
ÖNEMLİ BİLGİLER Bu önemli noktalar, EMFLAZA™'yı güvenli ve 
etkili bir şekilde kullanmak için gereken tüm bilgileri içermez. 
EMFLAZA için tam reçete bilgilerine bakın.

-

-

-

Davranışsal ve Duygudurum Bozuklukları:Öfori, uykusuzluk, ruh hali değişimleri, 
kişilik değişiklikleri, şiddetli depresyon ve psikoz içerebilir (5.5) Kemikler Üzerindeki 
Etkileri:EMFLAZA'nın (5.6) kronik kullanımı ile kemik mineral yoğunluğundaki 
düşüşleri izleyin
Oftalmik Etkiler: Katarakt, enfeksiyonlar ve glokom içerebilir; 
EMFLAZA'ya 6 haftadan fazla devam edilirse göz içi basıncını 
izleyin (5.7)
aşı:İmmünosupresif dozlarda kortikosteroid alan hastalara canlı 
veya canlı zayıflatılmış aşılar uygulamayın (5.8)
Ciddi Cilt Döküntüleri:Döküntü açıkça ilaca bağlı değilse, döküntünün ilk 
belirtisinde tedaviyi bırakın (5.9)

EMFLAZA (deflazacort) tabletleri, oral kullanım 
için EMFLAZA (deflazacort) oral süspansiyon İlk 
ABD Onayı: 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI---------------------- 
EMFLAZA, 5 yaş ve üzeri hastalarda Duchenne musküler distrofisinin 
(DMD) tedavisi için endike olan bir kortikosteroiddir (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ VE İDARE--------------------------------
- Önerilen günde bir kez doz oral yoldan uygulanan yaklaşık 0.9 

mg/kg/gün'dür (2.1)
Birkaç günden fazla uygulandığında kademeli olarak bırakın (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER------------------------

En yaygın advers reaksiyonlar (EMFLAZA için ≥ %10 ve
- - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE DAYANIKLILIKLARI --------------
-
-

plasebo) Cushingoid görünüm, kilo artışı, iştah artışı, üst solunum yolu 
enfeksiyonu, öksürük, pollaküri, hirsutizm, merkezi obezite ve 
nazofarenjittir (6.1)

Tabletler: 6 mg, 18 mg, 30 mg ve 36 mg (3) 
Oral Süspansiyon: 22.75 mg/mL (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRENDİKASYONLARI---------------------- Deflazacort'a veya 

içeriğindeki aktif olmayan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ------------------------
- Orta veya güçlü CYP3A4 inhibitörleri: Önerilen EMFLAZA 

dozunun üçte birini verin (7.1)
Etkinliği azaltabileceklerinden EMFLAZA ile orta veya güçlü CYP3A4 indükleyicileri 
kullanmaktan kaçının (7.1)

EMFLAZA (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER --------------
- Endokrin Fonksiyondaki Değişiklikler: Hipotalamik-hipofiz-adrenal eksen 

baskılanması, Cushing sendromu ve hiperglisemi oluşabilir; EMFLAZA'nın kronik 
kullanımı olan bu durumlar için hastaları izleyin (2.2, 5.1) İmmünosupresyon ve 
Artan Enfeksiyon Riski:Şiddetli ve bazen ölümcül olabilen gizli enfeksiyonların 
yeni, alevlenmesi, yayılması veya yeniden etkinleştirilmesi riskinde artış; 
Enfeksiyon belirti ve semptomları maskelenebilir (5.2)

Kardiyovasküler/Böbrek Fonksiyonunda Değişiklikler:Yüksek kan basıncı 
ve sodyum ve düşük potasyum seviyeleri için izleyin (5.3) Gastrointestinal 
Perforasyon:Belirli GI bozuklukları olan hastalarda artan risk; Belirti ve 
semptomlar maskelenebilir (5.4)

ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için 1-866-562-4620 numaralı telefondan 
Marathon Pharmaceuticals, LLC ile iletişime geçin veya
İlaçGüvenliği@propharmagroup.com veya 1-800-FDA-1088'de FDA veya 
www.fda.gov/medwatch .

-
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etiketlemesi için bkz. 17.-
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TAM REÇETE BİLGİLERİ

1 GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

EMFLAZA, 5 yaş ve üzeri hastalarda Duchenne müsküler distrofisinin (DMD) 
tedavisinde endikedir.

2 DOZAJ VE YÖNETİM

2.1 Dozaj Bilgileri
EMFLAZA'nın önerilen oral dozu günde bir kez yaklaşık 0.9 mg/kg/gün'dür. Tabletler 
kullanılıyorsa, mümkün olan en yakın doza yuvarlayın. Bu doza ulaşmak için dört EMFLAZA 
tablet gücünün herhangi bir kombinasyonu kullanılabilir. Oral süspansiyon kullanılıyorsa, 
mililitrenin (mL) en yakın onda birine yuvarlayın.

2.2 sonlandırma
İlaç birkaç günden fazla uygulanmışsa, EMFLAZA dozu kademeli olarak 
azaltılmalıdır.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.1)].

2.3
EMFLAZA Tabletler ve Oral Süspansiyon, yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir.

Önemli Hazırlık ve Uygulama Talimatları

EMFLAZA Tabletler
EMFLAZA Tabletler bütün olarak veya ezilerek alınabilir ve elma püresi ile karıştırıldıktan 
hemen sonra alınabilir.

EMFLAZA Oral Süspansiyon
EMFLAZA Oral Süspansiyonu uygulamadan önce iyice çalkalayın.

Yalnızca ürünle birlikte verilen oral dağıtıcıyı kullanın. Uygun dozu oral dağıtıcıya 
çektikten sonra, EMFLAZA Oral Süspansiyonu 3 ila 4 ons meyve suyu veya sütün içine 
yavaşça ekleyin ve iyice karıştırın. Doz daha sonra hemen uygulanmalıdır. EMFLAZA'yı 
greyfurt suyu ile birlikte uygulamayınız.[bkz. İlaç Etkileşimleri (7.1)].

Şişeyi ilk açtıktan 1 ay sonra kalan kullanılmamış EMFLAZA Oral Süspansiyonu 
atın.

2.4 CYP3A4 İnhibitörleri ve İndükleyicileri ile Kullanım için Dozaj Değişikliği

CYP3A4 İnhibitörleri
EMFLAZA orta veya güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte uygulandığında önerilen dozun 
üçte birini verin. Örneğin, orta veya güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında, 
günde 36 mg'lık bir doz, günde 12 mg'lık bir doza düşürülür.[bkz. İlaç Etkileşimleri (7.1) ve 
Klinik Farmakoloji (12.3)].

CYP3A4 İndükleyicileri
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EMFLAZA ile orta veya güçlü CYP3A4 indükleyicileri ile kullanmaktan kaçının[bkz. İlaç 
Etkileşimleri (7.1) ve Klinik Farmakoloji (12.3)].

3 DOZAJ ŞEKİLLERİ VE GÜÇLERİ

tabletler
-
-
-
-

6 mg: Bir tarafta beyaz ve yuvarlak "6" ile 18 mg: 
Beyaz ve bir tarafta "18" ile yuvarlak 30 mg: Beyaz 
ve bir tarafta "30" ile oval 36 mg: Beyaz ve oval " ile 
36” bir tarafta kabartmalı

Oral Süspansiyon
-22.75 mg/mL: Beyazımsı süspansiyon

4 KONTRENDİKASYONLARI

EMFLAZA, deflazakort'a veya içeriğindeki inaktif maddelerden herhangi birine karşı aşırı 
duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Kortikosteroid tedavisi alan hastalarda 
anafilaksi dahil aşırı duyarlılık vakaları meydana gelmiştir.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.15) ve 
Advers Reaksiyonlar (6.2)].

5 UYARILAR VE ÖNLEMLER

5.1 Endokrin Fonksiyondaki Değişiklikler

EMFLAZA gibi kortikosteroidler, özellikle kronik kullanımda endokrin işlevde ciddi ve yaşamı 
tehdit eden değişikliklere neden olabilir. EMFLAZA'nın kesilmesinden sonra Cushing sendromu, 
hiperglisemi ve adrenal yetmezlik için EMFLAZA alan hastaları izleyin. Ek olarak, hipopitüitarizm, 
primer adrenal yetmezlik veya konjenital adrenal hiperplazi, değişmiş tiroid fonksiyonu veya 
feokromositoma olan hastalar, ters endokrin olaylar açısından yüksek risk altında olabilir.

