
АКЦЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИЗПИСВАНЕ Тези акценти не включват цялата 
информация, необходима за безопасно и ефективно използване на EMFLAZA™. 
Вижте пълната информация за предписване на EMFLAZA.

-

-

-

Нарушения в поведението и настроението:Може да включва еуфория, безсъние, 

промени в настроението, промени в личността, тежка депресия и психоза (5.5) Ефекти 
върху костите:Следете за намаляване на костната минерална плътност при хронична 

употреба на EMFLAZA (5.6)

Офталмологични ефекти: Може да включва катаракта, инфекции и глаукома; 

Следете вътреочното налягане, ако приемането на EMFLAZA продължава повече от 

6 седмици (5.7)

ваксинация:Не прилагайте живи или живи атенюирани ваксини на пациенти, 
получаващи имуносупресивни дози кортикостероиди (5.8)
Сериозни кожни обриви:Прекратете приема при първите признаци на обрив, освен ако обривът очевидно 

не е свързан с лекарства (5.9)

EMFLAZA (дефлазакорт) таблетки, за перорална употреба 

EMFLAZA (дефлазакорт) перорална суспензия 

Първоначално одобрение в САЩ: 2017 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА--------------------- 
EMFLAZA е кортикостероид, показан за лечение на мускулна 
дистрофия на Дюшен (DMD) при пациенти на 5 и повече години (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ----------------
- Препоръчителната доза веднъж дневно е приблизително 0,9 mg/kg/ден, 

приложена перорално (2.1)
Прекратете постепенно, когато се прилага за повече от няколко дни (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ------------------------

Най-честите нежелани реакции (≥ 10% за EMFLAZA и повече от
- - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛА --------------
-
-

плацебо) са кушингоиден вид, повишено тегло, повишен апетит, инфекция на 
горните дихателни пътища, кашлица, полакиурия, хирзутизъм, централно 
затлъстяване и назофарингит (6.1)

Таблетки: 6 mg, 18 mg, 30 mg и 36 mg (3) 
Орална суспензия: 22,75 mg/mL (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ--------------------- 

Свръхчувствителност към дефлазакорт или към някоя от неактивните съставки в
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЕКАРСТВА
- Умерени или силни инхибитори на CYP3A4: Дайте една трета от 

препоръчителната доза EMFLAZA (7.1)
Избягвайте употребата на умерени или силни индуктори на CYP3A4 с EMFLAZA, тъй като те 

могат да намалят ефикасността (7.1)

ЕМФЛАЗА (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ--------------
- Промени в ендокринната функция: Потискане на оста хипоталамус-хипофиза-

надбъбречна жлеза, синдром на Кушинг и хипергликемия; Наблюдавайте пациентите за 

тези състояния с хронична употреба на EMFLAZA (2.2, 5.1) Имуносупресия и повишен 
риск от инфекция:Повишен риск от нови, екзацербация, разпространение или 

реактивиране на латентни инфекции, които могат да бъдат тежки и понякога фатални; 

Признаците и симптомите на инфекция могат да бъдат маскирани (5.2)

Промени в сърдечно-съдовата/бъбречната функция:Следете за повишено кръвно 

налягане и натрий и за понижени нива на калий (5.3) Стомашно-чревна перфорация:
Повишен риск при пациенти с определени стомашно-чревни нарушения; Признаците 

и симптомите могат да бъдат маскирани (5.4)

За да съобщите за ПОДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с Marathon 
Pharmaceuticals, LLC на 1-866-562-4620 или
DrugSafety@propharmagroup.com или FDA на 1-800-FDA-1088 или 
www.fda.gov/medwatch .

-

Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ и етикетиране на 

пациентите, одобрено от FDA.
-

Ревизия: 02/2017
-
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

EMFLAZA е показан за лечение на мускулна дистрофия на Дюшен (DMD) при 
пациенти на 5 и повече години.

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Информация за дозиране

Препоръчителната перорална доза EMFLAZA е приблизително 0,9 mg/kg/ден веднъж дневно. Ако се използват 

таблетки, закръглете до най-близката възможна доза. Всяка комбинация от четирите концентрации на таблетки 

EMFLAZA може да се използва за постигане на тази доза. Ако се използва перорална суспензия, закръглете до най-

близката десета от милилитъра (mL).

