
 לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים המרשם במידע דגשים
 עבור המרשם על מלא מידע ראהEMFLAZA™.  של וביעילות בבטיחות

.EMFLAZA

-

-

-

, רוח מצבי, שינה נדודי, אופוריה לכלול עשוי:רוח ומצב התנהגות הפרעות
 אחר מעקב:עצמות על השפעות (5.5) ופסיכוזה חמור דיכאון, באישיות שינויים

-)EMFLAZA )5.6ב כרוני שימוש עם העצם של המינרלים בצפיפות ירידה

 לחץ אחר עקוב; וגלאוקומה זיהומים, קטרקט לכלול עשוי: עיניים השפעות
(5.7) שבועות-6 מ יותר נמשךEMFLAZA  אם עיני תוך

 מינונים המקבלים לחולים מוחלשים חיים או חיים חיסונים לתת אין:חיסון
(5.8) קורטיקוסטרואידים של חיסוניים מדכאים

 אינה הפריחה כן אם אלא, פריחה של הראשון הסימן עם להפסיק יש:בעור חמורות פריחות
(5.9) לתרופות בבירור קשורה

 לשימוש )EMFLAZA )deflazacort, טבליות
 פומי תרחיף )EMFLAZA )deflazacort פומי

2017: ב"בארה ראשוני אישור

 -----------------------------ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 לטיפול המיועד קורטיקוסטרואיד  הואDMD( (1)( ומעלה5  מגיל בחולים

-EMFLAZA דושן של שרירים בניוון

- ---------- וניהול מינון- - - - - - - - - - - - - - - -
(2.1) הפה דרך במתן יום/ג"ק/ג"מ-0.9 כ הוא יומי פעם המומלץ המינון-

(2.2) ימים מכמה יותר במשך מתן לאחר בהדרגה הפסק ------------------------שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
ומעלהEMFLAZA  עבור10%  (≥ ביותר השכיחות הלוואי תגובות

--------וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - -
-
-

 הנשימה בדרכי זיהום, מוגבר תיאבון, במשקל עלייה, קושינגואיד הופעת הם) פלצבו
(6.1) אף ודלקת מרכזית יתר השמנת, הירסוטיזם, פולקיוריה, שיעול, העליונות (3)  ג"מ-36 ו ג"מ30 , ג"מ18 , ג"מ6 : טבליות

(3) ל"מ/ג"מ22.75 : אוראלי תרחיף

 ---------------------------------נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ב פעילים הלא מהמרכיבים אחד לכל או לדפלזקורט יתר רגישות

-------------------------סמים אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 המומלץ מהמינון שליש תן: חזקים או בינונייםCYP3A4  מעכבי-

 )EMFLAZA )7.1של
 עלולים שהם מכיווןEMFLAZA,  עם חזקים או בינונייםCYP3A4  במשרצי משימוש הימנע

(7.1) היעילות את להפחית

EMFLAZA )4(
-

--------------זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, המוח-אדרנל ההיפותלמוס-יותרת ציר דיכוי: האנדוקריני בתפקוד שינויים-

 במצבים מטופלים אחר מעקב; להתרחש עלולים והיפרגליקמיה קושינג תסמונת
:לזיהום מוגבר וסיכון חיסוני דיכוי ,2.2( EMFLAZA-)5.1 ב כרוני שימוש עם אלה

, סמויים זיהומים של מחדש הפעלה או הפצה, החמרה, לחידושים מוגבר סיכון
 עשויים זיהום של ותסמינים סימנים; קטלניים ולעתים חמורים להיות שעלולים

(5.2) מוסווים להיות

 ברמות וירידה, מוגבר ונתרן דם לחץ אחר מעקב:הדם וכלי הלב בתפקוד שינויים
GI  הפרעות עם בחולים מוגבר סיכון:העיכול במערכת ניקוב (5.3) האשלגן

(5.4) מוסווים להיות עשויים ותסמינים סימנים; מסוימות

Pharmaceuticals, LLC  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
Marathonאו1-866-562-4620  בטלפון

DrugSafety@propharmagroup.com או  FDA1088-1-800-ב- FDAאו 
/medwatchwww.fda.gov .

-

ה ידי על המאושרים מטופלים ותיוג למטופל ייעוץ על למידע17  ראה
.FDA- -

02/2017: מתוקן
-
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המרשם על מלא מידע

ושימוש אינדיקציות1

EMFLAZA דושן של שרירים בניוון לטיפול  מיועד )DMD(ומעלה5  מגיל בחולים.

וניהול מינון2

מינון על מידע2.1

, בטבליות משתמשים אם. ביום פעם ליום ג"ק/ג"מ-0.9 כ הואEMFLAZA  של המומלץ הפומי המינון
 הטבליות חוזק ארבעת של שילוב בכל להשתמש ניתן. האפשרי ביותר הקרוב למינון מעלה כלפי עיגל
 המיליליטר לעשירית למעלה עיגלו, הפה בתרחיף משתמשים אם. זה מינון להשגתEMFLAZA  של

).ל"מ( ביותר הקרובה

הפסקה2.2

[ימים מכמה יותר במשך ניתנה התרופה אם בהדרגהEMFLAZA  של המינון את להפחית יש
.(5.1)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה

2.3
.אוכל בלי או עם לפה ותרחיף טבליותEMFLAZA  ליטול ניתן

חשובות וניהול הכנה הוראות

EMFLAZA טבליות
תפוחים רסק עם ערבוב לאחר מיד ולקחת לכתוש או שלמותEMFLAZA  טבליות לתת ניתן

.

EMFLAZA לפה תרחיף
.המתן לפניEMFLAZA  הפה תרחיף את היטב לנער יש

, הפה למתקן המתאים המינון משיכת לאחר. המוצר עם המסופק הפה במתקן רק השתמש
. היטב וערבב חלב או מיץ של אונקיות4  עד3  לתוךEMFLAZA  הפה תרחיף את באיטיות הוסף
 אינטראקציות ראה[אשכוליות מיץ עםEMFLAZA  לתת אין. מיד המינון את לתת יש מכן לאחר

(7.1)]. תרופתיות

 הבקבוק מפתיחת אחד חודש לאחר שנשאר שימוש בו נעשה שלאEMFLAZA  פומי תרחיף כל השלך
.לראשונה

CYP3A4 וממריצים מעכבי עם לשימוש מינון שינוי2.4
CYP3A4 מעכבי

. חזקים או בינונייםCYP3A4  מעכבי עם ניתנתEMFLAZA  כאשר המומלץ מהמינון שליש תן
CYP3A4  מעכבי עם בשימוש ליום ג"מ12  של למינון יופחת ליום ג"מ36  של מינון, לדוגמה
(12.3)]. קלינית ופרמקולוגיה(7.1)  תרופתיות אינטראקציות ראה[חזקים או בינוניים

CYP3A4 מעוררי
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 ראה[EMFLAZA עם חזקים או בינונייםCYP3A4  מעוררי עם משימוש הימנע
(12.3)]. קלינית ופרמקולוגיה(7.1)  תרופתיות אינטראקציות

וחוזקות מינון צורות3

טאבלטים

-
-
-
-

 לבן: ג"מ18  אחד בצד מוטבע"6"  עם ועגול לבן: ג"מ6
 עם וסגלגל לבן: ג"מ30  אחד בצד בולט"18"  עם ועגול
' אינץ36 "  עם וסגלגל לבן: ג"מ36  אחד בצד בולט"30"

אחד בצד מובלט

אוראלית השעיה

לבנבן תרחיף: ל"מ/ג"מ22.75 -

נגד התוויות4

 מקרים. פעילים הלא מהמרכיבים אחד לכל או לדפלזקורט ידועה יתר רגישות עם בחולים אסור
 בקורטיקוסטרואידים טיפול שקיבלו בחולים התרחשו, אנפילקסיס כולל, יתר רגישות של

EMFLAZA](6.2)] שליליות ותגובות(5.15)  זהירות ואמצעי אזהרות ראה.

