
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК I 
 

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ, УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЦІЛЬОВІ ПАЦІЄНТИ 
ТА УМОВИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДО УВАГИ ДЕРЖАВ-

ЧЛЕНІВ 
 

ДЛЯ 
 

НЕЗАРЕЄСТРОВАНОГО ПРЕПАРАТУ 
Лагевріо (молнупіравір) 

 
ДОСТУПНИЙ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

  



1. ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

• Назва лікарського засобу для застосування: Лагевріо 
• Діюча речовина(-и): молнупіравір 
• Лікарська форма: Капсули 
• Спосіб застосування: Перорально 
• Дозування: 200 мг 

 
2. НАЗВА ТА КОНТАКТНІ ДАНІ КОМПАНІЇ 
 
Мерк Шарп і Доум Б.В. 
Ваардервег 39 
2031 БН Хаарлем 
Нідерланди 
 
[Контактні дані будуть додані на національному рівні] 
 
3. ЦІЛЬОВА ПОПУЛЯЦІЯ ПАЦІЄНТІВ 
 
Препарат Лагевріо показаний для лікування COVID-19 у дорослих, які не потребують 
кисневої терапії та мають підвищений ризик прогресування до важкої форми захворювання 
COVID-19. Дивіться розділ 6. 
 
4. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
Лікарський засіб відпускається за рецептом лікаря. 
 
5. УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

5.1 Дозування 
 
• Рекомендації щодо дозування та тривалості лікування 

Рекомендована доза препарату Лагевріо становить 800 мг (чотири капсули по 200 мг), 
перорально, кожні 12 годин протягом 5 днів. 
Препарат Лагевріо слід застосовувати якомога швидше після встановлення діагнозу 
COVID-19 і протягом 5 днів після появи симптомів. 
 

• Окремі категорії пацієнтів 
Діти  
Безпека та ефективність препарату Лагевріо у пацієнтів віком до 18 років наразі не 
встановлені. Дані відсутні. 
Пацієнти похилого віку 
Корекція дози препарату Лагевріо не потрібна. 
Порушення функції нирок 
Корекція дози препарату Лагевріо не потрібна. Див. розділ 5.3. 
Порушення функції печінки 
Корекція дози препарату Лагевріо не потрібна. Див. розділ 5.3. 
 



• Спосіб застосування 
Для перорального застосування. 
Препарат Лагевріо, капсули по 200 мг можна приймати з їжею або без їжі. 
Пацієнтам слід рекомендувати ковтати капсули цілими, не відкривати, не розламувати та 
не розчавлювати капсулу. 
 

5.2 Протипоказання 
 
Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин (див. 
розділ 5.11). 
 

5.3 Особливості застосування   
 
Порушення функції печінки і нирок 
Пацієнти з важкою нирковою недостатністю були виключені з клінічних досліджень. Існує 
обмежений досвід застосування молнупіравіру у осіб з будь-яким ступенем печінкової 
недостатності. 
 
Натрій  
Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на дозу, тобто практично 
вільний від натрію. 
 

5.4 Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій 
 
Клінічних досліджень щодо взаємодії інших препаратів з молнупіравіром не проводилося. 
На основі обмежених доступних даних in vitro не було виявлено істотних ризиків клінічно 
важливих лікарських взаємодій під час застосування молнупіравіру 800 мг кожні 12 годин 
протягом 5 днів. 
 

5.5 Вагітність і лактація 
 

• Жінки репродуктивного віку 
Жінки репродуктивного віку повинні використовувати ефективні засоби контрацепції під 
час лікування та протягом 4 днів після прийому останньої дози препарату Лагевріо. 
 

• Вагітність 
Дані щодо застосування препарату Лагевріо у вагітних жінок відсутні. Дослідження на 
тваринах показали репродуктивну токсичність. Пероральне застосування молнупіравіру у 
вагітних щурів у період органогенезу призводило до ембріофетальної летальності та 
тератогенності при експозиції у 7,5 разів вище за експозицію NHC у людини при 
рекомендованій дозі для людини (РДЛ) та затримки розвитку плода при експозиції у ≥2,9 
рази вище за експозицію N-гідроксицитидину (NHC) у людини при РДЛ. 
Пероральне застосування молнупіравіру у кроликів протягом періоду органогенезу 
призводило до зниження маси плода при експозиції у 18 разів вище за експозицію NHC у 
людини при РДЛ. Межа безпеки при NOAEL (максимальна доза препарату, при якій не 
спостерігаються побічні явища) для експозиції NHC у людини становить 0,8 разів та 6,5 
разів при РДЛ у щурів і кроликів, відповідно. Хоча материнська токсичність спостерігалася 



як у щурів, так і у кроликів при всіх рівнях доз, при яких спостерігалася ембріофетальна 
токсичність, не можна виключити ефект, пов’язаний з речовиною. 
Препарат Лагевріо не рекомендується застосовувати під час вагітності та жінкам 
репродуктивного віку, які не використовують ефективні засоби контрацепції. 
 