2.2 Прекратяване

Дозата на EMFLAZA трябва да се намалява постепенно, ако лекарството е било прилагано повече от 
няколко дни[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.1)].

2.3
EMFLAZA таблетки и перорална суспензия могат да се приемат със или без храна.

Важни инструкции за подготовка и приложение

EMFLAZA таблетки
Таблетките EMFLAZA могат да се приемат цели или натрошени и да се приемат веднага след 
смесване с ябълково пюре.

EMFLAZA перорална суспензия
Разклатете EMFLAZA перорална суспензия добре преди приложение.

Използвайте само пероралния дозатор, предоставен с продукта. След като изтеглите подходящата доза 
в пероралния дозатор, бавно добавете пероралната суспензия EMFLAZA в 3 до 4 унции сок или мляко и 
разбъркайте добре. След това дозата трябва да се приложи незабавно. Не прилагайте EMFLAZA със сок 
от грейпфрут[виж Взаимодействия с лекарства (7.1)].

Изхвърлете всяка неизползвана EMFLAZA перорална суспензия, останала след 1 месец след първото отваряне на 

бутилката.

2.4 Модификация на дозата за употреба с инхибитори и индуктори на CYP3A4

Инхибитори на CYP3A4
Дайте една трета от препоръчителната доза, когато EMFLAZA се прилага с умерени или силни 
инхибитори на CYP3A4. Например, доза от 36 mg на ден ще бъде намалена до доза от 12 mg на 
ден, когато се използва с умерени или силни инхибитори на CYP3A4[вижте Лекарствени 
взаимодействия (7.1) и Клинична фармакология (12.3)].

CYP3A4 индуктори
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Избягвайте употреба с умерени или силни индуктори на CYP3A4 с EMFLAZA[вижте 
Лекарствени взаимодействия (7.1) и Клинична фармакология (12.3)].

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

Таблетки

-
-
-
-

6 mg: Бяло и кръгло с вдлъбнато релеф „6” от едната страна 18 mg: 

Бяло и кръгло с вдлъбнато релефно означение „18” от едната страна 

30 mg: Бяло и овално с вдлъбнато релеф „30” от едната страна 36 

mg: Бяло и овално с „ 36” релефно от едната страна

Орална суспензия
-22,75 mg/mL: Белезникава суспензия

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

EMFLAZA е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към дефлазакорт или към някоя от 
неактивните съставки. Случаи на свръхчувствителност, включително анафилаксия, са настъпили при 
пациенти, получаващи кортикостероидна терапия[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.15) и 
Нежелани реакции (6.2)].

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Промени в ендокринната функция

Кортикостероидите, като EMFLAZA, могат да причинят сериозни и животозастрашаващи промени в ендокринната 

функция, особено при хронична употреба. Наблюдавайте пациентите, получаващи EMFLAZA за синдром на Кушинг, 

хипергликемия и надбъбречна недостатъчност след спиране на EMFLAZA. В допълнение, пациентите с 

хипопитуитаризъм, първична надбъбречна недостатъчност или вродена надбъбречна хиперплазия, променена 

функция на щитовидната жлеза или феохромоцитом могат да бъдат изложени на повишен риск от нежелани 

ендокринни събития.

Риск от надбъбречна недостатъчност след спиране на кортикостероидите
Кортикостероидите предизвикват обратимо потискане на оста хипоталамо-хипофиза-надбъбречна жлеза 
(HPA), с потенциал за развитие на вторична надбъбречна недостатъчност след прекратяване на 
лечението с кортикостероиди. При рязко спиране на кортикостероидите може да възникне остра 
надбъбречна недостатъчност и може да бъде фатална. Степента и продължителността на образуваната 
адренокортикална недостатъчност е различна при пациентите и зависи от дозата, честотата и 
продължителността на кортикостероидната терапия. Рискът се намалява чрез постепенно намаляване на 
дозата на кортикостероидите при спиране на лечението. Тази недостатъчност обаче може да персистира 
в продължение на месеци след прекратяване на продължителната терапия; следователно, във всяка 
ситуация на стрес, възникнала през този период на прекратяване, терапията с кортикостероиди трябва 
да бъде възобновена.