זהירות ואמצעי אזהרות5

האנדוקריני בתפקוד שינויים5.1

 בתפקוד חיים ומסכנים חמורים לשינויים לגרום עלוליםEMFLAZA,  כגון, קורטיקוסטרואידים
, קושינג תסמונת עבורEMFLAZA  המקבלים חולים אחר מעקב. כרוני בשימוש במיוחד, האנדוקריני

 עם חולים, בנוסף-EMFLAZA. מ גמילה לאחר הכליה יותרת ספיקת ואי היפרגליקמיה
,hypopituitarismהכליה יותרת של מולדת היפרפלזיה או הכליה יותרת של ראשונית ספיקה אי ,

 לאירועים מוגבר בסיכון להיות עשוייםpheochromocytoma  או התריס בלוטת של תפקוד
.שליליים אנדוקריניים

מקורטיקוסטרואידים גמילה בעקבות הכליה יותרת ספיקת לאי סיכון
 עם, הפיך(HPA)  המוח-אדרנל היפותלמוס-יותרת ציר דיכוי מייצרים קורטיקוסטרואידים

 הטיפול הפסקת לאחר הכליה יותרת של שניונית אי-ספיקה של להתפתחות פוטנציאל
 פוסלים אם להתרחש עלולה הכליה יותרת של חריפה ספיקה אי. בקורטיקוסטרואידים

 אי-ספיקת ומשך מידת. קטלנית להיות ועלולה, קורטיקוסטרואידים בפתאומיות
 הטיפול ובמשך בתדירות, במינון ותלויים החולים בין משתנים שנוצרת האדרנוקורטיקלית

 בעת הקורטיקוסטרואידים במינון הדרגתית הפחתה ידי על מופחת הסיכון. בקורטיקוסטרואידים
הממושך הטיפול הפסקת לאחר חודשים, זאת עם, להימשך עלולה זו ספיקה אי. הטיפול הפסקת

 על לחזור יש, הטיפול הפסקת של תקופה אותה במהלך המתרחש מתח של מצב בכל, לפיכך;
.בקורטיקוסטרואידים הטיפול

 עלולה, המוח יותרת ספיקת לאי קשורה אינה שלכאורה, סטרואידים של" גמילה תסמונת"
כוללת זו תסמונת. קורטיקוסטרואידים של פתאומית הפסקה לאחר גם להתרחש
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 מיאלגיה, פיזור, פרקים כאבי, חום, ראש כאבי, עייפות, הקאות, בחילות, אנורקסיה כגון תסמינים
 בריכוז הפתאומי מהשינוי כתוצאה נחשבות הללו ההשפעות. במשקל ירידה או/ו

.קורטיקוסטרואידים של נמוכות מרמות ולא הקורטיקוסטרואידים

קושינג תסמונת
 לקורטיקוסטרואידים ממושכת חשיפה עם מתרחשת) היפרקורטיזוליזם( קושינג תסמונת

הגפיים והידלדלות חזה השמנת, דם לחץ יתר כוללים הסימפטומיםEMFLAZA.  כולל, אקסוגניים
 עור עם ותכופות קלות חבורות, שרירים חולשת, הפנים של שפע, פנים עיגול, סגולות רצועות,

 בעורף חריגות, אמנוריאה, אקנה, אוסטאופניה, האחורי בצוואר שומן שקיעת, דק שביר
.ופסיכיאטריות

גליקמיה היפר
 לגרום, הקיימת הסוכרת את להחמיר, בדם הגלוקוז רמת את להעלות יכולים קורטיקוסטרואידים

. אנטי-סוכרתיות תרופות של ההשפעה את להפחית ועשויים, לסוכרת טווח ארוך מטיפול לסובלים
 טיפול להתחיל יש, היפרגליקמיה עם חולים עבור. קבועים זמן במרווחי בדם הגלוקוז רמת אחר מעקב

.בהתאם אותו להתאים או אנטי-סוכרתי

התריס בלוטת של שונה תפקוד עם בחולים לשימוש שיקולים
 התריס בלוטת של פעילות תת עם בחולים מופחת קורטיקוסטרואידים של המטבולי הפינוי
 לחייב עשויים המטופל של התריס בלוטת במצב שינויים. התריס בלוטת של יתר בחולי ומוגבר

 קורטיקוסטרואידים של במקביל מתן נדרשת כאשר. הקורטיקוסטרואיד של מינון התאמת
 כדי בלבוטירוקסין הטיפול התחלת את להקדים צריך קורטיקוסטרואיד מתן, ולוותירוקסין

.הכליה יותרת למשבר הסיכון את להפחית

פיאוכרומוציטומה משבר
 מתן לאחר, קטלני להיות שעלולpheochromocytoma,  משבר על דיווחים היו

 את שקול, שזוהה או-pheochromocytoma ל חשד עם בחולים. מערכתיים קורטיקוסטרואידים
.קורטיקוסטרואידים מתן לפניpheochromocytoma  למשבר הסיכון

לזיהום מוגבר וסיכון חיסוני דיכוי5.2

 לזיהום הסיכון את ומגבירים החיסון מערכת את מדכאיםEMFLAZA,  כולל, קורטיקוסטרואידים
 מפחיתים קורטיקוסטרואידים. הלמינתי או פרוטוזואה, פטרייתי, חיידקי, ויראלי כולל, פתוגן בכל
 לזיהומים הסיכון את מגבירים, קיימים זיהומים מחמירים, חדשים לזיהומים העמידות את

 כמה ומסווים סמויים זיהומים של להחמרה או מחדש להפעלה הסיכון את מגבירים, מפוזרים
, המינון שבה המידה. קטלניים ולעתים, חמורים להיות יכולים אלה זיהומים. זיהום של סימנים

 אינם לזיהום הספציפיים הסיכונים עם בקורלציה הקורטיקוסטרואידים מתן ומשך המסלול
 במינונים עלייה עם עולה זיהומיים סיבוכים של התרחשותם שיעור, זאת עם; היטב מאופיינים

.קורטיקוסטרואידים של

 מינון הפחתת או קורטיקוסטרואידים של נסיגה ושקול זיהום התפתחות אחר עקוב
.הצורך לפי הקורטיקוסטרואידים

וחצבת זוסטר וריצלה של נגיפיות דלקות
 אפילו או רציני מהלך להיות יכולה וחצבת זוסטר וריצלה וירוס ידי על הנגרמת רוח אבעבועות

 בילדיםEMFLAZA.  כולל, קורטיקוסטרואידים הנוטלים מבוגרים או חיסוניים לא בילדים קטלני
להימנע במיוחד להקפיד יש, אלו במחלות חלו שלא מבוגרים או
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 רוח אבעבועות עם מונע בטיפול צורך שיש ייתכן, רוח לאבעבועות נחשף מטופל אם. חשיפה
.(VZIG)אימונוגלובולין עם מונע בטיפול צורך שיש ייתכן, לחצבת נחשף חולה אם  .(IG)אם 

.אנטי-ויראליות בתרופות טיפול לשקול ניתן, רוח אבעבועות מתפתחת

B הפטיטיס וירוס של מחדש הפעלה
 העובריםB  צהבת נשאי שהם בחולים להתרחש יכולהB  הפטיטיס וירוס של מחדש הפעלה

 גם להתרחש יכולה מחדש הפעלה. קורטיקוסטרואידים כולל חיסון מדכאות בתרופות טיפול
B. בהפטיטיס זיהום נפתר כי שנראה בחולים

פטרייתיים זיהומים
 בהם להשתמש אין ולכן מערכתיים פטרייתיים זיהומים להחמיר עלולים קורטיקוסטרואידים

 פטרייתיים זיהומים המפתחים בקורטיקוסטרואידים המטופלים לחולים. כאלה זיהומים בנוכחות
.הקורטיקוסטרואידים מינון הפחתת או הקורטיקוסטרואידים הפסקת מומלצת, מערכתיים

אמביאזיס
 סמויה אמביאזיס לשלול מומלץ, לכן. סמויה אמביאזיס להפעיל עשויים קורטיקוסטרואידים

 באזורים ששהה מטופל בכל בקורטיקוסטרואידים טיפול התחלת לפני פעילה אמביאזיס או
.מוסברים בלתי שלשולים עם מטופל כל או, הטרופיים

Strongyloides התקף
 על המושרה חיסוני דיכוי), חוט תולעי(Strongyloides  של חשודה או ידועה הדבקה עם בחולים

 זחלים נדידת עם ולהפצהStrongyloides  להיפר-זיהום להוביל עלול קורטיקוסטרואידים ידי
 שעלולה גראם-שלילית וספטיסמיה חמורenterocolitis - ב קרובות לעתים המלווה, נרחבת
 או ידועה הדבקה מפתחים אשר בקורטיקוסטרואידים המטופלים מטופלים עבור. קטלנית להיות

 הפחתת או הקורטיקוסטרואידים הפסקת מומלצת), חוט תולעי(Strongyloides  של חשודה
.הקורטיקוסטרואידים מינון

הדם וכלי הלב בתפקוד שינויים5.3

, ומים מלח לאגירת, הדם בלחץ לעלייה לגרום עלוליםEMFLAZA,  כולל, קורטיקוסטרואידים
 יתר עומס של ותסמינים סימנים והעריכו הדם לחץ אחר עקבו. וסידן אשלגן של מוגברת ולהפרשה

. אשלגן ותוספי בתזונה מלח בהגבלת צורך שיהיה ייתכן. בסרום אשלגן רמות אחר מעקב. בנפח
.כליות ספיקת אי או דם לחץ יתר, לב ספיקת אי עם בחולים בזהירות-EMFLAZA ב להשתמש יש

 החופשית בדופן קרע לבין בקורטיקוסטרואידים שימוש בין קשר על מצביעים ספרות דיווחי
EMFLAZA  עם בטיפול להשתמש יש, לכן; לאחרונה הלב שריר אוטם לאחר השמאלי החדר של

.אלו בחולים רבה בזהירות

העיכול במערכת ניקוב5.4

 עם בחולים בקורטיקוסטרואידים שימוש במהלך העיכול במערכת להתנקבות מוגבר סיכון קיים
, דיברטיקוליטיס, סמויים או פעילים פפטיים כיבים כגון העיכול במערכת מסוימות הפרעות

