíði 

skal hætt ef alvarlegar breytingar koma fram á lifrarstarfsemi.  

  

Komið hefur fram minnkað glúkósaþol hjá karlmönnum sem fá LHRH-örva (agonists). Þetta getur 

komið fram sem sykursýki eða minnkuð stjórn á glúkósa hjá sjúklingum sem þegar eru með sykursýki. 

Því skal hafa í huga að fylgjast með glúkósa í blóði hjá sjúklingum sem fá bíkalútamíð ásamt 

LHRHörva.  

  

Bíkalútamíð hefur hamlandi áhrif á cýtókróm P450 (CYP 3A4). Því skal gæta varúðar við samhliða 

notkun lyfja sem eru aðallega umbrotin af CYP 3A4 (sjá kafla 4.3 og 4.5).  

  

Meðferð með andandrógenum getur valdið lengingu QT bils.  

Hjá sjúklingum með sögu um eða áhættuþætti lengingar QT bils og hjá sjúklingum sem nota samhliða 

önnur lyf sem geta valdið lengingu á QT bili (sjá kafla 4.5) eiga læknar að meta hlutfallslegan 

ávinning gegn áhættu, þar með talinn möguleikann á margbreytilegum sleglahraðtakti (torsades de 

pointes) áður en meðferð er hafin með Bicalutamide Alvogen.  

  

Lyfið inniheldur laktósa (mjólkursykur). Sjúklingar með galaktósaóþol, laktasaskort eða 

glúkósagalaktósa vanfrásog, sem eru mjög sjaldgæfir arfgengir kvillar, skulu ekki nota lyfið.  

  

4.5  Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir  

  

Ekkert bendir til lyfhrifa- eða lyfjahvarfafræðilegra milliverkana á milli bíkalútamíðs og LHRH 

hliðstæða (analogues).  

  

Í in vitro rannsóknum hefur komið fram að R-bíkalútamíð hefur hamlandi áhrif á CYP 3A4 en minni 

hamlandi áhrif á CYP 2C9, 2C19 og 2D6 virkni.  

  

Þó að klínískar rannsóknir, þar sem antipyrin var notað til að meta virkni cýtókróm P450 (CYP), hafi 

ekki sýnt fram á hugsanlegar milliverkanir við bíkalútamíð, jókst meðalútsetning fyrir midazolami 

(AUC) um allt að 80% eftir samhliða gjöf með bíkalútamiði í 28 daga. Fyrir lyf með þröngan 

lækningalegan stuðul gæti slík aukning haft þýðingu. Því er samhliða notkun terfenadins, astemizols 

og cisaprids frábending (sjá kafla 4.3) og gæta skal varúðar við samhliða notkun bíkalútamíðs og lyfja 

eins og ciclosporins og kalsíumgangaloka. Hugsanlega þarf að minnka skammta þessara lyfja, 
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sérstaklega ef aukin hætta er á aukaverkunum. Fyrir ciclosporin er ráðlagt að fylgst sé vel með 

plasmaþéttni og klínískum áhrifum þegar meðferð með bíkalútamíði hefst eða henni lýkur.  

  

Gæta skal varúðar þegar bíkalútamíð er gefið samhliða öðrum lyfjum sem geta hamlað oxun, t.d.  

cimetidini og ketoconazoli. Fræðilega séð, gæti þetta leitt til aukinnar plasmaþéttni bíkalútamíðs sem 

fræðilega getur leitt til fleiri aukaverkana.  

  
In vitro rannsóknir hafa sýnt að bíkalútamíð getur losað coumarin segavarnarlyf (warfarin) af 

próteinbindistöðum. Því er ráðlagt að fylgjast vel með prótrombíntíma hjá sjúklingum sem nota 

coumarin segavarnarlyf ef meðferð með bíkalútamíði er hafin.  

  

Þar sem andrógenbælandi meðferð getur valdið lengingu á QT bili, á samhliða notkun Bicalutamide 

Alvogen og lyfja sem þekkt eru að því að geta lengt QT bil eða lyfja sem geta valdið margbreytilegum 

sleglahraðtakti (torsades de pointes) svo sem lyfjum við hjartsláttaróreglu í flokki IA (t.d. kínidíni, 

dísópýramíði) eða flokki III (t.d. amíódaróni, sótalóli, dófetilíði og íbútílíði), metadóni, moxifloxacíni, 

geðrofslyfjum o.s.frv. aðeins fara fram að vandlega athuguðu máli (sjá kafla 4.4).  

  

Börn  

Rannsóknir á milliverkunum hafa aðeins verið gerðar hjá fullorðnum.  

  

4.6  Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf  

  

Lyfið er ekki ætlað konum og má hvorki gefa þunguðum konum né konum með barn á brjósti.  