След рязко спиране на кортикостероидите може да възникне и стероиден „синдром на отнемане“, който 
на пръв поглед не е свързан с адренокортикална недостатъчност. Този синдром включва
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симптоми като анорексия, гадене, повръщане, летаргия, главоболие, треска, болки в ставите, 
десквамация, миалгия и/или загуба на тегло. Смята се, че тези ефекти се дължат на внезапна промяна в 
концентрацията на кортикостероиди, а не на ниски нива на кортикостероиди.

Синдром на Кушинг
Синдромът на Кушинг (хиперкортизолизъм) се проявява при продължително излагане на екзогенни 
кортикостероиди, включително EMFLAZA. Симптомите включват хипертония, затлъстяване на тялото и 
изтъняване на крайниците, пурпурни стрии, закръгляване на лицето, лицево пълноводие, мускулна слабост, 
лесни и чести синини с тънка крехка кожа, отлагане на мазнини в задната част на врата, остеопения, акне, 
аменорея, хирзутизъм и психични аномалии.

Хипергликемия
Кортикостероидите могат да повишат кръвната захар, да влошат вече съществуващ диабет, да предразположат 
тези на продължителна терапия към захарен диабет и могат да намалят ефекта на антидиабетните лекарства. 
Следете кръвната захар на редовни интервали. При пациенти с хипергликемия трябва да се започне или 
съответно коригира антидиабетно лечение.

Съображения за употреба при пациенти с променена функция на щитовидната жлеза

Метаболитният клирънс на кортикостероидите е намален при пациенти с хипотиреоидизъм и повишен при 

пациенти с хипертиреоид. Промените в състоянието на щитовидната жлеза на пациента може да наложат 

коригиране на дозата на кортикостероида. Когато е необходимо едновременно приложение на кортикостероиди и 

левотироксин, приложението на кортикостероид трябва да предшества започването на терапия с левотироксин, за 

да се намали рискът от надбъбречна криза.

Феохромоцитомна криза
Има съобщения за феохромоцитомна криза, която може да бъде фатална след приложение на 
системни кортикостероиди. При пациенти със съмнение или идентифициран феохромоцитом, 
помислете за риска от феохромоцитомна криза, преди да приложите кортикостероиди.

5.2 Имуносупресия и повишен риск от инфекция

Кортикостероидите, включително EMFLAZA, потискат имунната система и повишават риска от инфекция с 
всеки патоген, включително вирусни, бактериални, гъбични, протозойни или хелминти. Кортикостероидите 
намаляват резистентността към нови инфекции, изострят съществуващите инфекции, повишават риска от 
дисеминирани инфекции, увеличават риска от реактивиране или обостряне на латентни инфекции и маскират 
някои признаци на инфекция. Тези инфекции могат да бъдат тежки, а понякога и фатални. Степента, до която 
дозата, пътят и продължителността на приложение на кортикостероиди корелират със специфичните рискове 
от инфекция, не е добре характеризирана; обаче, честотата на възникване на инфекциозни усложнения се 
увеличава с увеличаване на дозите на кортикостероидите.

Наблюдавайте за развитието на инфекция и обмислете спиране на кортикостероидите или намаляване 
на дозата на кортикостероидите, ако е необходимо.

Вирусни инфекции на варицела зостер и морбили
Варицела, причинена от вируса Varicella Zoster и морбили, може да има сериозен или дори фатален 
курс при неимунни деца или възрастни на кортикостероиди, включително EMFLAZA. При деца или 
възрастни, които не са имали тези заболявания, трябва да се внимава да се избягват
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излагане. Ако пациентът е изложен на варицела, може да бъде показана профилактика с 
имуноглобулин на варицела зостер (VZIG). Ако пациентът е изложен на морбили, може да бъде 
показана профилактика с имуноглобулин (IG). Ако се развие варицела, може да се обмисли лечение с 
антивирусни средства.

Реактивиране на вируса на хепатит В

Реактивиране на вируса на хепатит В може да настъпи при пациенти, носители на хепатит В, подложени на 
лечение с имуносупресивни лекарства, включително кортикостероиди. Реактивиране може да настъпи и при 
пациенти, за които изглежда, че са преминали инфекцията с хепатит В.