 כגון, העיכול במערכת ניקוב של סימנים. ספציפית לא כיבית וקוליטיס טריות מעיים אנסטומוזות
.קורטיקוסטרואידים המקבלים בחולים מוסווים להיות עשויים, פריטוניאלי גירוי
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; אחרים פיוגניים זיהומים או אבצס, להתנקבות סבירות יש אם מקורטיקוסטרואידים הימנע
.סמוי או פעיל פפטי כיב או; טריות מעיים אנסטומוזות; דיברטיקוליטיס

רוח ומצב התנהגות הפרעות5.5

 כולל, מערכתיים קורטיקוסטרואידים עם להתרחש עלולות חמורות פסיכיאטריות לוואי תופעות
EMFLAZA.ועשויים הטיפול מתחילת שבועות או ימים מספר תוך כלל בדרך מופיעים התסמינים 

 ייתכן כי אם, נסיגה או מינון הפחתת לאחר להשתפר עשויות אלו תגובות. למינון קשורים להיות
 תסמינים כלל בדרך כוללות פסיכיאטריות לוואי תופעות. תרופתי בטיפול צורך שיהיה

 הטיפול במהלך) הרוח במצב שינויים, שינה נדודי, אופוריה כגון( מאניים או היפומאניים
 הפוטנציאל על המטפלים או המטופלים את ליידע. הטיפול הפסקת לאחר דיכאוניות ואפיזודות
 תסמינים מתפתחים אם רפואי לטיפול לפנות אותם ועודדו הרוח ובמצב בהתנהגות לשינויים

.אובדניים לרעיונות או מדוכא רוח למצב חשד יש אם במיוחד, פסיכיאטריים

עצמות על השפעות5.6

העצם של המינרלים בצפיפות ירידה
 הן העצם ספיגת את ומגבירים העצם יצירת את מפחיתיםEMFLAZA,  כולל, קורטיקוסטרואידים

 עיכוב והן) ההפרשה והגברת הספיגה הפחתת, כלומר( הסידן ויסות על השפעתם באמצעות
 לעלייה משנית העצם של החלבון במטריצת ירידה עם יחד, זאת. האוסטאובלסטים תפקוד

 בחולים העצם צמיחת לעיכוב להוביל עלולים, המין הורמוני ייצור והפחתת חלבון של בקטבוליזם
 ובעצם בחוליות לשברים לחולים לגרום יכול עצם איבוד. גיל בכל עצם איבוד ולהתפתחות ילדים

. בקורטיקוסטרואידים טיפול התחלת לפני לאוסטאופורוזיס חולה של הסיכון את שקול. ארוכות
-EMFLAZA.ב טווח ארוך בטיפול בחולים העצם מינרל צפיפות אחר מעקב

העצם נמק
.אווסקולרי לנמק לגרום עלוליםEMFLAZA,  כולל, קורטיקוסטרואידים

עיניים השפעות5.7

. אחורי תת-קפסולי לקטרקט לגרום עלולEMFLAZA,  כולל, בקורטיקוסטרואידים שימוש
 ועלולים, הראייה לעצבי אפשרי נזק עם לגלאוקומה לגרום גם עלולים קורטיקוסטרואידים

. וירוסים או פטריות, חיידקים ידי על הנגרמים משניים עיניים לזיהומים הסיכון את להגביר
.פעיל עיני הרפס עם לחולים מומלצים אינם קורטיקוסטרואידים

ב הטיפול אם. קורטיקוסטרואידים הנוטלים מהחולים חלק אצל לעלות עלול עיני תוך לחץ
EMFLAZA-עיני התוך הלחץ אחר לעקוב יש, שבועות-6 מ יותר נמשך.

חיסון5.8

 חיסוניים מדכאים מינונים המקבלים לחולים מומלץ אינו מוחלשים חיים או חיים חיסונים מתן
 השכפול את להעצים גם עשויים קורטיקוסטרואידיםEMFLAZA.  כולל, קורטיקוסטרואידים של
.מוחלשים חיים בחיסונים הכלולים מהאורגניזמים חלק של
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 ניתן לא, זאת עם; בקורטיקוסטרואידים טיפול במהלך מומתים או מומתים חיסונים לתת ניתן
.כאלה לחיסונים התגובה את לחזות

 לרעלים מופחתת תגובה להפגין עשוייםEMFLAZA,  כולל, בקורטיקוסטרואידים בטיפול חולים
.נוגדנים תגובת עיכוב בגלל מומתים או חיים ולחיסונים

בעור חמורות פריחות5.9

 שבועות8  תוך שמתחילים תסמינים עם-deflazacort ב בשימוש דווח רעיל אפידרמיס נמק
 קשורה אינה הפריחה כן אם אלא, פריחה של הראשון הסימן עם להפסיק יש. הטיפול מתחילת

.לתרופות בבירור

והתפתחות צמיחה על השפעות5.10

 על שליליות השפעות בעל להיות יכולEMFLAZA,  כולל, בקורטיקוסטרואידים טווח ארוך שימוש
.ילדים אצל והתפתחות גדילה

מיופתיה5.11

( שריר חוסמי בחומרים במקביל וטיפולEMFLAZA,  כולל, קורטיקוסטרואידים המקבלים חולים
 מיאסטניה, למשל( עצבית-שרירית בהעברה הפרעות עם חולים אוpancuronium) , למשל
, כללית היא זו חריפה מיופתיה. חריפה מיופתיה לפתח מוגבר בסיכון להיות עשויים) גרביס
 קינאז בקריאטין עלייה-quadriparesis. ל לגרום ועלולה, ונשימה עיניים שרירי לערב עשויה
 לדרוש עשויים הקורטיקוסטרואידים הפסקת לאחר התאוששות או קליני שיפור. להתרחש עלולה

.שנים עד שבועות

קפוסי של סרקומה5.12

 לרוב, בקורטיקוסטרואידים טיפול המקבלים בחולים מתרחשתKaposi  של סרקומה כי דווח
.קליני לשיפור לגרום עלולה קורטיקוסטרואידים נטילת הפסקת. כרוניים במצבים

 בנזיל משמר חומר בגלל תינוקות אצל חמורות שליליות לתגובות סיכון5.13
אלכוהול

 טבליות; ל"למ בנזיל אלכוהול של ג"מ10.45  מכילEMFLAZA  בנזיל אלכוהול מכילות אינן)
EMFLAZA5  לגיל מתחת ילדים בחולים לשימוש מאושר ואינו בנזיל אלכוהול  מכיל(לפה תרחיף

 ביילודים להופיע יכולות" התנשפות תסמונת" כולל וקטלניות חמורות לוואי תגובות. שנים
 תסמונת". בנזיל באלכוהול משומרות בתרופות המטופלים נמוך לידה במשקל ותינוקות

 ונשימות מטבולית חמצת, המרכזית העצבים מערכת של בדיכאון מאופיינת" ההתנשפות
 חמורות שליליות תגובות להופיע עלולות שבה בנזיל אלכוהול של המינימלית הכמות. מתנשפות

.(8.4)] ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[Suspension OralEMFLAZA  ידועה אינה

טרומבואמבוליים אירועים5.14

 במיוחד) ורידי תרומבואמבוליזם כולל( לתרומבואמבוליזם מוגבר סיכון הראו תצפיתיים מחקרים
 המינון לפי שונה הסיכון אם ברור לא. קורטיקוסטרואידים של יותר גבוהים מצטברים מינונים עם

 בעלי להיות עלולים או להם שיש בחולים בזהירות-EMFLAZA ב השתמש. השימוש משך או היומי
.תרומבואמבוליות להפרעות נטייה
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אנפילקסיס5.15

 כולל, בקורטיקוסטרואידים טיפול שקיבלו בחולים התרחשו אנפילקסיס של נדירים מקרים
.EMFLAZA

שליליות תגובות6

:אחרים בסעיפים פירוט ביתר נדונות הבאות החמורות הלוואי תופעות
-
-

 וסיכון חיסוני דיכוי (5.1)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[האנדוקריני בתפקוד שינויים
(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[לזיהום מוגבר

 במערכת ניקוב (5.3)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[הדם וכלי הלב בתפקוד שינויים
 אזהרות ראה[רוח ומצב התנהגות הפרעות (5.4)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[העיכול
 השפעות (5.6)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[עצמות על השפעות (5.5)] זהירות ואמצעי
 (5.8)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[חיסון (5.7)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[עיניים

5.9)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[בעור חמורות פריחות

[מיופתיה (5.10)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[והתפתחות צמיחה על השפעות
 ואמצעי אזהרות ראה[קפוסי של סרקומה (5.11)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה

(5.12)] זהירות
 ראה[ אלכוהול בנזיל משמר חומר בגלל תינוקות אצל חמורות שליליות לתגובות סיכון

(5.13)] זהירות ואמצעי אזהרות
 (5.14)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[טרומבואמבוליים אירועים