• Годування груддю 
Невідомо, чи препарат Лагевріо або будь-який з компонентів препарату Лагевріо 
виділяються у грудне молоко, впливають на вироблення жіночого молока або впливають на 
дитину, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Дослідження із застосуванням 
молнупіравіру в період лактації на тваринах не проводилися. 
Виходячи з потенційних побічних реакцій на препарат Лагевріо у дитини на грудному 
вигодовуванні, годування груддю слід припинити під час лікування та протягом 4 днів після 
останньої дози препарату Лагевріо. 
 

• Фертильність 
Дані про вплив молнупіравіру на фертильність у людини відсутні. Не спостерігалося впливу 
на фертильність у самок і самців щурів при експозиції приблизно у 2 і 6 разів вище за 
експозицію NHC у людини при РДЛ, відповідно. 
 

5.6 Несумісність 
 
Не застосовується. 
 

5.7 Передозування 
 
Відсутній досвід передозування препарату Лагевріо у людини. Лікування передозування 
препарату Лагевріо має включати загальні підтримуючі заходи, включаючи моніторинг 
клінічного стану пацієнта. Не очікується, що гемодіаліз призведе до ефективного виведення 
NHC. 
 

5.8 Термін придатності 
 
18 місяців 
 

5.9 Умови зберігання 
 
Цей лікарський засіб не вимагає особливих умов зберігання. Зберігати в оригінальній 
упаковці. 
 

5.10 Особливі заходи безпеки при утилізації 
 
Будь-який невикористаний лікарський засіб або відходи слід утилізувати відповідно до 
місцевих вимог. 
 

5.11 Перелік допоміжних речовин 
 
Вміст капсули: 
Кроскармелоза натрію 



Гідроксипропілцелюлоза 
Магнію стеарат  
Целюлоза мікрокристалічна  
Вода очищена  
 
Оболонка капсули: 
Гіпромелоза 
Титану діоксид  
Заліза оксид червоний 
 
Друкарська фарба: 
Калію гідроксид  
Шелак 
Титану діоксид  
 
6. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

• Побічні реакції 
 
Резюме профілю безпеки 
Найчастішими побічними реакціями, про які повідомлялося під час лікування препаратом 
у дозі 800 мг, кожні 12 годин, протягом 5 днів і протягом 14 днів після останньої дози, були 
діарея (3%), нудота (2%), запаморочення (1%) і головний біль (1%). Всі реакції були 1-го 
ступеня (легкі) або 2-го ступеня (помірні). 
 
Перелік побічних реакцій представлено у вигляді таблиці 
Побічні реакції наведені нижче за класами систем органів та частотою. Частота 
визначається наступним чином: дуже часті (≥1/10); часті (від ≥1/100 до <1/10); нечасті (від 
≥1/1000 до <1/100); рідкі (від ≥1/10 000 до <1/1 000). 
 
Таблиця 1: Перелік побічних реакцій 
Частота  Побічна реакція 
Порушення з боку нервової системи 
Часті  запаморочення, головний біль 
Порушення з боку шлунково-кишкового тракту 
Часті  діарея, нудота 
Нечасті  блювання 
Порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини 
Нечасті  висип, кропив’янка 

 
Повідомлення про підозрювані побічні реакції 
Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має 
велике значення. Це дозволяє продовжувати моніторинг співвідношення користь/ризик 
лікарського засобу. Медичних працівників просять повідомляти про будь-які підозрювані 
побічні реакції через національну систему повідомлень, наведену в Додатку V. 
 



• Резюме відповідних фармакологічних властивостей 
 
Механізм дії 
Молнупіравір – це проліки, які метаболізуються до аналога рибонуклеозиду N-
гідроксицитидину (NHC). NHC розподіляється в клітинах, де фосфорилюється з 
утворенням фармакологічно активного рибонуклеозидтрифосфату (NHC-TP). Включення 
NHC-TP у вірусну РНК за участі вірусної РНК-полімерази призводить до накопичення 
помилок у вірусному геномі, що призводить до інгібування реплікації. Цей механізм дії 
називається катастрофою помилок вірусу. 
 
Противірусна активність 
NHC був активним в аналізах клітинної культури проти SARS-CoV-2 з 50% ефективними 
концентраціями (EC50) у діапазоні від 0,67 до 2,66 мкМ в клітинах A-549 і від 0,32 до 2,03 
мкМ у клітинах Vero E6. NHC мав подібну активність проти варіантів SARS-CoV-2 B.1.1.7 
(альфа), B.1351 (бета), P.1 (гама) і B.1.617.2 (дельта) зі значеннями EC50 1,59, 1,77 і 1,32 і 
1,68 мкМ відповідно. 
 