Гъбични инфекции
Кортикостероидите могат да влошат системните гъбични инфекции и следователно не трябва да се използват 
в присъствието на такива инфекции. За пациенти на кортикостероиди, които развиват системни гъбични 
инфекции, се препоръчва спиране на кортикостероидите или намаляване на дозата на кортикостероидите.

амебиаза
Кортикостероидите могат да активират латентна амебиаза. Поради това се препоръчва да се изключи 
латентна амебиаза или активна амебиаза преди започване на кортикостероидна терапия при всеки 
пациент, прекарал известно време в тропиците, или всеки пациент с необяснима диария.

Инвазия със стронгилоиди
При пациенти с известна или предполагаема инвазия с Strongyloides (threadworm), индуцирана от 
кортикостероиди имуносупресия може да доведе до Strongyloides хиперинфекция и дисеминация с широко 
разпространена миграция на ларвите, често придружена от тежък ентероколит и потенциално фатална грам-
отрицателна септицемия. За пациенти, приемащи кортикостероиди, които развиват известна или 
предполагаема инвазия с стронгилоиди (threadworm), се препоръчва спиране на кортикостероидите или 
намаляване на дозата на кортикостероидите.

5.3 Промени в сърдечно-съдовата/бъбречната функция

Кортикостероидите, включително EMFLAZA, могат да причинят повишаване на кръвното налягане, задържане 
на сол и вода и повишено отделяне на калий и калций. Наблюдавайте кръвното налягане и преценете за 
признаци и симптоми на обемно претоварване. Следете нивата на серумния калий. Може да се наложи 
ограничаване на солта в храната и добавяне на калий. EMFLAZA трябва да се използва с повишено внимание 
при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност, хипертония или бъбречна недостатъчност.

Литературните доклади предполагат връзка между употребата на кортикостероиди и разкъсването на 
свободната стена на лявата камера след скорошен инфаркт на миокарда; поради това терапията с EMFLAZA 
трябва да се прилага с голямо внимание при тези пациенти.

5.4 Стомашно-чревна перфорация

Съществува повишен риск от стомашно-чревна перфорация по време на употреба на кортикостероиди при пациенти с 

определени стомашно-чревни нарушения като активни или латентни пептични язви, дивертикулит, свежи чревни 

анастомози и неспецифичен улцерозен колит. Признаци на стомашно-чревна перфорация, като перитонеално 

дразнене, могат да бъдат маскирани при пациенти, получаващи кортикостероиди.
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Избягвайте кортикостероидите, ако има вероятност от предстояща перфорация, абсцес или други 
пиогенни инфекции; дивертикулит; пресни чревни анастомози; или активна или латентна пептична язва.

5.5 Нарушения в поведението и настроението

Потенциално тежки психиатрични нежелани реакции могат да възникнат при системни кортикостероиди, 

включително EMFLAZA.Симптомите обикновено се появяват в рамките на няколко дни или седмици след започване на 

лечението и могат да бъдат свързани с дозата. Тези реакции могат да се подобрят или след намаляване на дозата, или 

след спиране, въпреки че може да е необходимо фармакологично лечение. Психиатричните нежелани реакции 

обикновено включват хипоманични или манийни симптоми (напр. еуфория, безсъние, промени в настроението) по 

време на лечението и депресивни епизоди след прекратяване на лечението. Информирайте пациентите или лицата, 

които се грижат за тях за потенциалните промени в поведението и настроението и ги насърчавайте да потърсят 

медицинска помощ, ако се развият психиатрични симптоми, особено ако се подозира депресивно настроение или 

суицидни мисли.

5.6 Ефекти върху костите

Намалена костна минерална плътност
Кортикостероидите, включително EMFLAZA, намаляват образуването на кости и увеличават костната резорбция както 

чрез ефекта си върху регулирането на калция (т.е. намаляване на абсорбцията и увеличаване на екскрецията), така и 

чрез инхибиране на функцията на остеобласта. Това, заедно с намаляването на протеиновия матрикс на костта в 

резултат на увеличаване на протеиновия катаболизъм и намалено производство на полови хормони, може да доведе 

до инхибиране на растежа на костите при педиатрични пациенти и развитие на костна загуба на всяка възраст. 