5.15)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[אנפילקסיס

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

קליניים בניסויים ניסיון6.1

 בניסויים שנצפו הלוואי תגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
 תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים ישירות להשוואה ניתנים לא תרופה של הקליניים

.בפועל שנצפו השיעורים את משקפים שלא וייתכן אחרת

 להפסקת קשורות שהיו השליליות התגובות(14)], קליניים מחקרים ראה[1 במחקר
 קטרקט, יתר השמנת, במשקל עלייה היו, תדירות של יורד בסדר, בדפלזקורט הטיפול

.שינה והפרעת

קליניים במחקרים ביותר השכיחות הלוואי תגובות
מ-0.9 ב שטופלה בקבוצה מהחולים ≥-5% ב שהתרחשו השליליות התגובות את מפרטת1  טבלה

DMD  עם חולים שכלל1,  במחקר פלצבו בחולי מאשר יותר גבוהה בתדירות והופיעו יום/ג"ק/ג"
.שנה15  עד5  הגילאים בין

 והופיעו-Deflazacort ב שטופלו מהחולים5%  >ב שהתרחשו שליליות תגובות1:  טבלה
1) מחקר(DMD  עם פלצבו בחולי מאשר יותר גבוהה בתדירות
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דפלזקורטשלילית תגובה
(N=51) ד/ג"ק/ג"מ0.9

(N=50) פלצבו
1שבועות12  לאחר%

שבועות12  לאחר%

3312קושינגואיד מראה
206עלה המשקל
142מוגבר תיאבון

 הנשימה בדרכי זיהום
העליונות

1210
126להְׁשִתְעַלֵ

122פולקיוריה
106אף דלקת

102הירסוטיזם
104מרכזית יתר השמנת

86ַאדמְמֶתֶ
84נרִגנָּות

80רינוריאה
62בבטן נוחות אי

.פעיל השוואה חומר או דפלזקורט לקבלת באקראי מחדש חולקו פלצבו חולי שבועות12  לאחר1

 שבועות52  במשך שהתרחשו) בדפלזקורט שטופלו מהמטופלים5%  (≥ שכיחות לוואי תגובות
ג"מdeflazacort -0.9 מ יותר גבוה ובשיעור1  במחקר יום/ג"ק/ג"מ0.9  לדפלזקורט חשיפה של

(60%),  קושינגואיד הופעת כולל הניסוי של מבוקר שלב שבועות12  של בפלסבו יום/ג"ק/
/בטן כאבי(25%),  מרכזית השמנה(28%),  אריתמה(28%),  במשקל עלייה(35%),  הירסוטיזם

(10%),  עצבנות(10%),  עצירות(15%),  פולקיוריה). ), משולבים(18%  עליונים בטן כאבי
 בחילות(6% ),  חבלה(7%),  פריחה(7%),  גב כאבי(9%),  פיירקסיה(9%),  חריגה התנהגות

(6%). עור וסטיות(6%)  אפיסטקסיס(6%),  פסיכו-מוטורית היפראקטיביות(6%),

"מ0.9  של למינון בהשוואה). ליום ג"ק/ג"מ(1.2  דפלזקורט של יותר גבוה מינון גם העריך1  מחקר
 של יותר גבוהה לשכיחות קשור היה שבועות52  במשך ליום ג"ק/ג"מ1.2  דפלזקורט, ליום ג"ק/ג

 כאבי(37% ),  הירסוטיזם(49%),  אריתמה(69%),  קושינגואיד הופעת כולל, מסוימות לוואי תגובות
(11%),  עור כתמי(14%),  עליונים בטן כאבי(15%),  עצירות(32%),  במשקל עלייה(34%),  ראש

 של ליום ג"ק/ג"מ1.2  במינון נוספת תועלת הייתה שלא מכיוון(8%).  בבטן נוחות ואי(11%)  אקנה
 ומתן מינון ראה[-DMDב לטיפול מומלץ אינו ליום ג"ק/ג"מEMFLAZA -1.2 ב השימוש, דפלזקורט

[(2.1)

. לוואי תגובות מאותן רבות נצפו2),  מחקר( ממושך מעקב עם שנתיים של נוסף קליני במחקר
 חולשת כולל, בסטרואידים טווח ארוך לשימוש הקשורים ושלד שרירים אירועים גם נצפו, בנוסף

.ואוסטאופניה בגידים הפרעה, שרירים

קליניים במחקרים שנצפו נפוצות פחות לוואי תופעות
) מפלסבו ויותר-deflazacort ב טיפול קבוצת בכל-1% מ יותר של שכיחות( אחרות לוואי תגובות
.להלן מוצגות1  מחקר של השבועות12  של הפלצבו מבוקר השלב במהלך שנצפו
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גדלו הדמעות:עיניים הפרעות

 העיכול במערכת הפרעה, בחילות, דיספפסיה:העיכול במערכת הפרעות
צמָָא:ניהול אתר ותנאי כלליות הפרעות

, השתן בדרכי דלקת, בשיניים מורסה, הלוע דלקת, חיצונית אוזן דלקת, שפעת, אימפטיגו:זיהומים
 ,Hordeolumויראלי זיהום

, ירוק שבר, פיבולה שבר, פנים פציעת, חבלה, גב פציעת:פרוצדורליים וסיבוכים הרעלה, פציעה
חום תשישות

סדיר לא לב קצב, גלוקוז שתן קיים:חקירות

 כאבי, צוואר מסת, מיאלגיה, שרירים התכווצויות, גב כאבי:חיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות
בגפיים כאבים, צוואר

פסיכומוטורית היפראקטיביות, סחרחורת:העצבים במערכת הפרעות

, בינוניים שינה נדודי, רגשית הפרעה, דיכאון, תוקפנות, רגישות על משפיע:פסיכיאטריות הפרעות
שינה הפרעת, הרוח במצב שינויים, הרוח במצב שינוי

 היפרטונית השתן   שלפוחית, דיסוריה, כרומטוריה:ובשתן בכליות הפרעות
באשכים כאב:והשד הרבייה במערכת הפרעות

 הפרעות רינוריאה, היפוונטילציה:והמדיאסטינלי החזה בית, הנשימה בדרכי הפרעות
 גלי:דם כלי הפרעות אקנה דרמטיטיס, התקרחות, אקנה:עוריות התת וברקמות בעור
חום

שיווק לאחר ניסיון6.2

 או העולם ברחבי-deflazacort ב אישור לאחר שימוש במהלך דווחו הבאות הלוואי תופעות
 מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו תגובות. אחרים בקורטיקוסטרואידים אישור לאחר שימוש במהלך

.לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותם את להעריך ניתן תמיד לא, לכן; ברור לא בגודל

לב הפרעת לויקוציטוזיס:הלימפה ובמערכת בדם הפרעות
הלַבֵ ספְִיקתַ אִי:

 ,Chorioretinopathyסקלרלי או קרנית דילול:עיניים הפרעות
 כיב ניקוב, פפטי כיב, דימום), בילדים במיוחד( חריפה לבלב דלקת:העיכול במערכת הפרעות

פפטי
:החיסון במערכת הפרעות בריפוי פגיעה, בצקת:ניהול אתר ותנאי כלליות הפרעות
אנפילקסיס כולל יתר רגישות

אנטי-סוכרתי לטיפול מוגברת דרישה עם לפחמימות בסבילות פגיעה:תזונה והפרעות מטבוליזם
 אגוניסט2- בטא עם בשילוב היפוקלמי ואלקלוזיס אשלגן אובדן, שלילי וסידן חלבון מאזן,

 חנקן מאזן, שרירים בזבוז, אווסקולרי נמק:חיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות וקסנטינים
 בחוליות שברים, קווינולונים עם יחד ניתנים הם כאשר בגידים וקרע גידים דלקת, שלילי

ארוכות ובעצמות

 פפילדמה עם מוגבר גולגולתי תוך לחץ, אפילפסיה של החמרה:העצבים במערכת הפרעות
 הפרעות ורטיגו, טיפול הפסקת לאחר כלל בדרךcerebri) (pseudotumor  בילדים

 מחשבות, מאניה, הזיות, אשליות, ואמנזיה בלבול כולל קוגניטיבי תפקוד, חרדה:פסיכיאטריות
אובדניות
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רעיל אפידרמיס נמק:עוריות התת וברקמות בעור הפרעות
 לנטייה הקשורים בסיסיים מצבים עם בחולים במיוחד, תרומבואמבוליזם:דם כלי הפרעות
שפיר גולגולתי תוך דם לחץ יתר, לפקקת מוגברת

תרופות בין אינטראקציות7

CYP3A4 ומשרצים מעכבי7.1
:חזקים או בינונייםCYP3A4  מעכבי

 פרמקולוגיה ראה[CYP3A4  של מצע הואdeflazacort, 21-desDFZ,  של הפעיל המטבוליט
 העלה, חזקCYP3A4  מעכבclarithromycin,  עםdeflazacort  של משותף מתן]. (12.3) קלינית