Kortikosteroidin Kesilmesinin Ardından Adrenal Yetmezlik Riski
Kortikosteroidler, kortikosteroid tedavisinin kesilmesinden sonra sekonder adrenal 
yetmezlik gelişme potansiyeli ile geri dönüşümlü hipotalamik-hipofiz-adrenal (HPA) 
eksen supresyonu üretir. Kortikosteroidler aniden kesilirse akut adrenal yetmezlik 
meydana gelebilir ve ölümcül olabilir. Üretilen adrenokortikal yetmezliğin derecesi 
ve süresi hastalar arasında değişkendir ve kortikosteroid tedavisinin dozuna, 
sıklığına ve süresine bağlıdır. Tedavi kesilirken kortikosteroid dozu kademeli olarak 
azaltılarak risk azaltılır. Ancak bu yetersizlik, uzun süreli tedavinin kesilmesinden 
sonra aylarca devam edebilir; bu nedenle, bu kesilme döneminde meydana gelen 
herhangi bir stres durumunda, kortikosteroid tedavisi yeniden başlatılmalıdır.

Adrenokortikal yetmezlikle alakasız görünen bir steroid "çekilme sendromu", 
kortikosteroidlerin aniden kesilmesini takiben de ortaya çıkabilir. Bu sendrom şunları içerir:
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iştahsızlık, bulantı, kusma, uyuşukluk, baş ağrısı, ateş, eklem ağrısı, deskuamasyon, kas ağrısı ve/veya 
kilo kaybı gibi semptomlar. Bu etkilerin düşük kortikosteroid düzeylerinden ziyade kortikosteroid 
konsantrasyonundaki ani değişikliğe bağlı olduğu düşünülmektedir.

Cushing sendromu
Cushing sendromu (hiperkortizolizm), EMFLAZA dahil olmak üzere ekzojen kortikosteroidlere 
uzun süre maruz kalındığında ortaya çıkar. Semptomlar hipertansiyon, gövde obezitesi ve 
uzuvlarda incelme, mor çizgiler, yüzde yuvarlaklaşma, yüzde bolluk, kas zayıflığı, ince kırılgan 
deri ile kolay ve sık morarma, boyun arkasında yağ birikmesi, osteopeni, akne, amenore, 
hirsutizm ve psikiyatrik anormallikleri içerir.

hiperglisemi
Kortikosteroidler kan şekerini artırabilir, önceden var olan diyabeti kötüleştirebilir, uzun süreli 
tedavide olanları diyabetes mellitusa yatkın hale getirebilir ve anti-diyabetik ilaçların etkisini 
azaltabilir. Kan şekerini düzenli aralıklarla izleyin. Hiperglisemisi olan hastalarda antidiyabetik tedavi 
başlanmalı veya buna göre ayarlanmalıdır.

Tiroid Fonksiyonunda Değişiklik Olan Hastalarda Kullanıma İlişkin Hususlar
Kortikosteroidlerin metabolik klirensi hipotiroid hastalarda azalır ve hipertiroid hastalarda 
artar. Hastanın tiroid durumundaki değişiklikler kortikosteroid dozunun ayarlanmasını 
gerektirebilir. Kortikosteroidler ve levotiroksinin birlikte uygulanması gerektiğinde, 
adrenal kriz riskini azaltmak için levotiroksin tedavisinin başlangıcından önce 
kortikosteroid uygulaması yapılmalıdır.

Feokromositoma Krizi
Sistemik kortikosteroidlerin uygulanmasından sonra ölümcül olabilen feokromositoma krizi 
raporları vardır. Feokromositoma şüphesi olan veya tanımlanmış hastalarda, kortikosteroidleri 
uygulamadan önce feokromositoma krizi riskini göz önünde bulundurun.

5.2 İmmünosupresyon ve Artan Enfeksiyon Riski
EMFLAZA dahil kortikosteroidler, bağışıklık sistemini baskılar ve viral, bakteriyel, fungal, 
protozoan veya helmintik dahil olmak üzere herhangi bir patojenle enfeksiyon riskini artırır. 
Kortikosteroidler yeni enfeksiyonlara karşı direnci azaltır, mevcut enfeksiyonları şiddetlendirir, 
yayılmış enfeksiyon riskini artırır, gizli enfeksiyonların yeniden etkinleştirilmesi veya 
alevlenmesi riskini artırır ve bazı enfeksiyon belirtilerini maskeler. Bu enfeksiyonlar şiddetli 
olabilir ve bazen ölümcül olabilir. Kortikosteroid uygulamasının dozu, yolu ve süresinin spesifik 
enfeksiyon riskleri ile ilişkisinin derecesi iyi tanımlanmamıştır; bununla birlikte, artan 
kortikosteroid dozları ile enfeksiyöz komplikasyonların ortaya çıkma oranı artar.

Enfeksiyon gelişimini izleyin ve gerektiğinde kortikosteroidlerin kesilmesini veya 
kortikosteroid dozunun azaltılmasını düşünün.

Varicella Zoster ve Kızamık Viral Enfeksiyonları
Varicella Zoster virüsü ve kızamığın neden olduğu su çiçeği, EMFLAZA dahil kortikosteroid kullanan 
bağışıklığı olmayan çocuklarda veya yetişkinlerde ciddi ve hatta ölümcül seyredebilir. Bu hastalıklara 
sahip olmayan çocuklarda veya yetişkinlerde, önlemek için özel dikkat gösterilmelidir.
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maruziyet. Bir hasta su çiçeğine maruz kalırsa, varicella zoster immün globulin 
(VZIG) ile profilaksi endike olabilir. Bir hasta kızamığa maruz kalırsa, 
immünoglobulin (IG) ile profilaksi belirtilebilir. Suçiçeği gelişirse, antiviral 
ajanlarla tedavi düşünülebilir.

Hepatit B Virüsü Reaktivasyonu
Hepatit B virüsü reaktivasyonu, kortikosteroidler de dahil olmak üzere immünosupresif ilaçlarla 
tedavi gören hepatit B taşıyıcısı hastalarda ortaya çıkabilir. Reaktivasyon, hepatit B enfeksiyonunu 
çözmüş gibi görünen hastalarda da meydana gelebilir.

Mantar enfeksiyonları
Kortikosteroidler sistemik mantar enfeksiyonlarını alevlendirebilir ve bu nedenle bu tür 
enfeksiyonların varlığında kullanılmamalıdır. Kortikosteroid tedavisi gören ve sistemik mantar 
enfeksiyonları gelişen hastalarda kortikosteroidlerin kesilmesi veya kortikosteroid dozunun 
azaltılması önerilir.

amebiasis
Kortikosteroidler gizli amebiyazı aktive edebilir. Bu nedenle, tropiklerde zaman geçirmiş 
herhangi bir hastada veya açıklanamayan ishali olan herhangi bir hastada kortikosteroid 
tedavisine başlamadan önce latent amebiasis veya aktif amebiasisin ekarte edilmesi önerilir.

Strongyloides İstilası
Strongyloides (iplik kurdu) istilası olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda, kortikosteroidin 
neden olduğu immünosupresyon Strongyloides hiperenfeksiyonuna ve genellikle şiddetli 
enterokolit ve potansiyel olarak ölümcül gram-negatif septiseminin eşlik ettiği yaygın larva 
göçü ile yayılmaya yol açabilir. Bilinen veya şüphelenilen Strongyloides (iplik kurdu) istilası 
gelişen kortikosteroid kullanan hastalar için kortikosteroidlerin kesilmesi veya kortikosteroid 
dozunun azaltılması önerilir.

5.3 Kardiyovasküler/Böbrek Fonksiyonunda Değişiklikler

EMFLAZA dahil kortikosteroidler, kan basıncının yükselmesine, tuz ve su tutulmasına ve 
potasyum ve kalsiyum atılımının artmasına neden olabilir. Kan basıncını izleyin ve aşırı hacim 
yüklenmesinin belirti ve semptomlarını değerlendirin. Serum potasyum seviyelerini izleyin. 
Diyette tuz kısıtlaması ve potasyum takviyesi gerekli olabilir. EMFLAZA, konjestif kalp yetmezliği, 
hipertansiyon veya böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Literatür raporları, yakın zamanda geçirilmiş bir miyokard enfarktüsünden sonra kortikosteroid kullanımı ile 
sol ventrikül serbest duvar rüptürü arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir; bu nedenle bu hastalarda 
EMFLAZA ile tedavi çok dikkatli kullanılmalıdır.

5.4 Gastrointestinal Perforasyon

Aktif veya latent peptik ülserler, divertikülit, taze bağırsak anastomozları ve spesifik 
olmayan ülseratif kolit gibi belirli gastrointestinal rahatsızlıkları olan hastalarda 
kortikosteroid kullanımı sırasında gastrointestinal perforasyon riski artar. Kortikosteroid 
alan hastalarda periton tahrişi gibi gastrointestinal perforasyon belirtileri maskelenebilir.
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Perforasyon, apse veya diğer piyojenik enfeksiyon olasılığı varsa kortikosteroidlerden 
kaçının; divertikülit; taze bağırsak anastomozları; veya aktif veya gizli peptik ülser.