Загубата на костна маса може да предразположи пациентите към фрактури на прешлени и дълги кости. Помислете за 

риска от остеопороза на пациента, преди да започнете терапия с кортикостероиди. Наблюдавайте костната минерална 

плътност при пациенти на продължително лечение с EMFLAZA.

Аваскуларна некроза
Кортикостероидите, включително EMFLAZA, могат да причинят аваскуларна некроза.

5.7 Офталмологични ефекти

Употребата на кортикостероиди, включително EMFLAZA, може да доведе до задна субкапсуларна катаракта. 
Кортикостероидите могат също да причинят глаукома с възможно увреждане на зрителните нерви и могат да 
увеличат риска от вторични очни инфекции, причинени от бактерии, гъбички или вируси. Кортикостероидите 
не се препоръчват при пациенти с активен очен херпес симплекс.

Вътреочното налягане може да се повиши при някои пациенти, приемащи кортикостероиди. Ако 
лечението с EMFLAZA продължи повече от 6 седмици, следете вътреочното налягане.

5.8 Ваксинация

Прилагането на живи или живи атенюирани ваксини не се препоръчва при пациенти, получаващи 
имуносупресивни дози кортикостероиди, включително EMFLAZA. Кортикостероидите могат също да 
засилят репликацията на някои организми, съдържащи се в живите атенюирани ваксини.
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По време на терапия с кортикостероиди могат да се прилагат убити или инактивирани ваксини; обаче, 
отговорът на такива ваксини не може да бъде предвиден.

Пациентите на терапия с кортикостероиди, включително EMFLAZA, могат да проявят намален отговор към 
токсоиди и живи или инактивирани ваксини поради инхибиране на отговора на антителата.

5.9 Сериозни кожни обриви

Съобщава се за токсична епидермална некролиза при употребата на дефлазакорт със симптоми, започващи в рамките на 8 

седмици от началото на лечението. Прекратете приема при първите признаци на обрив, освен ако обривът очевидно не е 

свързан с лекарството.

5.10 Ефекти върху растежа и развитието

Дългосрочната употреба на кортикостероиди, включително EMFLAZA, може да има отрицателни ефекти върху растежа 

и развитието при децата.

5.11 миопатия

Пациенти, получаващи кортикостероиди, включително EMFLAZA, и съпътстваща терапия с невромускулни 
блокиращи средства (напр. панкуроний) или пациенти с нарушения на нервно-мускулната трансмисия (напр. 
миастения гравис), може да са изложени на повишен риск от развитие на остра миопатия. Тази остра миопатия 
е генерализирана, може да включва очни и дихателни мускули и може да доведе до квадрипареза. Може да 
настъпи повишаване на креатин киназата. Клиничното подобрение или възстановяване след спиране на 
кортикостероидите може да изисква седмици до години.

5.12 Сарком на Капоши

Съобщава се, че саркомът на Капоши се появява при пациенти, получаващи кортикостероидна терапия, най-често 

за хронични състояния. Прекратяването на лечението с кортикостероиди може да доведе до клинично подобрение.

5.13 Риск от сериозни нежелани реакции при кърмачета поради консервант 
бензилов алкохол

EMFLAZA перорална суспензия съдържа бензилов алкохол и не е одобрена за употреба при педиатрични 
пациенти на възраст под 5 години. Сериозни и фатални нежелани реакции, включително „синдром на 
задъхване“, могат да се появят при новородени и бебета с ниско тегло при раждане, лекувани с консервирани 
лекарства с бензилов алкохол. „Синдромът на задъхване“ се характеризира с депресия на централната нервна 
система, метаболитна ацидоза и дишане на задъхване. Минималното количество бензилов алкохол, при което 
могат да възникнат сериозни нежелани реакции, не е известно (EMFLAZA перорална суспензия съдържа 10,45 
mg бензилов алкохол на mL; EMFLAZA таблетки не съдържат бензилов алкохол)[виж употреба в специфични 
популации (8.4)].