 של המומלץ המינון את שליש תן, לכן. בערך3  פיdesDFZ -21-ל הכוללת החשיפה את
EMFLAZAמעכבי כאשר  CYP3A4פלוקונאזול, קלריתרמיצין, למשל( חזקים או בינוניים ,
(2.4)  ומתן מינון ראה[EMFLAZA עם במקביל משמשים) אשכוליות מיץ, ורפמיל, דילטיאאזם

.(12.3)] קלינית ופרמקולוגיה

:חזקים או בינונייםCYP3A4  מעוררי
 את משמעותית הפחית-CYP3A4, ל חזק גורםrifampin,  עםdeflazacort  של משותף מתן

, למשל( חזקיםCYP3A4  במשרצי במקביל משימוש הימנעdesDFZ. 21- של החשיפה
(efavirenzמתונים או )עם) פניטואין, קרבמזפין, למשל EMFLAZA](2.4)  ומתן מינון ראה

.(12.3)] קלינית ופרמקולוגיה

נוירו-שריר חוסמי7.2

 חוסמות תרופות עם במקביל וטיפולEMFLAZA,  כולל, קורטיקוסטרואידים המקבלים מטופלים
 אזהרות ראה[חריפה מיופתיה לפתח מוגבר בסיכון להיות עלולים) פנקורוניום, למשל( נוירו-שריר

.(5.11)] זהירות ואמצעי

ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

הרֵיָֹון8.1

סיכונים סיכום
 את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת אם רק ההריון במהלך בקורטיקוסטרואידים להשתמש יש

 של נכבדים מינונים שקיבלו לאמהות שנולדו תינוקות. לעובר הפוטנציאלי הסיכון
 של סימנים לאיתור בקפידה להיבדק צריכים ההיריון במהלך קורטיקוסטרואידים

 ליידע כדי בהריון בנשיםEMFLAZA  עם היטב ומבוקרים נאותים מחקרים אין. היפו-אדרנליזם
.לתרופות הקשורים סיכונים

, שליליות התפתחותיות תוצאות. השליה את בקלות חוציםEMFLAZA,  כולל, קורטיקוסטרואידים
, רחמית תוך גדילה והגבלת) שסוע חיך בלי או עם, שסועה שפה( אורופציאליים שסעים כולל

 במהלךEMFLAZA,  כולל, בקורטיקוסטרואידים אימהי שימוש עם דווחו, לידה במשקל וירידה
 לכל-1 מכ אורופציאליים לשסעים מוגבר סיכון על מדווחים אפידמיולוגיים מחקרים כמה. ההריון
 בכל נצפה לא אורופיאליים לשסעים סיכון, זאת עם; תינוקות1000  לכל5  עד-3 ל תינוקות1000

, זאת עם; למינון קשורים לידה במשקל וירידה רחמית תוך גדילה שהגבלת נראה. המחקרים
הבסיס
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 מולדים למומים המשוער הרקע סיכון).נתונים ראה(אלו לסיכונים לתרום גם עשוי האם מצב
, ב"בארה הכללית באוכלוסייה. ידוע אינו המצוינות האוכלוסיות עבור טבעיות והפלות גדולים
-15-20%, ו2-4%  הוא קלינית מוכרים בהריונות והפלות גדולים מולדים למומים המוערך הסיכון

.בהתאמה

 עם שנערכו חיים בבעלי רבייה מחקרי. דפלזקורט עם נערכו לא חיים בבעלי רבייה על מחקרים
 במינונים שימוש תוך וארנבות אוגרים, חולדות, בהריון בעכברים אחרים קורטיקוסטרואידים

 בגדילה עיכוב, עוברי במוות עלייה נצפתה. שסוע חיך של מוגברת שכיחות הראו קלינית רלוונטיים
.חיים בעלי מיני בכמהarteriosus ductus  של והתכווצות רחמית תוך

נתונים

אנושיים נתונים

 אימהי ששימוש כך על מצביעים אדם בבני ומבוקר-מקרים מרובים מחקרים
 חיך בלי או עם השסועה השפה שיעור את מגביר הראשון השליש במהלך בקורטיקוסטרואידים

 הראו פרוספקטיביים מבוקרים מחקרים שני. תינוקות-3-5/1000 ל תינוקות-1/1000 מכ שסוע
.ברחם האם של לקורטיקוסטרואידים שנחשפו תינוקות אצל לידה במשקל ירידה

חלֲבִָיּות8.2

סיכונים סיכום
 להפריע, גדילה לדכא ויכולים אדם בחלב מופיעים סיסטמי באופן הניתנים קורטיקוסטרואידים

 את לשקול יש. אחרות נעימות לא להשפעות לגרום או אנדוגניים קורטיקוסטרואידים לייצור
-EMFLAZA ב האם של הקליני הצורך עם יחד הנקה של והבריאותיים ההתפתחותיים היתרונות

 על ההשפעות על נתונים אין-EMFLAZA. מ היונק התינוק על אפשריות שליליות השפעות וכל
.החלב ייצור

בילדים שימוש8.4

ב השימוש. ומעלה5  מגיל בחולים הוכחו-DMD ב לטיפולEMFLAZA  של והיעילות הבטיחות
EMFLAZA-ומבוקר פלצבו, סמיות כפול, אקראי, מרכזי רב מחקר ידי על נתמך ילדים בחולים 

.(14)] קליניים מחקרים ראה[ גברים-196 ב אקטיבי

.שנים5  לגיל מתחת ילדים בחולים הוכחו לאEMFLAZA  של ויעילות בטיחות

 לוואי תגובות. שנים5  לגיל מתחת ילדים בחולים לשימוש מאושר ואינו בנזיל אלכוהול מכיל
 לידה במשקל ובתינוקות בפגים התרחשו" התנשפות תסמונת"ו קטלניות תגובות כולל חמורות

. משמר כחומר בנזיל אלכוהול המכילות תרופות שקיבלו יילודים נמרץ לטיפול ביחידה נמוך
 של גבוהות רמות יצר ליום ג"ק/ג"מ234  עד99  של בנזיל אלכוהול של מינון, אלה במקרים
 עד0.61  היו בדם בנזיל אלכוהול של רמות( ובשתן בדם שלו המטבוליטים ושל בנזיל אלכוהול

 דימום, התקפים, הדרגתית נוירולוגית הידרדרות כללו נוספות שליליות תגובות). ליטר/ממול1.378
, דם לחץ יתר, וכליות כבד ספיקת אי, העור התמוטטות, המטולוגיות הפרעות, גולגולתי תוך

 בעלי להיות עשויים נמוך לידה משקל בעלי תינוקות, פגים. קרדיווסקולרית וקריסה ברדיקרדיה
 חילוף לבצע פחות מסוגלים להיות עשויים שהם מכיוון אלו תגובות לפתח יותר גבוה סיכוי

Suspension Oral  רציני שבו בנזיל אלכוהול של המינימלית הכמות. אלכוהול בנזיל חומרים
EMFLAZA
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 של ג"מ10.45  מכילEMFLAZA  לפה תרחיף( ידועות אינן להתרחש שעלולות לוואי תופעות
 ואמצעי אזהרות ראה[)בנזיל אלכוהול מכילות אינןEMFLAZA  טבליות; ל"למ בנזיל אלכוהול

.(5.13)] זהירות

לנוער חיים בעלי של רעילות נתוני

 הלידה שלאחר מהיום צעירות לחולדות) יום/ג"ק/ג"מ-1.0 ו0.3 0.1, (0,  דפלזקורט של פומי מתן
(PND) 21כולל( השלד התפתחות על שליליות והשפעות הגוף במשקל לירידה הביא80  עד 
 מינון). בתאיות ירידה( הלימפה וברקמת) העצם בפיזור ושינוי הגדילה לוח של בתאיות ירידה

 או/ו בינוני במינון ונוירו-התנהגותיות נוירולוגיות הפרעות נצפו, בנוסף. זוהה לא השפעה ללא
 הייתה) יום/ג"ק/ג"מ(0.1  שנבדק ביותר הנמוך במינון21-)desDFZ )AUC  פלזמה חשיפת. גבוה

).יום/ג"ק/ג"מ(EMFLAZA 0.9  של המומלץ האנושי במינון אדם בבני מזו נמוכה

גריאטרי שימוש8.5

EMFLAZA.גריאטרי ניסיון אין, לכן; צעירים ומבוגרים ילדים של מחלה רבה במידה היא 
DMD עם

כליות ליקוי8.6

 קלינית פרמקולוגיה ראה[ חמור או בינוני, קל כליות ליקוי עם בחולים מינון בהתאמת צורך אין
[(12.3).

כבד ספיקת8.7

(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[בינוני או קל כבד ליקוי עם בחולים מינון בהתאמת צורך אין
 עם לחולים מינון על המלצה לספק ניתן ולא, חמור כבד ליקוי עם בחולים קליני ניסיון אין.