5.5 Davranış ve Duygudurum Bozuklukları

EMFLAZA dahil sistemik kortikosteroidlerle potansiyel olarak şiddetli psikiyatrik advers reaksiyonlar 
meydana gelebilir..Semptomlar tipik olarak tedaviye başladıktan birkaç gün veya hafta sonra ortaya 
çıkar ve dozla ilişkili olabilir. Farmakolojik tedavi gerekli olsa da, bu reaksiyonlar doz azaltıldıktan 
veya kesildikten sonra düzelebilir. Psikiyatrik advers reaksiyonlar genellikle tedavi sırasında 
hipomanik veya manik semptomları (örneğin öfori, uykusuzluk, duygudurum dalgalanmaları) ve 
tedavinin kesilmesinden sonraki depresif atakları içerir. Hastaları veya bakıcıları potansiyel davranış 
ve duygudurum değişiklikleri hakkında bilgilendirin ve psikiyatrik semptomlar gelişirse, özellikle 
depresif duygudurum veya intihar düşüncesinden şüpheleniliyorsa, tıbbi yardım almaları için onları 
teşvik edin.

5.6 Kemikler Üzerindeki Etkiler

Azaltılmış Kemik Mineral Yoğunluğu
EMFLAZA dahil kortikosteroidler, hem kalsiyum regülasyonu üzerindeki etkileri (yani absorpsiyonun 
azaltılması ve atılımın arttırılması) hem de osteoblast fonksiyonunun inhibisyonu yoluyla kemik 
oluşumunu azaltır ve kemik rezorpsiyonunu arttırır. Bu, protein katabolizmasının artması ve seks 
hormonu üretiminin azalmasına bağlı olarak kemiğin protein matriksindeki azalma ile birlikte, 
pediatrik hastalarda kemik büyümesinin inhibisyonuna ve her yaşta kemik kaybının gelişmesine yol 
açabilir. Kemik kaybı, hastaları vertebra ve uzun kemik kırıklarına yatkın hale getirebilir. 
Kortikosteroid tedavisine başlamadan önce bir hastanın osteoporoz riskini düşünün. EMFLAZA ile 
uzun süreli tedavi gören hastalarda kemik mineral yoğunluğunu izleyin.

Avasküler kangren
EMFLAZA dahil kortikosteroidler avasküler nekroza neden olabilir.

5.7 Oftalmik Etkiler
EMFLAZA dahil kortikosteroidlerin kullanımı arka subkapsüler kataraktlara neden olabilir. 
Kortikosteroidler ayrıca optik sinirlerde olası hasar ile glokoma neden olabilir ve bakteri, 
mantar veya virüslerin neden olduğu sekonder oküler enfeksiyon riskini artırabilir. Aktif 
oküler herpes simpleksi olan hastalarda kortikosteroidler önerilmez.

Kortikosteroid alan bazı hastalarda göz içi basıncı yükselebilir. EMFLAZA ile 
tedaviye 6 haftadan fazla devam edilirse göz içi basıncını izleyin.

5.8 aşı
EMFLAZA dahil olmak üzere immünosupresif dozlarda kortikosteroid alan hastalarda 
canlı veya canlı zayıflatılmış aşıların uygulanması önerilmez. Kortikosteroidler ayrıca canlı 
atenüe aşılarda bulunan bazı organizmaların replikasyonunu güçlendirebilir.
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Kortikosteroid tedavisi sırasında ölü veya inaktive aşılar uygulanabilir; ancak bu 
tür aşılara yanıt tahmin edilemez.

EMFLAZA dahil kortikosteroid tedavisi gören hastalar, antikor yanıtının inhibisyonu nedeniyle 
toksoidlere ve canlı veya inaktive aşılara karşı azalmış bir yanıt sergileyebilir.

5.9 Ciddi Cilt Döküntüleri

Deflazakort kullanımıyla, tedaviye başladıktan sonraki 8 hafta içinde başlayan semptomlarla 
birlikte toksik epidermal nekroliz bildirilmiştir. Döküntü açıkça ilaca bağlı değilse, döküntünün 
ilk belirtisinde ilacı bırakın.

5.10 Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkileri

EMFLAZA dahil uzun süreli kortikosteroid kullanımı çocuklarda büyüme ve gelişme üzerinde olumsuz 
etkilere neden olabilir.

5.11 miyopati
EMFLAZA dahil kortikosteroidler ve nöromüsküler bloke edici ajanlarla (örn., 
pankuronyum) eş zamanlı tedavi alan hastalar veya nöromüsküler iletim bozuklukları (örn., 
myastenia gravis) olan hastalar, akut miyopati geliştirme riski altında olabilir. Bu akut 
miyopati jeneralizedir, oküler ve solunum kaslarını tutabilir ve kuadriparezi ile 
sonuçlanabilir. Kreatin kinaz yükselmesi meydana gelebilir. Kortikosteroidleri 
durdurduktan sonra klinik iyileşme veya iyileşme haftalar ila yıllar gerektirebilir.

5.12 Kaposi Sarkomu
Kaposi sarkomunun, çoğunlukla kronik durumlar için kortikosteroid tedavisi alan hastalarda 
meydana geldiği bildirilmiştir. Kortikosteroidlerin kesilmesi klinik iyileşme ile sonuçlanabilir.

5.13 Benzil Alkol Koruyucusu Nedeniyle Bebeklerde Ciddi Olumsuz 
Reaksiyon Riski

EMFLAZA Oral Süspansiyon benzil alkol içerir ve 5 yaşından küçük pediyatrik hastalarda 
kullanım için onaylanmamıştır. Benzil alkol içeren ilaçlarla tedavi edilen yenidoğanlarda ve 
düşük doğum ağırlıklı bebeklerde "soluk çekme sendromu" dahil ciddi ve ölümcül advers 
reaksiyonlar meydana gelebilir. "Nefes çekme sendromu", merkezi sinir sistemi depresyonu, 
metabolik asidoz ve nefes nefese kalma ile karakterizedir. Ciddi advers reaksiyonların meydana 
gelebileceği minimum benzil alkol miktarı bilinmemektedir (EMFLAZA Oral Süspansiyon, mL 
başına 10.45 mg benzil alkol içerir; EMFLAZA Tabletler benzil alkol içermez)[bkz. Belirli 
Popülasyonlarda Kullanım (8.4)].

5.14 Tromboembolik Olaylar

Gözlemsel çalışmalar, özellikle daha yüksek kümülatif kortikosteroid dozları ile tromboembolizm 
(venöz tromboembolizm dahil) riskinin arttığını göstermiştir. Riskin günlük doza veya kullanım 
süresine göre farklılık gösterip göstermediği belirsizdir. EMFLAZA'yı tromboembolik bozukluklara 
yatkın olan veya olabilecek hastalarda dikkatli kullanın.

Referans Kimliği: 4053971



5.15 Anafilaksi
EMFLAZA dahil kortikosteroid tedavisi alan hastalarda nadiren anafilaksi 
vakaları görülmüştür.

6 TERS TEPKİLER

Aşağıdaki ciddi advers reaksiyonlar diğer bölümlerde daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır:
-
-

Endokrin Fonksiyondaki Değişiklikler[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.1)] 
İmmünosupresyon ve Artan Enfeksiyon Riski[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.2)]

Kardiyovasküler/Böbrek Fonksiyonunda Değişiklikler[bkz. Uyarılar ve Önlemler 
(5.3)] Gastrointestinal Perforasyon[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.4)] Davranış ve 
Duygudurum Bozuklukları[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.5)] Kemikler Üzerindeki 
Etkiler[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.6)] Oftalmik Etkiler[bkz. Uyarılar ve Önlemler 
(5.7)] aşı[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.8)] Ciddi Cilt Döküntüleri[bkz. Uyarılar ve 
Önlemler 5.9)]

Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkileri[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.10)] 
miyopati[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.11)] Kaposi Sarkomu[bkz. 
Uyarılar ve Önlemler (5.12)]
Benzil Alkol Koruyucusu Nedeniyle Bebeklerde Ciddi Olumsuz Reaksiyon Riski 
[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.13)]
Tromboembolik Olaylar[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.14)] 
Anafilaksi[bkz. Uyarılar ve Önlemler 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik deneyler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik deneylerinde 
gözlenen advers reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik deneylerindeki oranlarla doğrudan 
karşılaştırılamaz ve pratikte gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

Çalışma 1'de[bkz. Klinik Çalışmalar (14)],deflazakort tedavisinin kesilmesiyle 
ilişkili advers reaksiyonlar, azalan sıklık sırasına göre kilo artışı, obezite, 
katarakt ve uyku bozukluğuydu.