Резистентність  
Дослідження щодо оцінки резистентності до NHC SARS-CoV-2 у культурі клітин та у 
клінічних дослідженнях наразі не завершені. Дослідження селективної резистентності in 
vitro з іншими коронавірусами (мишачий вірус гепатиту та MERS-CoV) показали низьку 
ймовірність розвитку резистентності до NHC. Після 30 пасажів у культурі клітин 
спостерігалося лише 2-кратне зниження чутливості, і не було виявлено амінокислотних 
замін, пов’язаних з резистентністю до NHC. NHC зберігав активність in vitro проти SARS-
CoV-2 та рекомбінантного мишачого вірусу гепатиту з полімеразними замінами 
(наприклад, F480L, V557L та E802D), пов’язаними зі зниженням чутливості до ремдезивіру, 
що вказує на відсутність перехресної резистентності. 
 

• Резюме відповідних клінічних властивостей 
 
Клінічна ефективність і безпека 
Клінічні дані засновані на проміжному аналізі даних від 775 рандомізованих суб’єктів у 
дослідженні фази 3 MOVe-OUT. Дослідження MOVe-OUT було рандомізованим, 
подвійним сліпим, плацебо-контрольованим дослідженням за участю дорослих 
негоспіталізованих пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19. 
Пацієнти, які відповідали вимогам, не були вакциновані проти SARS-CoV-2, і у них 
з’явилися симптоми протягом 5 днів після включення. На момент початку дослідження 
пацієнти не отримували кисневу терапію і мали принаймні один із зазначених у протоколі 
факторів ризику прогресування до важкої форми COVID-19 (вік 60 років і старше, цукровий 
діабет, ожиріння [ІМТ > 30], хронічне захворювання нирок, серйозні захворювання серця, 
хронічна обструктивна хвороба легень або активний рак). Суб'єкти були рандомізовані у 
співвідношенні 1:1 для отримання 800 мг препарату Лагевріо або плацебо перорально, 
кожні 12 годин протягом 5 днів. 
При включенні у дослідження середній вік пацієнтів становив 44 роки (діапазон: від 18 до 
88 років); 14% пацієнтів були у віці 60 років і старше і 3% були старше 75 років; 52% були 
чоловіками; 52% були білими, 6% чорними або афроамериканцями і 2% азіатами; 58% були 
іспанського або латиноамериканського походження. Сорок дев'ять відсотків суб'єктів 
отримували препрат Лагевріо або плацебо протягом 3 днів після появи симптомів COVID-



19. Найпоширенішими факторами ризику були ожиріння (77%), вік 60 років і старше (14%) 
та цукровий діабет (14%). Загалом, вихідні демографічні характеристики та характеристики 
захворювання були добре збалансовані між групами лікування. 
У Таблиці 2 наведено результати первинної кінцевої точки (відсоток суб’єктів, які були 
госпіталізовані або померли до Дня 29 з будь-якої причини). 
 
Таблиця 2: Проміжні результати ефективності у негоспіталізованих дорослих 
пацієнтів з COVID-19 

 Лагевріо 
(N=385) 
n (%) 

Плацебо 
(N=377) 
n (%) 

Різниця ризиків* 
(95% ДІ) 

р-значення† 

Госпіталізація з будь-якої 
причини або смерть до 
Дня 29‡ 

28 (7,3%) 53 (14,1%) -6,8 
(-11,3, -2,4) 

0,0012 

Госпіталізація 28 (7,3%) 52 (13,8%)   
Смерть  0 (0%) 8 (2,1%)   
Не відомо§ 0 (0%) 1 (0,3%)   
* Різниця ризиків застосування молнупіравіру та плацебо за методом Мєттінена та Нурмінена, 
стратифікована за часом появи симптомів COVID-19 (≤3 днів проти >3 [4-5] днів). Відносне 
зниження ризику застосування молнупіравіру в порівнянні з плацебо становить 52% (95% ДІ: 
33%, 80%) за методом Кокрана-Мантела-Хензеля, стратифіковане за часом появи симптомів 
COVID-19 (≤3 днів проти >3 [4 -5 днів). 
† Одностороннє p-значення 
‡ Визначається як ≥24 години надання невідкладної допомоги в лікарні або закладі невідкладної 
допомоги (наприклад, у відділенні невідкладної допомоги). 
§ В аналізі ефективності суб’єкти з невідомим статусом у День 29 зараховуються як результат 
госпіталізації з будь-якої причини або смерті. 
Примітка: Усі суб’єкти, які померли до Дня 29, були госпіталізовані до смерті. 

 
Результати ефективності були подібними в підгрупах, включаючи вік (>60 років), 
захворювання, що становили ризик (наприклад, ожиріння, діабет), та варіанти SARS-CoV-
2. У підгрупі суб’єктів, позитивних на антитіла до SARS-CoV-2 при включенні (приблизно 
18%; що відображає поточну або попередню інфекцію), не спостерігалося різниці у 
первинній кінцевій точці між групами молнупіравіру та плацебо. 
 
7. УМОВИ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ 
 
Цей препарат підлягає додатковому моніторингу. Це дозволяє швидко ідентифікувати нову 
інформацію про безпеку. Медичних працівників просять повідомляти про будь-які 
підозрювані побічні реакції. Інформацію щодо повідомлення про побічні реакції див. у 
розділі 6. 
 
 