.חמור כבד ליקוי

יתר מינון10

 תומך טיפול מכן ולאחר הקאה או מיידית קיבה שטיפת ידי על הוא חריף יתר במינון הטיפול
 ניתן, בסטרואידים מתמשך טיפול הדורשת קשה מחלה לנוכח כרוני יתר מינון עבור. ותסמיני
.חלופי יום בטיפול להשתמש או, זמני באופןEMFLAZA  של המינון את להפחית

תיאור11

 הם קורטיקוסטרואידים). קורטיקוסטרואיד(deflazacort  הוא-EMFLAZA ב הפעיל החומר
 דפלזקורט של המולקולרית הנוסחה. סינתטיות והן טבעיות הן, אדרנוקורטיקליים סטרואידים

-2'-הידרוקסי11-) אצטילוקסי((11β,16β)-21- הוא דפלזקורט של הכימי השם. 6לא31חC25 היא
:היא המבנית והנוסחה, דיון-3,20- אוקסאזול]ד[17,16-דינו-1,4-פרנה-H'5-מתיל
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Deflazacort . ובאצטון במתנול ומסיס ובדיכלורומתאן אצטית בחומצה בחופשיות מסיס.
441.517  של מולקולרי משקל ובעלת, ריח חסרת, לבנה עד לבנה עדינה אבקה היא

Deflazacort

 פומי ותרחיף ג"מ-36 ו30 18, 6,  של בעוצמה מיידי בשחרור כטבליה זמין הפה דרך למתן.
 הלא המרכיבים ואת דפלזקורט מכילה טבליה כל. ל"מ/ג"מ22.75  של בעוצמה מיידי בשחרור
 ועמילן סטארט מגנזיום, מונוהידראט לקטוז, קולואידית הסיליקון תחמוצת דו: הבאים פעילים

: הבאים פעילים הלא החומרים ואת דפלזקורט מכיל הפה תרחיף. מראש לטין'ג שעבר תירס
 פוליסורבט, קרבוקסימילצלולוזה נתרן, אלכוהול בנזיל, סיליקט מגנזיום אלומיניום, אצטית חומצה

EMFLAZA וסורביטול מטוהרים מים80,

קלינית פרמקולוגיה12

פעולה מנגנון12.1

 הקולטן דרך פועלDeflazacort  עם בחולים הטיפוליות השפעותיו את מפעילDMD  ידוע אינו.
 המדויק המנגנון. חיסוניות ומדכאות דלקתיות אנטי השפעות להפעיל כדי לגלוקוקורטיקואידים

21 , שלה הפעיל שהמטבוליט, קורטיקוסטרואיד פרו-תרופה הוא ,desDFZ-שבאמצעותו
Deflazacort

פרמקוקינטיקה12.3

קלְִיטהָ
( כשעה הואdeflazacort  תרחיף או טבליות עםמקסימוםT החציון, בצום פומי מתן לאחר
).שעות2  עד0.25  טווח

בכמקסימוםC את הפחית שומן עתירת ארוחה עם דפלזקורט טבליות של משותף מתן:מזון אפקט
 הספיגה על השפעה הייתה לא אך, בצום למתן ביחס, אחת בשעהמקסימוםT ועיכוב-30%

ה-AUC. ב שנמדדה כפי הכוללת המערכתית
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 עם דפלזקורט מתן. הפה התרחיף של לזו דומה הייתה דפלזקורט טבליות של הביולוגית הזמינות
.דפלזקורט של הביולוגית והזמינות הספיגה על השפיע לא תפוחים ברסק כתוש או מזון

הפצה
-40%.כ היא דפלזקורט של הפעיל המטבוליט של החלבון קשירת

חיסול
חומרים חילוף

desDFZ- ידי על נוסף חומרים חילוף עוברCYP3A4  אחרים פעילים לא מטבוליטים למספר.
21  הפעיל למטבוליט במהירות הופךdesDFZ-21 . פומי מתן לאחר אסטראזים ידי על

Deflazacort

הפַרׁשָהָ
 כמעט והסילוק), מהמינון-68% כ( דפלזקורט סילוק של העיקרית הדרך היא השתן הפרשת
.בשתן שחוסלה מהתרופה18%  מהווהdesDFZ 21-. המינון לאחר שעות24  עד הושלם

ספציפיות אוכלוסיות
ילדים חולי

 ובניN=16) 5-11,  גילאי( בילדיםdesDFZ 21- של%CV) , גיאומטרי ממוצע( הערכיםמקסימום-Cה
, בהתאמה(37.7%),  ל"מ/ננוגרם-381 ו(95.6%)  ל"מ/ננוגרם206  היוN=8) 12-16,  גילאי( נוער
21- של%CV) , גיאומטרי ממוצע(אינפ-AUCה. דפלזקורט ג"ק/ג"מ0.9  מתן לאחר הראשון ביום

desDFZ5-11,  גילאי( בילדים (N=16נוער ובני )12-16,  גילאי (N=8היה ( 400/mL )87.5%-h ngו
655- -ngדפלזקורט ג"ק/ג"מ0.9  מתן לאחר הראשון ביום(58.1%)  ל"מ/שעה.

ומטופלים מטופלים
.ונקבות זכרים ביןdesDFZ 21- של בפרמקוקינטיקה הבדלים אין

אתניות או גזעיות קבוצות
.קווקזים ללא קווקזים ביןdesDFZ 21- של בפרמקוקינטיקה הבדלים אין

כליות ליקוי עם חולים
-15 מ פחות קריאטינין פינוי( סופי בשלב כליות מחלת עם נבדקים בין שהשווה(N=16)  במחקר

.הקבוצות בין דומה הייתהdesDFZ -21-ל החשיפה, בריא תואמת ביקורת עם) דקה/ל"מ

כבד ליקוי עם חולים
 ביקורת עםB) Class-Pugh (Child  בינוני כבד ליקוי עם נבדקים בין שהשווה(N=16)  במחקר
 ליקוי עם בחולים ניסיון אין. הקבוצות בין דומה הייתהdesDFZ -21-ל החשיפה, בריא תואמת

.בכבד חמור

תרופות בין אינטראקציה מחקרי
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תרופתיות אינטראקציות של-Vivo ב הערכה

וCYP3A4  מעכב של מרובות מנות לאחר דפלזקורט מתן, בלבד דפלזקורט למתן בהשוואה
Pgp-ל הביא) קלריתרמיצין( חזק C-מקסימוםניכר באופן יותר גבוה, AUCו, אחרוןAUC-של ערכיםאינפ 

-21 .desDFZגיאומטרי לממוצע חשיפה C)מקסימום, AUCו, אחרוןAUC-21- של) אינפ desDFZבין נע 
.])(2.4 ומתן מינון ראה[קלריתרומיצין מתן לאחר יותר גבוה3.4  לפי2.3  פי

ל חזק גורם של מרובים מינונים לאחר דפלזקורט מתן, בלבד דפלזקורט למתן בהשוואה
CYP3A4-)ל הביא) ריפמפיצין C-מקסימוםמשמעותית נמוך, AUCו, אחרוןAUC-21- של ערכיםאינפ
.desDFZגיאומטריות ממוצעות חשיפות C)מקסימום, AUCו, אחרוןAUC-21- של) אינפ desDFZהיו 

.(7.1)] תרופתיות אינטראקציות ראה[ ריפמפין מתן לאחר-95% בכ נמוכים

תרופתיות אינטראקציות של גופית חוץ הערכה

תרופות למטבול אנזים עיכוב
-UGT2B15.3 וD.  268B6, 268B6, 268BA, 268BA, 268B6, 268B6, 268B6, 268B6, 268B6, 268B6, 268B6, 268B6, 268B6, 268B6,

268B6, 268B6, 268B6, 3D, 3D, 268B6,BA, 268BA, GT1,268  עבור קלינית מבחינה סביר ולא חלש עיכוב והפגינו UGT2B7או  UGT1A9,

UGT1A6, UGT1A4, UGT1A1, 3A4, 2C19, 2C9, CYP1A2,21 את עיכבו לא מיקרומטר100  עד של בריכוזים-desDFZ

תרופות למטבול אנזים של אינדוקציה
A4.2 3  אוB6 CYP1A2,משמעותית אינדוקציה לתגובת גרם לא מיקרומטר10  עד של בריכוזים 

Deflazacort עבור

מובילים
 לא-BCRP. ל מצע אינוPgp. 21-desDFZ  של מצעים הםdesDFZ 21- וגםdeflazacort  גם

deflazacort21- ולא desDFZעיכבו  Pgpאו  BCRP21-. במבחנה desDFZמצע היה לא 
,OAT3 OAT1  טרנספורטרי את עיכב ולאOATP1B3,  אוOATP1B1 SLC  של לטרנספורטרים

OATP1B3, OATP1B1, SLCאו .OCT2

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

קרצינוגנזה
0.06, 0.03, (0,  דפלזקורט של פומי מתן, בחולדות שנתיים בן שפורסם קרצינוגניות במחקר

 בראש) ואוסטאומה אוסטאוסרקומה( עצמות לגידולי הביא) יום/ג"ק/ג"מ1.0  או0.50 0.25, 0.12,
מ גבוהים מינונים להעריך היה ניתן לא. להעריך שניתן ביותר הגבוה המינון, ליום ג"ק/ג"מ-025. ב