Klinik Çalışmalarda En Yaygın Advers Reaksiyonlar
Tablo 1, 0,9 mg/kg/gün deflazakort ile tedavi edilen gruptaki hastaların ≥ %5'inde meydana 
gelen ve 5 ila 5 yaş arasındaki DMD'li hastaları içeren Çalışma 1'deki plasebo hastalarından 
daha sık meydana gelen advers reaksiyonları listelemektedir. 15 yıl.

Tablo 1: Ortaya Çıkan Advers Reaksiyonlar> Deflazacort ile Tedavi Edilen Hastaların %5'i ve 
Plasebo Hastalarına Göre DMD'li Hastalardan Daha Sık Görülür (Çalışma 1)
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Olumsuz Reaksiyon Deflazakort
0,9 mg/kg/gün (N=51)

Plasebo (N=50)
12 haftada %1

12 haftada %
Cushingoid görünüm 33 12
Ağırlık arttı 20 6
Iştah artışı 14 2
Üst solunum yolu 
enfeksiyonu 12 10
Öksürük 12 6
pollaküri 12 2
nazofarenjit 10 6
Hirsutizm 10 2
Merkezi obezite 10 4
eritem 8 6
sinirlilik 8 4
burun akıntısı 8 0
Karın rahatsızlığı 6 2

112 haftada plasebo hastaları, deflazakort veya aktif bir karşılaştırıcı almak üzere yeniden randomize edildi.

Çalışma 1'de deflazakort 0.9 mg/kg/gün'e 52 hafta boyunca ve 12 haftalık plaseboda 
deflazakort 0.9 mg/kg/gün'den daha yüksek bir oranda maruz kalınan yaygın advers 
reaksiyonlar (deflazakort ile tedavi edilen hastaların > %5'i) Araştırmanın kontrollü aşaması 
arasında Cushingoid görünüm (%60), hirsutizm (%35), kilo artışı (%28), eritem (%28), merkezi 
obezite (%25), karın ağrısı/karın ağrısı üst kısmı (%18 birlikte) bulunur. ), pollakiüri (%15), 
kabızlık (%10), sinirlilik (%10), anormal davranış (%9), ateş (%9), sırt ağrısı (%7), döküntü (%7), 
kontüzyon (%6) ), mide bulantısı (%6), psikomotor hiperaktivite (%6), burun kanaması (%6) ve 
cilt çatlakları (%6).

Çalışma 1 ayrıca daha yüksek bir deflazakort dozunu (1.2 mg/kg/gün) değerlendirdi. 0.9 
mg/kg/gün dozu ile karşılaştırıldığında, 52 hafta boyunca deflazakort 1.2 mg/kg/gün, 
Cushingoid görünüm (%69), eritem (%49), hirsutizm (%37) dahil olmak üzere belirli advers 
reaksiyonların daha yüksek insidansı ile ilişkilendirilmiştir. ), baş ağrısı (%34), kilo artışı 
(%32), kabızlık (%15), üst karın ağrısı (%14), deri çizgileri (%11), akne (%11) ve karın 
rahatsızlığı (%8). Deflazakort'un 1.2 mg/kg/gün dozunda ek bir fayda olmadığı için, DMD 
tedavisinde EMFLAZA 1.2 mg/kg/gün kullanımı önerilmemektedir.[bkz. Dozaj ve Uygulama 
(2.1)]

Uzatılmış takip süresi olan iki yıllık ek bir klinik çalışmada (Çalışma 2), aynı advers 
reaksiyonların çoğu gözlendi. Ek olarak, kas zayıflığı, tendon bozukluğu ve 
osteopeni gibi uzun süreli steroid kullanımıyla ilişkili kas-iskelet sistemi olayları da 
gözlendi.

Klinik Çalışmalarda Gözlenen Daha Az Yaygın Olumsuz Reaksiyonlar
Çalışma 1'in 12 haftalık plasebo kontrollü fazı sırasında gözlemlenen diğer advers reaksiyonlar 
(herhangi bir deflazakort tedavi grubunda ≥ %1 sıklık ve plasebodan daha yüksek) aşağıda 
gösterilmiştir.
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Göz Bozuklukları:Lakrimasyon arttı
Gastrointestinal Bozukluklar:Dispepsi, bulantı, gastrointestinal 
bozukluk Genel Bozukluklar ve Yönetim Yeri Koşulları:Susuzluk
Enfeksiyonlar:Hordeolum, impetigo, grip, otitis eksterna, farenjit, diş apsesi, idrar yolu 
enfeksiyonu, viral enfeksiyon
Yaralanma, Zehirlenme ve Prosedürel Komplikasyonlar:Sırt yaralanması, kontüzyon, yüz 
yaralanması, fibula kırığı, yeşil çubuk kırığı, ısı bitkinliği
soruşturmalar:Glikoz idrar mevcut, kalp hızı düzensiz
Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Bozuklukları:Sırt ağrısı, kas spazmları, miyalji, boyun kitlesi, 
boyun ağrısı, ekstremitelerde ağrı
Sinir Sistemi Bozuklukları:Baş dönmesi, psikomotor hiperaktivite
Psikolojik bozukluklar:Duygulanım değişkenliği, saldırganlık, depresyon, duygusal bozukluk, orta uykusuzluk, 
ruh hali değişikliği, ruh hali değişimleri, uyku bozukluğu

Böbrek ve İdrar Bozuklukları:Kromatüri, dizüri, hipertonik mesane 
Üreme Sistemi ve Meme Bozuklukları:testis ağrısı
Solunum, Göğüs ve Mediastinal Bozukluklar:Hipoventilasyon, rinore Deri ve 
Deri Altı Doku Bozuklukları:Akne, alopesi, dermatit akneiform Vasküler 
Bozukluklar:sıcak basması

6.2 Pazarlama Sonrası Deneyim

Deflazacort'un dünya çapında onay sonrası kullanımı sırasında veya diğer kortikosteroidlerin onay 
sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir 
popülasyondan gönüllü olarak rapor edilir; bu nedenle, sıklıklarını tahmin etmek veya ilaca maruz 
kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir.

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları:lökositoz Kardiyak 
Bozukluk:Kalp yetmezliği
Göz Bozuklukları:Koryoretinopati, kornea veya skleral incelme
Gastrointestinal Bozukluklar:Akut pankreatit (özellikle çocuklarda), kanama, peptik 
ülserasyon, peptik ülser perforasyonu
Genel Bozukluklar ve Yönetim Yeri Koşulları:Ödem, bozulmuş iyileşme 
Bağışıklık Sistemi Bozuklukları:Anafilaksi dahil aşırı duyarlılık
Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları:Beta 2-agonist ve ksantinlerle birlikte 
uygulandığında, anti-diyabetik tedavi için artan gereksinim, negatif protein ve kalsiyum 
dengesi, potasyum kaybı ve hipokalemik alkaloz ile birlikte bozulmuş karbonhidrat 
toleransı Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Bozuklukları:Kinolonlar, vertebra ve uzun kemik 
kırıkları ile birlikte uygulandığında avasküler nekroz, kas kaybı, negatif nitrojen dengesi, 
tendinit ve tendon kopması
Sinir Sistemi Bozuklukları:Çocuklarda papilödem (psödotümör serebri) ile birlikte epilepsinin 
alevlenmesi, kafa içi basıncının artması, genellikle tedavinin kesilmesinden sonra, vertigo 
Psikolojik bozukluklar:Anksiyete, konfüzyon ve amnezi dahil bilişsel işlev bozukluğu, sanrılar, 
halüsinasyonlar, mani, intihar düşünceleri
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Deri ve Deri Altı Doku Bozuklukları:Toksik epidermal nekroliz
Vasküler Bozukluklar:Tromboembolizm, özellikle artan trombotik eğilim, iyi huylu 
intrakraniyal hipertansiyon ile ilişkili altta yatan hastalıkları olan hastalarda

7 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

7.1 CYP3A4 İnhibitörleri ve İndükleyicileri

Orta veya Güçlü CYP3A4 İnhibitörleri:
Deflazacort'un aktif metaboliti 21-desDFZ, CYP3A4'ün bir substratıdır [bkz. Klinik 
Farmakoloji (12.3)]. Deflazakortun güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan klaritromisin ile 
birlikte uygulanması, 21-desDFZ'ye toplam maruziyeti yaklaşık 3 kat artırmıştır. Bu 
nedenle, orta veya güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örn., klaritromisin, flukonazol, 
diltiazem, verapamil, greyfurt suyu) EMFLAZA ile birlikte kullanıldığında önerilen 
EMFLAZA dozunun üçte birini verin.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.4) ve Klinik 
Farmakoloji (12.3)].