5.14 Тромбоемболични събития

Наблюдателните проучвания показват повишен риск от тромбоемболизъм (включително венозен тромбоемболизъм), 

особено при по-високи кумулативни дози кортикостероиди. Не е ясно дали рискът се различава според дневната доза 

или продължителността на употреба. Използвайте EMFLAZA с повишено внимание при пациенти, които имат или могат 

да бъдат предразположени към тромбоемболични нарушения.

Референтен номер: 4053971



5.15 Анафилаксия

Наблюдавани са редки случаи на анафилаксия при пациенти, получаващи кортикостероидна терапия, 
включително EMFLAZA.

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Следните сериозни нежелани реакции са разгледани по-подробно в други раздели:
-
-

Промени в ендокринната функция[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.1)] 
Имуносупресия и повишен риск от инфекция[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)]

Промени в сърдечно-съдовата/бъбречната функция[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.3)] 

Стомашно-чревна перфорация[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.4)] Нарушения в поведението 

и настроението[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.5)] Ефекти върху костите[вижте 

Предупреждения и предпазни мерки (5.6)] Офталмологични ефекти[вижте Предупреждения и предпазни 

мерки (5.7)] Ваксинация[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.8)] Сериозни кожни обриви[вижте 

Предупреждения и предпазни мерки 5.9)]

Ефекти върху растежа и развитието[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.10)] 
миопатия[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.11)] Сарком на Капоши[вижте 
Предупреждения и предпазни мерки (5.12)]
Риск от сериозни нежелани реакции при кърмачета поради консервант бензилов алкохол [вижте 
Предупреждения и предпазни мерки (5.13)]
Тромбоемболични събития[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.14)] 

Анафилаксия[вижте Предупреждения и предпазни мерки 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Опит от клинични изпитвания

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана 

в клиничните изпитвания на лекарство, не може да бъде директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго 

лекарство и може да не отразява честотата, наблюдавана на практика.

В проучване 1[виж клинични проучвания (14)],нежеланите реакции, свързани с 
прекратяването на лечението с дефлазакорт, в низходящ ред на честота, са повишено 
тегло, затлъстяване, катаракта и нарушение на съня.

Най-честите нежелани реакции в клиничните проучвания
Таблица 1 изброява нежеланите реакции, възникнали при ≥ 5% от пациентите в групата, лекувана с 
дефлазакорт с 0,9 mg/kg/ден и които се появяват по-често, отколкото при пациенти с плацебо в 
проучване 1, което включва пациенти с ДМД на възраст между 5 и 15 години.

Таблица 1: Нежелани реакции, възникнали при> 5% от пациентите, лекувани с дефлазакорт и се 
появяват по-често, отколкото при пациенти с плацебо с ДМД (проучване 1)
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Нежелана реакция Дефлазакорт
0,9 mg/kg/d (N=51)

Плацебо (N=50)

% на 12 седмици1

% на 12 седмици

Кушингоиден вид 33 12
Теглото се увеличи 20 6
Повишен апетит 14 2
Инфекция на горните 

дихателни пътища
12 10

кашлица 12 6
Полакиурия 12 2
Назофарингит 10 6
хирзутизъм 10 2
Централно затлъстяване 10 4
еритема 8 6
Раздразнителност 8 4
ринорея 8 0
Дискомфорт в корема 6 2

1На 12-та седмица плацебо пациентите бяха повторно рандомизирани да получават или дефлазакорт, или активно средство за сравнение.

Чести нежелани реакции (≥ 5% от пациентите, лекувани с дефлазакорт), възникнали в продължение на 
52 седмици на експозиция на дефлазакорт 0,9 mg/kg/ден в проучване 1 и с по-висока честота от 
дефлазакорт 0,9 mg/kg/ден в 12-седмичното плацебо -контролираната фаза на изпитването включва 
кушингоиден вид (60%), хирзутизъм (35%), повишено тегло (28%), еритема (28%), централно 
затлъстяване (25%), коремна болка/болка в горната част на корема (18% комбинирано ), полакиурия 
(15%), запек (10%), раздразнителност (10%), необичайно поведение (9%), пирексия (9%), болки в гърба 
(7%), обрив (7%), контузия (6% ), гадене (6%), психомоторна хиперактивност (6%), епистаксис (6%) и 
кожни стрии (6%).