.בהישרדות ניכרת ירידה בגלל גידולים עבור ליום ג"ק/ג"מ-0.25

מוטגנזה
 ואברציה חיידקית הפוכה מוטציה(ּבמַבַחנֵהDeflazacortָ-21 וdesDFZ- ב שליליים היו

 בדיקת(vivoin ב שליליים היו דפלזקורט מבחני) אנושיים לימפוציטים של כרומוזומלית
).עכברוש מיקרוגרעין

בפוריות פגיעה

4053971: אסמכתא מזהה



 הרבייה מערכת על השפעות נצפו לא. דפלזקורט עם נערכו לא חיים בבעלי פוריות מחקרי
39  במשך) יום/ג"ק/ג"מ6.0  או3.0 1.0, (0,  לקופים דפלזקורט של פומי מתן לאחר הגברית
 פלזמה חשיפות. שבועות26  למשך) ) יום/ג"ק/ג"מ0.5  או0.15 0.05, (0,  לחולדות או שבועות

desDFZ )AUC(-21בהתאמה-2, ו4  פי היו ובחולדה בקוף שנבדקו ביותר הגבוהים במינונים ,
).יום/ג"ק/ג"מ(EMFLAZA 0.9  של המומלץ האנושי במינון אדם בני של מזה

קליניים מחקרים14

סמיות כפול, אקראי, רב-מרכזי מחקר1,  במחקר נקבעה-DMD ב לטיפולEMFLAZA  של היעילות
 מטופלים196  כללה המחקר אוכלוסיית. ובקנדה ב"בארה שנערך שבועות52  בן, פלצבו מבוקר,

 גיל לפני חולשה הופעת, הדיסטרופין בגן מתועדת מוטציה עם שנים15  עד5  בגילאי ילדים גברים
(ULN)  נורמלי של העליון מהגבול10  פי לפחות של בסרום קינאז קריאטינין ופעילות שנים5

ג"מ1.2  או(deflazacort- 0.9 ב לטיפול באקראי חולקו המטופלים. במחלתם כלשהו בשלב בשעה
 לאחר. טיפול של שבועות12  לאחר נעשתה לפלסבו השוואה. פלצבו או פעיל משווה), ליום ג"ק/

 החולים כל; הפעיל המשווה או דפלזקורט לקבלת באקראי מחדש חולקו פלצבו חולי, שבועות12
.נוספים שבועות40  למשך בטיפול המשיכו

18  של הממוצע בכוח12  לשבוע הבסיס בין השינוי הערכת ידי על הוערכה היעילות1,  במחקר
 המועצה של נקודות11  של שונה סולם באמצעות דורג הפרטני השריר כוח. שרירים קבוצות
.יותר רב כוח מייצגים יותר גבוהים ציונים כאשר(MRC),  רפואי למחקר

 עבור מובהק באופן יותר גדול היה12  לשבוע הבסיס בין הממוצע השריר כוח בציון השינוי
2). טבלה ראה( הפלצבו קבוצת עבור מאשר יום/ג"ק/ג"מ0.9  דפלזקורט של המינון קבוצת

1) מחקר( ממוצע שרירים חוזק בציון12  בשבוע הבסיס מקו שינוי של ניתוח2:  טבלה

מ שנהניחַסַ
בסיס קו

P ערך

CI( LS )95% ממוצע
0.9Deflazacort510.15 ,0.01)(0.280.017  ליום ג"ק/ג"מ

0.03)(-0.23, 0.10 -50דמה תרופת

 ג"ק/ג"מ1.2  במינון דפלזקורט קבוצת, ליום ג"ק/ג"מ0.9  במינון דפלזקורט לקבוצת בהשוואה
 יותר גבוהה שכיחות לה הייתה אך12,  בשבוע לפלסבו בהשוואה נוסף קטן יתרון הראתה ליום

 ראה[מומלץ אינוEMFLAZA  של ליום ג"ק/ג"מ1.2  של במינון השימוש, לכן. לוואי תגובות של
.(2.1)] ומתן מינון

 דפלזקורט של המינון קבוצת, לפלסבו בהשוואה, מראש מוגדר סטטיסטי ניתוח שלא למרות
.הטיפול השפעת התמשכות את52  בשבוע הדגימה ליום ג"ק/ג"מ0.9  במינון
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. עוד היה לא12  בשבוע שנצפה יום/ג"ק/ג"מ1.2  של המינון של הקטן והיתרון12  בשבוע נצפתה
 תפקוד של מתוזמן מדדים במספר תוצאות, מרובות השוואות עבור סטטיסטית נשלט לא, כן כמו

 העדיפו) רגל30  לרוץ או ללכת וזמן מדרגות4  לעלות זמן, משכיבה לעמוד זמן, כלומר( המטופל
.לפלסבו בהשוואה12,  שבוע בשעה יום/ג"ק/ג"מ0.9  דפלזקורט מספרית

 בהשוואה דפלזקורט העריך שבועות104  בן, פלצבו מבוקר, סמיות כפול, אקראי, נוסף קליני ניסוי
 של אבחנה עם12  עד6  בגילאי גברים ילדים29  כללה המחקר אוכלוסיית2).  מחקר( לפלסבו

DMDהגן של מאושרת מוטציה או תקין לא דיסטרופין של מתועדת נוכחות ידי על שאושרה 
 במחקר ממוצעים שרירים כוח ציוני של העיקרית הסיום נקודת של הניתוח תוצאות. לדיסטרופין

 של מוגבל מספר בגלל אולי, סטטיסטית מובהקות היו לא שנתיים לאחר0-5)  בסולם מדורגים(2
 למרות). ההסעה את איבדו כשהם מהמשפט הפסיקו היו הנבדקים( הפלצבו בזרוע שנותרו חולים

 כמו-12, ו6  בחודשים ממוצעים שרירים חוזק ציוני, מרובות השוואות עבור סטטיסטית נשלט שלא
,אמבולציה לאובדן עד הממוצע הזמן גם

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16

מסופק איך16.1

EMFLAZA טבליות
: כדלקמן מסופקים הם. אחד בצד"6"  טבעות עם עגולים, לבנים הם ג"מ6-

42998-501-01 NDCטבליות100  של בקבוק

: כדלקמן מסופקים הם. אחד בצד"18"  טבעות עם עגולים, לבנים הם ג"מ18-
42998-502-03 NDCטבליות30  של בקבוק

: כדלקמן מסופקים הם. אחד בצד בולט"30"  עם סגלגלים, לבנים הם ג"מ30-
42998-503-03 NDCטבליות30  של בקבוק

: כדלקמן מסופקים הם. אחד בצד מוטבע"36"  עם סגלגלים, לבנים הם ג"מ36-
42998-504-03 NDCטבליות30  של בקבוק

EMFLAZA לפה תרחיף
 ארוז ל"מ20  של בבקבוק ל"מ13 - כ מסופק. לבנבן בצבע תרחיף הוא ל"מ/ג"מ22.75-

.ל"מ1  של אוראלי מכשירי שני עם
42998-505-21NDC

וטיפול אחסון16.2

 עד(30°C 59°F  עד15°C  בין מותר טיול77°F).  עד(25°C 68°F  עד20°C  של בטמפרטורה אחסן
.(86°Fמבוקרת חדר טמפרטורת ראה .USP

 הבקבוק מפתיחת אחד חודש לאחר שנשאר שימוש בו נעשה שלאEMFLAZA  פומי תרחיף כל השלך
.לראשונה
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למטופל ייעוץ על מידע17

-FDA ה ידי על שאושרה המטופלים תווית את לקרוא למטפלים או/ו למטופלים יעץ
).שימוש הוראות(EMFLAZA  פומי תרחיף נרשם אם

מנִהלָ

 לבדוק מבלי או בפתאומיותEMFLAZA  ליטול להפסיק שלא מטפלים או/ו מטופלים הזהיר-
 כדי הדרגתית מינון בהפחתת צורך שיהיה ייתכן שכן, שלהם הבריאות רופאי עם תחילה

 ואמצעי ואזהרות(2.2)  ומתן מינון ראה[הכליה יותרת ספיקת לאי הסיכון את להפחית
.אוכל בלי או עםEMFLAZA  ליטול ניתן. (5.1)] זהירות

-
טאבלטים

 רסק עם ערבוב לאחר מיד ולקחת מרוסקות או שלמותEMFLAZA  טבליות ליטול ניתן-
.תפוחים

אוראלית השעיה
 הפומי המתקן עם מנה כל מדידת לפניEMFLAZA  של הפה תרחיף את היטב לנער יש-

.המצורף
, חלב או מיץ של אונקיות-3-4 בEMFLAZA  של הפה התרחיף מינון את לשים ניתן

 פומי תרחיף כל השלך. אשכוליות מיץ עם ליטול אין. מיד ולתת, ביסודיות לערבב
EMFLAZAלראשונה הבקבוק מפתיחת אחד חודש לאחר שנשאר שימוש בו נעשה שלא.