Orta veya Güçlü CYP3A4 İndükleyicileri:
Deflazakortun güçlü bir CYP3A4 indükleyicisi olan rifampin ile birlikte uygulanması, 21-desDFZ 
maruziyetini önemli ölçüde azaltmıştır. Güçlü (örn. efavirenz) veya orta düzeyde (örn., 
karbamazepin, fenitoin) CYP3A4 indükleyicilerinin EMFLAZA ile birlikte kullanımından kaçının[
bkz. Dozaj ve Uygulama (2.4) ve Klinik Farmakoloji (12.3)].

7.2 Nöromüsküler Blokerler

EMFLAZA dahil kortikosteroidler ve nöromüsküler bloke edici ilaçlarla (örn. 
pankuronyum) eş zamanlı tedavi alan hastalarda, akut miyopati gelişme riski 
artabilir.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.11)].

8 BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM

8.1 Gebelik
Risk Özeti
Kortikosteroidler hamilelik sırasında ancak potansiyel yararın fetüs üzerindeki potansiyel riskten 
daha fazla olması durumunda kullanılmalıdır. Hamilelik sırasında önemli dozlarda kortikosteroid 
alan annelerden doğan bebekler, hipoadrenalizm belirtileri açısından dikkatle izlenmelidir. 
Uyuşturucuyla ilişkili riskleri bildirmek için hamile kadınlarda EMFLAZA ile yeterli ve iyi kontrollü 
çalışma yoktur.

EMFLAZA dahil kortikosteroidler plasentayı kolayca geçer. Hamilelik sırasında EMFLAZA dahil 
kortikosteroidlerin maternal kullanımı ile orofasiyal yarıklar (yarık dudak, yarık damak ile birlikte veya 
olmadan) ve intrauterin büyüme kısıtlaması ve doğum ağırlığının azalması dahil olmak üzere 
olumsuz gelişimsel sonuçlar bildirilmiştir. Bazı epidemiyolojik çalışmalar, orofasiyal yarık riskinin 
1000 bebekte 1'den 1000 bebekte 3 ila 5'e yükseldiğini bildirmektedir; ancak tüm çalışmalarda 
orofasiyal yarık riski gözlenmemiştir. Rahim içi büyüme kısıtlaması ve doğum ağırlığının azalması 
doza bağlı gibi görünmektedir; bununla birlikte, altta yatan

Referans Kimliği: 4053971



annenin durumu da bu risklere katkıda bulunabilir(bkz. Veri).Belirtilen popülasyonlar için 
majör doğum kusurları ve düşüklerin tahmini arka plan riski bilinmemektedir. ABD genel 
popülasyonunda, klinik olarak tanınan gebeliklerde majör doğum kusurları ve düşüklerin 
tahmini arka plan riski sırasıyla %2-4 ve %15-20'dir.

Deflazacort ile hayvan üreme çalışmaları yapılmamıştır. Diğer kortikosteroidlerle hamile 
farelerde, sıçanlarda, hamsterlerde ve tavşanlarda klinik olarak uygun dozlar kullanılarak 
yürütülen hayvan üreme çalışmaları, yarık damak insidansının arttığını göstermiştir. Bazı 
hayvan türlerinde embriyofetal ölümde artış, intrauterin büyüme geriliği ve duktus 
arteriozusun daralması gözlenmiştir.

Veri
İnsan Verileri
İnsanlarda yapılan çoklu kohort ve vaka kontrollü çalışmalar, ilk trimesterde maternal kortikosteroid 
kullanımının, yarık damaklı veya yarık damaksız yarık dudak oranını yaklaşık 1/1000 bebekten 3-5/1000 
bebeğe yükselttiğini göstermektedir. İki prospektif vaka kontrollü çalışma, anne karnında maternal 
kortikosteroidlere maruz kalan bebeklerde doğum ağırlığının azaldığını göstermiştir.

8.2 emzirme

Risk Özeti
Sistemik olarak uygulanan kortikosteroidler insan sütünde görülür ve büyümeyi baskılayabilir, 
endojen kortikosteroid üretimini engelleyebilir veya başka istenmeyen etkilere neden olabilir. 
Emzirmenin gelişimsel ve sağlıkla ilgili yararları, annenin EMFLAZA'ya klinik ihtiyacı ve 
EMFLAZA'nın emzirilen bebek üzerindeki olası olumsuz etkileri ile birlikte düşünülmelidir. Süt 
üretimi üzerindeki etkileri hakkında veri yoktur.

8.4 Pediatrik Kullanım

EMFLAZA'nın DMD tedavisi için güvenliği ve etkinliği 5 yaş ve üzeri hastalarda 
belirlenmiştir. EMFLAZA'nın pediyatrik hastalarda kullanımı, 196 erkekte yapılan çok 
merkezli, randomize, çift kör, plasebo ve aktif kontrollü bir çalışma ile desteklenmektedir. 
[bkz. Klinik Çalışmalar (14)].

EMFLAZA'nın güvenliği ve etkinliği, 5 yaşından küçük pediyatrik hastalarda 
belirlenmemiştir.

EMFLAZA Oral Süspansiyon benzil alkol içerir ve 5 yaşından küçük pediyatrik hastalarda kullanım 
için onaylanmamıştır. Koruyucu olarak benzil alkol içeren ilaçlar alan yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde prematüre yenidoğanlarda ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ölümcül 
reaksiyonlar ve "nefes çekme sendromu" dahil ciddi advers reaksiyonlar meydana geldi. Bu 
vakalarda, 99 ila 234 mg/kg/günlük benzil alkol dozajları, kanda ve idrarda yüksek seviyelerde 
benzil alkol ve metabolitleri üretti (benzil alkolün kan seviyeleri 0.61 ila 1.378 mmol/L idi). Ek 
advers reaksiyonlar arasında kademeli nörolojik bozulma, nöbetler, kafa içi kanama, hematolojik 
anormallikler, cilt bozulması, karaciğer ve böbrek yetmezliği, hipotansiyon, bradikardi ve 
kardiyovasküler kollaps yer aldı. erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, benzil alkolü 
daha az metabolize edebilmeleri nedeniyle bu reaksiyonları geliştirme olasılığı daha yüksek 
olabilir. Ciddi olan minimum benzil alkol miktarı
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advers reaksiyonlar meydana gelebilir bilinmiyor (EMFLAZA Oral Süspansiyon, mL başına 
10.45 mg benzil alkol içerir; EMFLAZA Tabletler benzil alkol içermez)[bkz. Uyarılar ve 
Önlemler (5.13)].

Jüvenil Hayvan Toksisite Verileri
Doğum sonrası gün (PND) 21 ila 80 arasında genç sıçanlara oral deflazakort (0, 0.1, 0.3 ve 1.0 
mg/kg/gün) uygulaması, vücut ağırlığı artışında azalma ve iskelet gelişimi üzerinde olumsuz 
etkiler (büyüme plakasının azalmış hücreselliği dahil) ile sonuçlandı. ve değişmiş kemik 
dağılımı) ve lenfoid dokuda (azalmış hücresellik). Etkisiz bir doz tanımlanmadı. Ek olarak, orta 
ve/veya yüksek dozda nörolojik ve nörodavranışsal anormallikler gözlendi. Test edilen en 
düşük dozda (0.1 mg/kg/gün) plazma 21-desDFZ maruziyeti (EAA), EMFLAZA'nın önerilen insan 
dozunda (0.9 mg/kg/gün) insanlarda olduğundan daha düşüktü.

8.5 Geriatrik Kullanım

DMD, büyük ölçüde çocukların ve genç yetişkinlerin hastalığıdır; bu nedenle EMFLAZA ile ilgili herhangi bir 
geriatrik deneyim bulunmamaktadır.

8.6 Böbrek yetmezliği

Hafif, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli 
değildir. [bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)].

8.7 Karaciğer yetmezliği

Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli 
değildir.[bkz. Klinik Farmakoloji (12.3)]. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda 
klinik deneyim yoktur ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar için bir doz önerisi 
verilememektedir.

10 DOZ AŞIMI

Akut doz aşımının tedavisi, hemen gastrik lavaj veya kusma, ardından destekleyici 
ve semptomatik tedavidir. Sürekli steroid tedavisi gerektiren ciddi hastalık 
karşısında kronik doz aşımı için, EMFLAZA dozu geçici olarak azaltılabilir veya 
alternatif gün tedavisi uygulanabilir.