  

4.7  Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla  

  

Ólíklegt er að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Þó skal tekið fram að stundum getur 

svefnhöfgi komið fram. Sjúklingar sem finna fyrir slíku skulu gæta varúðar.  

  

4.8  Aukaverkanir  

  

Aukaverkanirnar eru skilgreindar samkvæmt eftirfarandi: Mjög algengar (≥1/10); algengar (≥1/100 til 

<1/10); sjaldgæfar (≥1/1.000 til ≤1/100); mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til ≤1/1.000); koma örsjaldan 

fyrir (≤1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).  

  

Tafla 1  Tíðni aukaverkana  

Líffæraflokkur  Tíðni  Aukaverkun  

  

Blóð og eitlar   Mjög algengar  Blóðleysi  

  

Ónæmiskerfi  

  

Sjaldgæfar  Ofnæmisviðbrögð, ofsabjúgur og ofsakláði  
  

Efnaskipti og næring  

  

Algengar  Lystarleysi  

  

Geðræn vandamál  

  

Algengar  

  

Minnkuð kynhvöt, þunglyndi  

  

Taugakerfi  Mjög algengar  

  

Algengar  

Sundl  

  

Syfja  
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Hjarta  Algengar  

  

  

Tíðni ekki þekkt  

  

Hjartadrep (greint hefur verið frá banvænum 
tilvikum)4, hjartabilun4  

  

QT bils lenging (sjá kafla 4.4 og 4.5)  

Æðar  Mjög algengar  Hitakóf  

  

Öndunarfæri, brjósthol og 

miðmæti  

Sjaldgæfar  Millivefslungnabólga5 (greint hefur verið frá 

banvænum tilvikum).  

  

Meltingarfæri  

  

Mjög algengar  

  

Algengar  

Magaverkir, hægðatregða, ógleði  

  

Meltingartruflun, vindgangur  

  

Lifur og gall  

  

  

Algengar  

  

Mjög sjaldgæfar  

Eituráhrif á lifur, gula, hækkuð gildi transamínasa1  

  

Lifrarbilun.2 (greint hefur verið frá banvænum 

tilvikum)  

  

Húð og undirhúð  
  

Algengar  

  

  

Mjög sjaldgæfar  

Þurr húð, kláði, skalli, ofloðna/hárvöxtur að nýju, 

útbrot  

  

Ljósnæmi  

  

Nýru og þvagfæri  

  

Mjög algengar  Blóðmiga.  

  

Æxlunarfæri og brjóst  

  

Mjög algengar  

  

Algengar   

Brjóstastækkun og aum brjóst3  

  

Risvandamál  

  

Almennar aukaverkanir 
og aukaverkanir á 
íkomustað  

  

Mjög algengar  

  

Algengar  

Þróttleysi, bjúgur.  

  

Brjóstverkur  

  

Rannsóknaniðurstöður  Algengar  Þyngdaraukning  

  

1. Lifrarbreytingar eru mjög sjaldan alvarlegar og voru oftast skammvinnar, minnkuðu eða hurfu 

þegar meðferð var haldið áfram eða eftir að meðferð lauk.  

  

2. Skráð sem aukaverkun í ljósi gagna sem safnast hafa eftir að markaðssetning hófst. Tíðnin er 

ákvörðuð út frá fjölda tilkynntra tilvika um lifrarbilun hjá sjúklingum sem fengu meðferð í opna 

bíkalútamíð hluta 150 mg EPC rannsóknanna.  

  

3. Samhliða vönun getur dregið úr einkennum.  

  

4. Kom fram í faraldsfræðilegri rannsókn á LHRH örvum og andandrógenum sem notuð voru til 

meðhöndlunar á krabbameini í blöðruhálskirtli. Áhættan kom fram þegar bíkalútamíð 50 mg var 

notað samhliða LHRH örvum, en engin aukin áhætta sást þegar bíkalútamíð 150 mg var notað eitt 

sér til meðhöndlunar á krabbameini í blöðruhálskirtli.  
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5. Skráð sem aukaverkun í ljósi gagna sem safnast hafa eftir að markaðssetning hófst. Tíðnin er 

ákvörðuð út frá fjölda tilkynntra tilvika um millivefslungnabólgu í slembiraðaða hluta 150 mg EPC 

rannsóknanna.  

  

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu  

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.  

  

4.9  Ofskömmtun  

  

Engin reynsla liggur fyrir hvað varðar ofskömmtum hjá mönnum.   

Ekkert sérhæft mótefni er til, en veita skal meðferð eftir einkennum. Himnuskilun kemur líklega ekki 

að notum þar sem bíkalútamíð er að miklu leyti próteinbundið og finnst ekki óbreytt í þvagi. Mælt er 

með almennri stuðningsmeðferð, þ.á m. títt eftirlit með lífsmörkum sjúklings.  