-

-

לזיהום מוגבר סיכון
 זיהומים היו למטופל אם שלהם הבריאות שירותי ספק את ליידע למטפלים או/ו למטופלים אמור

 החולה אם רפואי לייעוץ מיד לפנות יש. חיסון לאחרונה קיבלו הם אם או מתמשכים או לאחרונה
 לכך מודעים להיות צריכים מטפלים או/ו מטופלים. זיהום של אחרים סימנים או חום מפתח

.וקטלניים חמורים להיות עלולים מסוימים שזיהומים

 חצבת או רוח לאבעבועות מחשיפה להימנע בקורטיקוסטרואידים המטופלים חולים להזהיר
.(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[.נחשפים הם אם ה/לרופא מיד ולהתריע

הדם וכלי הלב בתפקוד שינויים
. מים ובאצירת הדם בלחץ לעלייה לגרום עלולהEMFLAZA  כי למטפלים או/ו למטופלים הודע

 ואמצעי אזהרות ראה[אשלגן ותוספי בתזונה מלח בהגבלת צורך שיהיה ייתכן, מתרחש זה אם
(5.3)]. זהירות

רוח ומצב התנהגות הפרעות
 עם חמורים רוח ומצבי התנהגותיים לשינויים הפוטנציאל לגבי למטפלים או/ו למטופלים לייעץ

EMFLAZAאזהרות ראה[פסיכיאטריים תסמינים מתפתחים אם רפואי לטיפול לפנות אותם ועודדו 
(5.5)]. זהירות ואמצעי

העצם של המינרלים בצפיפות ירידה
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ב ממושך בשימוש לאוסטאופורוזיס הסיכון לגבי למטפלים או/ו למטופלים לייעץ
,EMFLAZA-אזהרות ראה[.ארוכות ובעצמות בחוליות לשברים למטופל לגרום העלול 

(5.6)]. זהירות ואמצעי

עיניים השפעות
 למעקב ולייעץ גלאוקומה או לקטרקט לגרום עלולהEMFLAZA  כי למטפלים או/ו למטופלים הודע

(5.7)]. זהירות ואמצעי אזהרות ראה[שבועות-6 מ יותר נמשך בקורטיקוסטרואידים הטיפול אם

חיסון
 להם הודע. מומלץ אינו מוחלשים חיים או חיים חיסונים מתן כי למטפלים או/ו למטופלים ייעץ

 ואמצעי אזהרות ראה[התגובות את לחזות ניתן לא אך, מומתים או מומתים חיסונים לתת שניתן
.(5.8)] זהירות

בעור חמורות פריחות

 ראה[לפריחה הראשון הסימן עם רפואי לטיפול לפנות המטפלים או/ו המטופלים את הנחו
(5.9)]. זהירות ואמצעי אזהרות

תרופתיות אינטראקציות

 למטפלים או/ו למטופלים ייעץEMFLAZA.  עם לאינטראקציה לגרום עלולות מסוימות תרופות
 ללא תרופות לרבות, נוטל שהמטופל התרופות כל על שלהם הבריאות שירותי ספק את ליידע

 את ליידע. צמחים ומוצרי תזונה תוספי), אחריםNSAIDS  או אספירין, אינסולין כגון( מרשם
 בדיקות או/ו מינון התאמת, חלופי בטיפול צורך שיהיה ייתכן כי המטפלים או/ו המטופלים

.הטיפול במהלך מיוחדות

:עבור מיוצר
Northbrook, IL, 60062  ב"ארה

Pharmaceuticals, LLCMarathon

EMFLAZA ספרד תוצרת לפה תליה

2017PC####X  פברואר

EMFLAZATMשל מסחרי סימן הוא  Pharmaceuticals, LLC.Marathon

4053971: אסמכתא מזהה



לשימוש הוראות
zah( fla'EMFLAZA™ )em

)דפלזקורט(
אוראלית השעיה

 מידע שיש להיות יכול. חוזר מילוי מקבל שאתה פעם ובכלEMFLAZA  של פומי בתרחיף להשתמש שתתחיל לפני השימוש הוראות את קרא
.הטיפול או הרפואי מצבך לגבי שלך הבריאות שירותי ספק עם שיחה במקום בא אינו זה מידע. חדש

EMFLAZA: פומי בתרחיף השימוש לפני חשוב מידע
-
-
-
-
-

 פומי תרחיף ליטול ניתן. זו בתרופה השימוש בעת שלךEMFLAZA  בקרטון שמגיע) למטה' א איור ראה( הפה במתקן רק השתמש
EMFLAZAאוכל בלי או עם.

 כל) לזרוק( לזרוק. אשכוליות מיץ עםEMFLAZA  קחאל.חלב או מיץ עםEMFLAZA  פומי תרחיף של שלך המנה את קח
.לראשונה הבקבוק מפתיחת אחד חודש לאחר שימוש בו נעשה שלאEMFLAZA  פומי תרחיף

.שלך הרופא עם קודם לדבר מבליEMFLAZA  פומי תרחיף ליטול להפסיקאל

 הציוד את תצטרך EMFLAZA: של פומי תרחיף למינון הכנה
'.א איור ראה:הבא

-
-

EMFLAZA אוראלי תרחיף בקבוק1
 אוראלי ומתקן המוצר] למתן[ למתן באחד להשתמש ישEMFLAZA.  הפה תרחיף בקרטון כלולים פה מכשירי שני(1  אוראלי מכשיר

)הצורך במידת, כחילוף כלול נוסף
חלב או מיץ של אונקיות4  עד-3 ב מלאה אחת ביתית כוס -

'א איור

EMFLAZA: של הפה תרחיף מנת את להכין כיצד
.הפה ממכשירי ואחדEMFLAZA  של הפה תרחיף בקבוק את מהקרטון הוצא1. שלב
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'.ב איור ראה.שימוש כל לפני היטב ונער היטב מונח הבקבוק מכסה כי ודא2. שלב

'ב איור

.מהבקבוק הפקק את הסר3. שלב

 איור ראה.לפה המתקן של הקנה על הזה המספר את מצא. שלך הרופא ידי על שנקבע כפי) ל"מ( במיליליטר שלך המינון את בדוק4. שלב
'.ג

'ג איור

 אותו באמצעות8  עד5  שלבים על לחזור תצטרך, ל"מ-1 מ יותר הוא שלך המינון אם. פעם בכל תרופה של ל"מ1  רק מכיל לפה המתקן
.מהבקבוק נשאבת שלך שהמנה עד אוראלי מתקן
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'.ד איור ראה.הזקוף הבקבוק לתוך הפה מתקן את הכנס. למטה הסוף עד הפה במתקן הבוכנה את דחוף5. שלב

'ד איור

 החלק באמצעות במיליליטר התרופה את מדוד'.ה איור ראה.הדרוש ל"המ למספר הבוכנה את משוך, בבקבוק האוראלי המתקן עם6. שלב
המינון את למדוד כדי הבוכנה בקצה הצר בקצה השתמש אל.הפה המתקן של החיצוני בצד המסומנים הקווים עם הבוכנה של ביותר הרחב

.

'ה איור

.מהבקבוק לפה המתקן את הסר7. שלב
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 של אונקיות4  עד-3 ב מלאה ביתית לכוסEMFLAZA  הפה תרחיף מנת את להוסיף כדי הפה במתקן הבוכנה את באיטיות דחוף8. שלב
F. איור ראה.היטב וערבב, חלב או מיץ

F איור

EMFLAZA. פומי תרחיף עם המעורבבים החלב או המיץ את מיד שתו9. שלב

G. איור ראה.הבקבוק על היטב הפקק את החזר10. שלב

G איור
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 של מהקנה והסרתה הבוכנה של לאחור משיכה ידי על לפה המתקן את לפרק יש. שימוש כל לאחר לפה המתקן את שטפו11. שלב
'.ח איור ראה.לפה המתקן

'ח איור

.הקנה לתוך בחזרה הבוכנה דחיפת ידי על בחזרה אותם חבר, יבשים והבוכנה שהקנה לאחר12. שלב

EMFLAZA? פומי תרחיף לאחסן עליי כיצד
-
-

25°C). עד(77°F- 20°C ל68°F  בין החדר בטמפרטורת זקוף הבקבוק את אחסן
.לראשונה הבקבוק מפתיחת אחד חודש לאחר שימוש בו נעשה שלאEMFLAZA  פומי תרחיף כל) לזרוק( לזרוק

( דפלזקורט:פעיל רכיבEMFLAZA?  פומי בתרחיף המרכיבים מהם
)קורטיקוסטרואיד

 מים80,  פוליסורבט, קרבוקסיתילצלולוזה נתרן, בנזיל אלכוהול, סיליקט מגנזיום אלומיניום, אצטית חומצה:פעילים לא חומרים
.וסורביטול מטוהרים

ב"ארהPharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL ,Marathon 60062 : עבור מיוצר

™EMFLAZA של מסחרי סימן הואPharmaceuticals, LLC. Marathon.האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על אושרו אלו שימוש הוראות

02/2017PCXXXX: הונפק
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