11 TANIM

EMFLAZA'daki aktif bileşen deflazakorttur (bir kortikosteroid). Kortikosteroidler, hem doğal 
olarak oluşan hem de sentetik olan adrenokortikal steroidlerdir. Deflazacort'un moleküler 
formülü C'dir.25H31NUMARA6. Deflazakortun kimyasal adı (11β,16β)-21-(asetiloksi) 11-
hidroksi-2'-metil-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oksazol-3,20-'dir. dione ve yapısal formül:
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Deflazacort beyaz ila kirli beyaz, kokusuz ince bir tozdur ve moleküler ağırlığı 
441.517'dir. Deflazacort, asetik asit ve diklorometanda serbestçe çözünür ve metanol 
ve asetonda çözünür.

Oral uygulama için EMFLAZA, 6, 18, 30 ve 36 mg kuvvetlerinde hemen salimli bir tablet ve 
22.75 mg/mL kuvvetinde ani salimli oral süspansiyon olarak mevcuttur. Her tablet 
deflazakort ve aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: kolloidal silikon dioksit, laktoz 
monohidrat, magnezyum stearat ve önceden jelatinize edilmiş mısır nişastası. Oral 
süspansiyon deflazakort ve aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: asetik asit, alüminyum 
magnezyum silikat, benzil alkol, karboksimetilselüloz sodyum, polisorbat 80, arıtılmış su ve 
sorbitol.

12 KLİNİK FARMAKOLOJİ

12.1 Hareket mekanizması

Deflazacort, aktif metaboliti 21-desDFZ'nin glukokortikoid reseptörü aracılığıyla anti-
inflamatuar ve immünosupresif etkiler ortaya koyan bir kortikosteroid ön ilacıdır. 
Deflazacort'un terapötik etkilerini DMD'li hastalarda uyguladığı kesin mekanizma 
bilinmemektedir.

12.3 farmakokinetik
absorpsiyon
Aç durumda oral uygulamadan sonra, medyan Tmaksimumdeflazacort tabletleri veya 
süspansiyonu ile yaklaşık 1 saattir (0.25 ila 2 saat arası).

Gıda Etkisi:Deflazacort tabletlerin yüksek yağlı bir yemekle birlikte uygulanması C azaltılmış C
maksimumyaklaşık %30 ve gecikmeli TmaksimumAçlık koşulları altında uygulamaya göre bir saat içinde, 
ancak AUC ile ölçüldüğü üzere genel sistemik absorpsiyon üzerinde hiçbir etki yoktu. bu
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deflazacort tabletlerin biyoyararlanımı, oral süspansiyonunkine benzerdi. Deflazakort'un yemekle 
birlikte veya elma püresi içinde ezilmiş olarak uygulanması, deflazakortun emilimini ve 
biyoyararlanımını etkilememiştir.

Dağıtım
Deflazacort'un aktif metabolitinin proteine   bağlanması yaklaşık %40'tır.

Eliminasyon
Metabolizma
Deflazacort, oral uygulamadan sonra esterazlar tarafından hızla aktif metabolit 21-desDFZ'ye 
dönüştürülür. 21-desDFZ ayrıca CYP3A4 tarafından birkaç başka inaktif metabolite metabolize 
edilir.

Boşaltım
Deflazakort eliminasyonunun baskın yolu üriner atılımdır (dozun yaklaşık %68'i) ve 
eliminasyon dozdan 24 saat sonra neredeyse tamamlanır. 21-desDFZ, idrarda elimine 
edilen ilacın %18'ini oluşturur.

Spesifik Popülasyonlar
Pediyatrik hastalar
Cmaksimum21-desDFZ'nin çocuklarda (5-11 yaş, N=16) ve ergenlerde (12-16 yaş, N=8) değerleri 
(Geometrik ortalama, %CV) 206 ng/mL (%95.6) ve 381 ng/mL idi. (%37.7), sırasıyla 0.9 mg/kg 
deflazakort uygulamasından sonra 1. Günde. AUCenf21-desDFZ'nin çocuklarda (5-11 yaş, N=16) 
ve adolesanlarda (12-16 yaş, N=8) (geometrik ortalama, %CV) 400 ng-saat/mL (%87.5) ve 655 ng- 
0.9 mg/kg deflazakort uygulamasından sonra 1. Günde h/mL (%58.1).

Erkek ve Kadın Hastalar
Erkekler ve kadınlar arasında 21-desDFZ'nin farmakokinetiğinde fark yoktur.

Irk veya Etnik Gruplar
Kafkasyalılar ve Kafkasyalı olmayanlar arasında 21-desDFZ'nin farmakokinetiğinde hiçbir 
fark yoktur.

Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar
Son dönem böbrek hastalığı (kreatinin klerensi 15 mL/dk'dan az) olan denekleri sağlıklı eşleştirilmiş 
kontrollerle karşılaştıran bir çalışmada (N=16), gruplar arasında 21-desDFZ maruziyeti benzerdi.

Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalar
Orta derecede karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Sınıf B) ile sağlıklı eşleştirilmiş kontrolleri 
karşılaştıran bir çalışmada (N=16), gruplar arasında 21-desDFZ maruziyeti benzerdi. 
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda deneyim yoktur.

İlaç Etkileşim Çalışmaları
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İlaç Etkileşimlerinin In Vivo Değerlendirmesi

Tek başına deflazakort uygulamasıyla karşılaştırıldığında, güçlü bir CYP3A4 ve Pgp inhibitörünün 
(klaritromisin) çoklu dozlarının ardından deflazakort uygulanması, belirgin şekilde daha yüksek C ile 
sonuçlanmıştır.maksimum, AUCgeçenve AUCenf21-desDFZ değerleri. Geometrik ortalama maruz kalma 
(Cmaksimum, AUCgeçenve AUCenf) 21-desDFZ klaritromisin uygulamasını takiben 2.3 kat ila 3.4 kat 
arasında değişmiştir.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.4))].

Tek başına deflazakort uygulamasıyla karşılaştırıldığında, güçlü bir CYP3A4 indükleyicisinin (rifampisin) 
çoklu dozlarını takiben deflazakort uygulaması, belirgin şekilde daha düşük C ile sonuçlanmıştır.maksimum, 
AUCgeçenve AUCenf21-desDFZ değerleri. Geometrik ortalama pozlar (Cmaksimum, AUCgeçenve AUCenf21-
desDFZ'nin ) değerleri rifampin uygulamasını takiben yaklaşık %95 daha düşüktü [bkz. İlaç Etkileşimleri 
(7.1)].

İlaç Etkileşimlerinin In Vitro Değerlendirmesi

İlaç Metabolize Edici Enzim İnhibisyonu
100 μM'ye kadar konsantrasyonlarda 21-desDFZ, CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, UGT1A1, 
UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 veya UGT2B7'yi inhibe etmedi ve 2B6, 2C8, 2D6 ve UGT1 3A 
için zayıf ve klinik olarak anlamlı olmayan inhibisyon sergiledi ve UGT2B15.

İlaç Metabolize Eden Enzim İndüksiyonu
Deflazacort 10 μM'ye kadar olan konsantrasyonlarda CYP1A2, 2B6 veya 3A4 için önemli bir indüksiyon 
yanıtına neden olmadı.

taşıyıcılar
Hem deflazacort hem de 21-desDFZ, Pgp'nin substratlarıdır. 21-desDFZ, BCRP için bir substrat 
değildir. Ne deflazacort ne de 21-desDFZ, in vitro olarak Pgp veya BCRP'yi inhibe etmedi. 21-desDFZ, 
OATP1B1 veya OATP1B3 SLC taşıyıcıları için bir substrat değildi ve SLC taşıyıcıları OATP1B1, 
OATP1B3, OAT1, OAT3 veya OCT2'yi inhibe etmedi.

13 KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ

13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

karsinojenez
Sıçanlarda yayınlanan 2 yıllık bir karsinojenisite çalışmasında, deflazakort'un (0, 0.03, 0.06, 0.12, 0.25, 0.50 
veya 1.0 mg/kg/gün) oral uygulaması, 0.25'te başın kemik tümörleri (osteosarkom ve osteoma) ile 
sonuçlanmıştır. mg/kg/gün, değerlendirilebilir en yüksek doz. 0.25 mg/kg/gün'den yüksek dozlar, hayatta 
kalmada belirgin bir azalma nedeniyle tümörler için değerlendirilemedi.

mutajenez
Deflazacort ve 21-desDFZ negatifti.laboratuvar ortamında(bakteriyel ters mutasyon ve 
insan lenfosit kromozomal aberasyonu) tahlilleri ve deflazakort negatifti.canlıda(sıçan 
mikronükleus) tahlili.