  

  

5.  LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR  

  

5.1  Lyfhrif  

  

Flokkun eftir verkun: And-andrógenar, ATC-flokkur: L02BB03.  

  

Bíkalútamíð er andandrógen sem er ekki steri og hefur ekki önnur áhrif á innkirtla. Það binst við 

andrógenviðtaka án þess að virkja tjáningu gena og hamlar þannig andrógenörvun. Þessi hömlun leiðir 

til minnkunar á æxlum í blöðruhálskirtli. Þegar meðferð með Bikalutamide Portfarma er hætt getur 

það valdið andandrógen fráhvarfsheilkenni hjá sumum sjúklingum.  

  

Bíkalútamíð er blanda tveggja handhverfa en andrógenvirkni þess er nær eingöngu vegna R-

handhverfunnar.  

  

5.2  Lyfjahvörf  

  

Frásog  

Bíkalútamíð frásogast vel eftir inntöku. Ekkert bendir til þess að fæða hafi klínískt marktæk áhrif á 

aðgengi lyfsins.  

  

Dreifing  

Bíkalútamíð er að miklu leyti próteinbundið (báðar handhverfur 96%, R-bíkalútamíð >99%) og 

umbrotnar umtalsvert (oxun og glúkúróníðtenging). Brotthvarf umbrotsefnanna er um nýru og í gall í 

u.þ.b. jöfnum hlutföllum.  

  

Umbrot  

S-handhverfan skilst hratt út miðað við R-handhverfuna. Sú síðarnefnda hefur helmingunartíma um 1 

viku.  

  

Vegna þessa langa helmingunartíma verður um tíföld uppsöfnun á R-handhverfunni í plasma við 

notkun bíkalútamíðs einu sinni á dag.   

  

Plasmaþéttni R-handhverfunnar við jafnvægi er um 9 míkróg/ml við daglega inntöku 50 mg af 

bíkalútamíði. Við jafnvægi stendur R-handhverfan fyrir um 99% af heildarþéttni handhverfanna.  

  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Brotthvarf  

Í klínískri rannsókn hjá karlmönnum sem fengu bíkalútamíð 150 mg var meðalþéttni R-bíkalútamíðs í 

sæði 4,9 g/ml. Magn bíkalútamíðs sem mögulega getur borist til kvenkyns rekkjunauts við kynmök 

er lítið og jafngildir um 0,3 g/kg. Það er undir þeim mörkum sem þarf til að valda breytingum hjá 

afkvæmum tilraunadýra.  

  

Sérstakir sjúklingahópar  

Lyfjahvörf R-handhverfunnar eru óháð aldri, skertri nýrnastarfsemi eða vægri til í meðallagi skertri 

lifrarstarfsemi. Merki eru um að brotthvarf R-handhverfunnar úr plasma sé hægara hjá sjúklingum 

með alvarlega skerta lifrarstarfsemi.  

  

5.3  Forklínískar upplýsingar  

  

Bíkalútamíð hefur mikil andandrógen áhrif og blönduð oxídasa-ensímörvandi áhrif hjá dýrum. 

Breytingar í marklíffærum, þ.á m. æxlismyndun í dýrum, eru tengdar þessari virkni. Engar niðurstöður 

forklínískra rannsókna eru taldar hafa þýðingu hvað varðar meðferð sjúklinga með langt gengið 

krabbamein í blöðruhálskirtli (advanced cancer prostatae).  

  

  

6.  LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR  

  

6.1  Hjálparefni  

  

Laktósaeinhýdrat  

Póvídón K25  

Natríumsterkjuglýkólat (tegund A)  

Magnesíumsterat  

Hýprómellósi 5cP  

Títantvíoxíð (E171) Própýlenglýkól.  

  

6.2  Ósamrýmanleiki  

  

Á ekki við.  

  

6.3  Geymsluþol  

  

3 ár.  

  

6.4  Sérstakar varúðarreglur við geymslu  

  

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.  

  

6.5  Gerð íláts og innihald  

  

PVC/PVDC/ál þynnupakkningar sem innihalda 28, 30 56 60 eða 90 töflur.  

  

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.  

  

6.6  Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun  

  

Engin sérstök fyrirmæli.  
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7.  MARKAÐSLEYFISHAFI  

  

Alvogen ehf. 

Smáratorgi 3 

201 Kópavogur 

Ísland  

  

8.  MARKAÐSLEYFISNÚMER  

  

IS/1/10/129/01  

  

  

9.  DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS  

  

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 8. júlí 2010.  

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 17. desember 2015.  

  

  

10.  DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS  

  

7. desember 2020. 