Doğurganlık Bozulması
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Hayvanlarda fertilite çalışmaları deflazacort ile yapılmamıştır. 39 hafta boyunca maymunlara (0, 1.0, 
3.0 veya 6.0 mg/kg/gün) veya sıçanlara (0, 0.05, 0.15 veya 0.5 mg/kg/gün) deflazakort'un oral 
yoldan uygulanmasını takiben erkek üreme sistemi üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir. ) 26 hafta 
boyunca. Maymunlarda ve sıçanlarda test edilen en yüksek dozlarda plazma 21-desDFZ 
maruziyetleri (EAA), insanlarda önerilen EMFLAZA dozunda (0.9 mg/kg/gün) sırasıyla 4 ve 2 kat 
olmuştur.

14 KLİNİK ÇALIŞMALAR

EMFLAZA'nın DMD tedavisi için etkinliği, ABD ve Kanada'da yürütülen çok merkezli, 
randomize, çift kör, plasebo kontrollü, 52 haftalık bir çalışma olan Çalışma 1'de 
belirlenmiştir. Çalışma popülasyonu, distrofin geninde belgelenmiş mutasyon, 5 
yaşından önce zayıflık başlangıcı ve normalin üst sınırının (ULN) en az 10 katı serum 
kreatinin kinaz aktivitesi olan 5 ila 15 yaşları arasındaki 196 erkek pediatrik 
hastadan oluşuyordu. hastalıklarının bir aşaması. Hastalar deflazakort (0.9 veya 1.2 
mg/kg/gün), aktif bir karşılaştırıcı veya plasebo ile tedaviye randomize edildi. 12 
haftalık tedaviden sonra plasebo ile karşılaştırma yapıldı. 12 hafta sonra, plasebo 
hastaları deflazakort veya aktif karşılaştırıcıyı almak üzere yeniden randomize 
edildi; tüm hastalar tedaviye 40 hafta daha devam etti.

Çalışma 1'de etkinlik, 18 kas grubunun ortalama kuvvetinde Başlangıç   ve 12. Hafta arasındaki 
değişim değerlendirilerek değerlendirildi. Bireysel kas gücü, değiştirilmiş bir Tıbbi Araştırma Konseyi 
(MRC) 11 puanlık ölçeği kullanılarak derecelendirildi ve daha yüksek puanlar daha fazla gücü temsil 
etti.

Başlangıç   ve 12. Hafta arasındaki ortalama kas gücü skorundaki değişiklik, deflazakort 0,9 mg/
kg/gün doz grubu için plasebo grubuna göre önemli ölçüde daha büyüktü (bkz. Tablo 2).

Tablo 2: Ortalama Kas Gücü Skorunda 12. Haftada Başlangıca Göre Değişimin Analizi 
(Çalışma 1)

Tedavi N Şu tarihten itibaren değiştir:

taban çizgisi

P-değeri

LS Ortalama (%95 GA)

Deflazakort 0.9 mg/kg/gün 51 0.15 (0.01, 0.28) 0.017

plasebo 50 - 0.10 (-0.23, 0.03)

Deflazakort 0,9 mg/kg/gün grubu ile karşılaştırıldığında, deflazakort 1,2 mg/kg/gün 
grubu, 12. Haftada plaseboya kıyasla küçük bir ek fayda gösterdi, ancak daha fazla 
advers reaksiyon insidansı vardı. Bu nedenle, 1.2 mg/kg/gün dozunda EMFLAZA 
kullanılması önerilmez.[bkz. Dozaj ve Uygulama (2.1)].

Plasebo ile karşılaştırıldığında önceden belirlenmiş bir istatistiksel analiz olmamasına rağmen, 
deflazakort 0.9 mg/kg/gün doz grubu 52. Haftada tedavi etkisinin kalıcılığını göstermiştir.
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12. Haftada gözlemlenen ve 1.2 mg/kg/gün dozun 12. Haftada gözlemlenen küçük avantajı artık 
mevcut değildi. Ayrıca, çoklu karşılaştırmalar için istatistiksel olarak kontrol edilmez, hasta 
fonksiyonunun çeşitli zamanlı ölçümlerine ilişkin sonuçlar (yani, sırtüstü kalkma süresi, 4 merdiven 
çıkma süresi ve 30 fit yürüme veya koşma süresi) sayısal olarak deflazakort 0,9 mg/kg/gün 12. Hafta, 
plasebo ile karşılaştırıldığında.

Ek bir randomize, çift kör, plasebo kontrollü, 104 haftalık klinik çalışma, deflazakortu 
plaseboya kıyasla değerlendirdi (Çalışma 2). Çalışma popülasyonu, belgelenmiş anormal 
distrofin varlığı veya distrofin geninin doğrulanmış bir mutasyonu ile doğrulanan DMD 
teşhisine sahip 6 ila 12 yaş arası 29 erkek çocuktan oluşuyordu. Çalışma 2'deki (0-5 
ölçeğinde derecelendirilmiş) ortalama kas gücü puanlarının birincil sonlanım noktasının 2 
yılda analizinin sonuçları, muhtemelen plasebo kolunda kalan sınırlı sayıda hasta nedeniyle 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (denekler ambulasyonlarını kaybettiklerinde duruşmadan 
ayrıldılar). Çoklu karşılaştırmalar için istatistiksel olarak kontrol edilmemesine rağmen, 6. ve 
12. Aylardaki ortalama kas gücü skorlarının yanı sıra ambulasyon kaybına kadar geçen 
ortalama süre,

16 SAĞLANMA ŞEKLİ/DEPOLAMA VE TAŞIMA

16.1 Nasıl tedarik edildi

EMFLAZA Tabletler
- 6 mg beyazdır, bir tarafında "6" kabartması olan yuvarlaktır. Aşağıdaki şekilde tedarik 

edilirler: NDC 42998-501-01 100 tabletlik şişe

- 18 mg beyazdır, bir tarafında "18" kabartması olan yuvarlaktır. Aşağıdaki şekilde tedarik 
edilirler: NDC 42998-502-03 30 tabletlik şişe

- 30 mg beyaz, ovaldir ve bir tarafında "30" kabartması vardır. Aşağıdaki gibi tedarik 
edilirler: NDC 42998-503-03 30 tabletlik şişe

- 36 mg beyaz, ovaldir ve bir tarafında "36" kabartması vardır. Aşağıdaki gibi tedarik 
edilirler: NDC 42998-504-03 30 tabletlik şişe

EMFLAZA Oral Süspansiyon
- 22.75 mg/mL beyazımsı renkli bir süspansiyondur. İki adet 1 mL oral dispenser ile paketlenmiş 20 

mL'lik bir şişede 13 mL olarak tedarik edilir.
NDC 42998-505-21

16.2 Depolama ve Taşıma

20°C ila 25°C (68°F ila 77°F) arasında saklayın. Geziye 15°C ila 30°C (59°F ila 86°F) arasında izin 
verilir. USP kontrollü oda sıcaklığına bakın.

Şişeyi ilk açtıktan 1 ay sonra kalan kullanılmamış EMFLAZA Oral Süspansiyonu 
atın.
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17 HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ

Hastalara ve/veya bakıcılara, EMFLAZA Oral Süspansiyonun reçete edilmesi durumunda FDA 
onaylı hasta etiketini okumalarını tavsiye edin (Kullanım Talimatları).

Yönetim
- Adrenal yetmezlik riskini azaltmak için dozun kademeli olarak azaltılması 

gerekebileceğinden, hastaları ve/veya bakıcıları, EMFLAZA'yı aniden veya sağlık 
uzmanlarına danışmadan almayı bırakmamaları konusunda uyarın.[bkz. Dozaj ve 
Uygulama (2.2) ve Uyarılar ve Önlemler (5.1)]. EMFLAZA aç veya tok karnına alınabilir.

-
tabletler
- EMFLAZA Tabletler bütün olarak veya ezilerek alınabilir ve elma püresi ile karıştırıldıktan hemen 

sonra alınabilir.

Oral Süspansiyon
- EMFLAZA Oral Süspansiyon, kapalı oral dispenser ile her bir dozu ölçmeden önce 

iyice çalkalanmalıdır.
EMFLAZA Oral Süspansiyon dozu 3-4 ons meyve suyu veya süt içine yerleştirilebilir, 
iyice karıştırılabilir ve hemen uygulanabilir. Greyfurt suyu ile birlikte almayınız. 
Şişeyi ilk açtıktan 1 ay sonra kalan kullanılmamış EMFLAZA Oral Süspansiyonu atın.

-

-

Artan Enfeksiyon Riski
Hastalara ve/veya bakıcılara, hastanın yakın zamanda veya devam eden enfeksiyonları olup olmadığını veya yakın 
zamanda bir aşı olup olmadığını sağlık hizmeti sağlayıcısını bilgilendirmelerini söyleyin. Hasta ateş veya başka 
enfeksiyon belirtileri geliştirirse derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Hastalar ve/veya bakıcılar, bazı enfeksiyonların 
potansiyel olarak şiddetli ve ölümcül olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

Kortikosteroid kullanan hastaları su çiçeği veya kızamığa maruz kalmamaları konusunda uyarın ve 
maruz kaldıklarında sağlık uzmanlarını hemen uyarmalarını sağlayın.[bkz. Uyarılar ve Önlemler 
(5.2)].

Kardiyovasküler/Böbrek Fonksiyonunda Değişiklikler
Hastaları ve/veya bakıcıları EMFLAZA'nın kan basıncında ve su tutulmasında artışa neden 
olabileceği konusunda bilgilendirin. Bu meydana gelirse, diyette tuz kısıtlaması ve potasyum 
takviyesi gerekebilir.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.3)].

Davranış ve Duygudurum Bozuklukları
Hastaları ve/veya bakıcıları EMFLAZA ile olası ciddi davranış ve ruh hali değişiklikleri 
hakkında bilgilendirin ve psikiyatrik semptomlar gelişirse tıbbi yardım almaları için onları 
teşvik edin.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.5)].

Kemik Mineral Yoğunluğunda Azalmalar
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Hastaları ve/veya bakıcıları, hastayı vertebral ve uzun kemik kırıklarına yatkın hale 
getirebilecek EMFLAZA'nın uzun süreli kullanımı ile osteoporoz riski hakkında 
bilgilendirin.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.6)].

Oftalmik Etkiler
Hastaları ve/veya bakıcıları EMFLAZA'nın katarakt veya glokoma neden olabileceği konusunda bilgilendirin ve 
kortikosteroid tedavisine 6 haftadan daha uzun süre devam edilirse izleme tavsiyesinde bulunun[bkz. Uyarılar ve 
Önlemler (5.7)].

aşı
Hastalara ve/veya bakıcılara canlı veya canlı atenüe aşıların uygulanmasının önerilmediğini 
söyleyin. Öldürülen veya inaktive edilmiş aşıların uygulanabileceğini, ancak yanıtların tahmin 
edilemeyeceğini onlara bildirin.[bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.8)].

Ciddi Cilt Döküntüleri
Hastaları ve/veya bakıcıları döküntünün ilk belirtisinde tıbbi yardım almaları konusunda bilgilendirin.[
bkz. Uyarılar ve Önlemler (5.9)].

İlaç etkileşimleri
Bazı ilaçlar EMFLAZA ile etkileşime neden olabilir. Hastalara ve/veya bakıcılara, reçetesiz 
satılan ilaçlar (insülin, aspirin veya diğer NSAIDS gibi), diyet takviyeleri ve bitkisel ürünler de 
dahil olmak üzere hastanın aldığı tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanlarına bilgi vermelerini 
tavsiye edin. Hastaları ve/veya bakıcıları tedavi sırasında alternatif terapi, doz ayarlaması ve/
veya özel test(ler)in gerekli olabileceği konusunda bilgilendirin.

İçin üretildi:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 ABD

İspanya'da yapılan EMFLAZA Oral Süspansiyon

PC####X Şubat 2017

EMFLAZAÇBMarathon Pharmaceuticals, LLC'nin ticari markasıdır.
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Kullanım için talimatlar
EMFLAZA™ (em fla' zah)

(deflazakort)
Oral Süspansiyon

EMFLAZA oral süspansiyonu kullanmaya başlamadan önce ve her tekrar doldurduğunuzda bu Kullanım Talimatlarını 
okuyun. Yeni bilgiler olabilir. Bu bilgi, sağlık hizmeti sağlayıcınızla tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında konuşmanın 
yerini almaz.

EMFLAZA oral süspansiyonu kullanmadan önce önemli bilgiler:
-
-
-
-
-

Bu ilacı kullanırken yalnızca EMFLAZA kartonunuzla birlikte verilen oral dağıtıcıyı kullanın (aşağıdaki Şekil A'ya bakın). 
EMFLAZA oral süspansiyon yemekle birlikte veya ayrı alınabilir.
EMFLAZA oral süspansiyon dozunuzu meyve suyu veya sütle birlikte alınız.YapmaEMFLAZA'yı greyfurt suyu ile 
birlikte alınız. Şişeyi ilk açtıktan 1 ay sonra kullanılmayan EMFLAZA oral süspansiyonu atın (atınız).
YapmaÖnce sağlık uzmanınızla konuşmadan EMFLAZA oral süspansiyonu almayı bırakın.

EMFLAZA oral süspansiyon dozunuz için hazırlık: Aşağıdaki 
malzemelere ihtiyacınız olacak:Şekil A'ya bakın.

-
-

1 EMFLAZA oral süspansiyon şişesi
1 oral dispenser (EMFLAZA oral süspansiyon kartonunda iki oral dispenser bulunur. Biri ürünü [uygulamak] için 
kullanılır ve gerekirse bir ekstra oral dispenser yedek olarak verilir)
3 ila 4 ons meyve suyu veya sütle doldurulmuş 1 ev bardağı-

Şekil A

EMFLAZA oral süspansiyon dozunuzu nasıl hazırlarsınız:
Aşama 1.EMFLAZA oral süspansiyon şişesini ve oral dispenserlerden birini kartondan çıkarın.
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Adım 2.Şişe kapağının sıkıca kapatıldığından emin olun ve her kullanımdan önce iyice çalkalayın.Şekil B'ye bakın.

Şekil B

Aşama 3.Kapağı şişeden çıkarın.

Adım 4.Dozunuzu sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından reçete edildiği şekilde mililitre (mL) olarak kontrol edin. Oral dağıtıcının namlusunda bu 
numarayı bulun.Şekil C'ye bakın.

Şekil C

Oral dispenser bir seferde sadece 1 mL ilaç tutar. Dozunuz 1 mL'den fazlaysa, dozunuzun tamamı şişeden çekilene 
kadar aynı oral dağıtıcıyı kullanarak 5 ila 8 arasındaki Adımları tekrarlamanız gerekecektir.
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Adım 5.Oral dispenser üzerindeki pistonu tamamen aşağı itin. Oral dağıtıcıyı dik şişeye yerleştirin.Şekil D'ye bakın.

Şekil D

Adım 6.Oral dispenser şişedeyken, pistonu gereken mL sayısına kadar çekin.Şekil E'ye bakın.Oral dağıtıcının dış 
tarafında işaretlenmiş çizgilerle pistonun en geniş kısmını kullanarak ilacı mL cinsinden ölçün.Yapma dozu ölçmek için 
pistonun ucundaki dar ucu kullanın.

Şekil E

Adım 7.Oral dağıtıcıyı şişeden çıkarın.
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Adım 8.EMFLAZA oral süspansiyon dozunu 3 ila 4 ons meyve suyu veya sütle doldurulmuş bir ev kabına eklemek için oral 
dağıtıcıdaki pistonu yavaşça itin ve iyice karıştırın.Şekil F'ye bakın.

Şekil F

Adım 9.EMFLAZA oral süspansiyon ile karıştırılan suyu veya sütü hemen içiniz.

Adım 10.Kapağı şişenin üzerine sıkıca yerleştirin.Şekil G'ye bakın.

Şekil G
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Adım 11.Her kullanımdan sonra oral dağıtıcıyı yıkayın. Oral dispenser, piston geri çekilerek ve oral dispenserin 
namlusundan çıkarılarak ayrılmalıdır.Şekil H'ye bakın.

Şekil H

Adım 1/2.Namlu ve piston kuruduktan sonra, pistonu namluya geri iterek tekrar bir araya getirin.

EMFLAZA oral süspansiyonu nasıl saklamalıyım?
-
-

Şişeyi dik olarak 68°F ila 77°F (20°C ila 25°C) arasındaki oda sıcaklığında saklayın.
Şişeyi ilk açtıktan 1 ay sonra kullanılmayan EMFLAZA oral süspansiyonu atın (atınız).

EMFLAZA oral süspansiyonun bileşenleri nelerdir? Aktif 
madde:deflazakort (bir kortikosteroid)
Aktif olmayan bileşenler:asetik asit, alüminyum magnezyum silikat, benzil alkol, karboksimetilselüloz sodyum, 
polisorbat 80, arıtılmış su ve sorbitol.

Şunlar için üretilmiştir: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, ABD

Bu Kullanım Talimatları, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır. EMFLAZA™, Marathon Pharmaceuticals, LLC'nin ticari markasıdır.
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