Проучване 1 също оценява по-висока доза дефлазакорт (1,2 mg/kg/ден). В сравнение с дозата от 0,9 
mg/kg/дневно, дефлазакорт 1,2 mg/kg/ден в продължение на 52 седмици се свързва с по-висока 
честота на някои нежелани реакции, включително кушингоиден вид (69%), еритема (49%), 
хирзутизъм (37% ), главоболие (34%), повишено тегло (32%), запек (15%), коремна болка в горната 
част (14%), кожни стрии (11%), акне (11%) и коремен дискомфорт (8%). Тъй като няма допълнителна 
полза от дозата на дефлазакорт от 1,2 mg/kg/ден, употребата на EMFLAZA 1,2 mg/kg/ден не се 
препоръчва за лечение на DMD[вижте Дозировка и приложение (2.1)]

В допълнително клинично проучване с продължителност две години с удължено проследяване (Проучване 2) са 

наблюдавани много от същите нежелани реакции. Освен това се наблюдават и мускулно-скелетни събития, свързани с 

продължителна употреба на стероиди, включително мускулна слабост, разстройство на сухожилията и остеопения.

По-рядко срещани нежелани реакции, наблюдавани при клинични проучвания

Други нежелани реакции (≥ 1% честота във всяка група на лечение с дефлазакорт и по-голяма от плацебо), 
които са наблюдавани по време на 12-седмичната плацебо-контролирана фаза на Проучване 1, са показани по-
долу.
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Очни нарушения:Сълзенето се увеличава

Стомашно-чревни нарушения:Диспепсия, гадене, стомашно-чревни разстройства 

Общи нарушения и условия на мястото на администрацията:жажда

инфекции:Хордеол, импетиго, грип, външен отит, фарингит, абсцес на зъб, инфекция на пикочните 
пътища, вирусна инфекция

Нараняване, отравяне и процедурни усложнения:Нараняване на гърба, контузия, нараняване на лицето, фрактура на фибулата, 

фрактура на зелена пръчица, топлинно изтощение

разследвания:Присъства глюкоза в урината, неравномерен пулс

Нарушения на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан:Болки в гърба, мускулни спазми, миалгия, образуване на 

шията, болка в шията, болка в крайниците

Нарушения на нервната система:Световъртеж, психомоторна хиперактивност

Психични разстройства:Засяга лабилност, агресия, депресия, емоционално разстройство, средно безсъние, 

променено настроение, промени в настроението, нарушение на съня

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:Хроматурия, дизурия, хипертоничен пикочен мехур 

Нарушения на репродуктивната система и гърдата:Болка в тестисите

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:Хиповентилация, ринорея 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:Акне, алопеция, акнеформен дерматит 

Съдови нарушения:Горещи вълни

6.2 Постмаркетингов опит

Следните нежелани реакции са докладвани по време на употреба на дефлазакорт след одобрение в световен 
мащаб или по време на употреба след одобрение на други кортикостероиди. Тези реакции се съобщават 
доброволно от популация с несигурен размер; поради това не винаги е възможно да се оцени тяхната честота 
или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на наркотици.

Нарушения на кръвта и лимфната система:Левкоцитоза Сърдечно 

заболяване:Сърдечна недостатъчност

Очни нарушения:Хориоретинопатия, изтъняване на роговицата или склерата

Стомашно-чревни нарушения:Остър панкреатит (особено при деца), кръвоизлив, пептична язва, 
перфорация на пептична язва
Общи нарушения и условия на мястото на администрацията:Оток, нарушено заздравяване 
Нарушения на имунната система:Свръхчувствителност, включително анафилаксия
Метаболитни и хранителни нарушения:Нарушен въглехидратен толеранс с повишено изискване за 
антидиабетна терапия, отрицателен протеинов и калциев баланс, загуба на калий и хипокалиемична 
алкалоза при едновременно приложение с бета 2-агонист и ксантини Нарушения на опорно-двигателния 
апарат и съединителната тъкан:Аваскуларна некроза, загуба на мускули, отрицателен азотен баланс, 
тендинит и разкъсване на сухожилията при едновременно приложение с хинолони, фрактури на прешлени и 
дълги кости
Нарушения на нервната система:Влошаване на епилепсията, повишено вътречерепно налягане с отем на 

папилата при деца (псевдотумор на мозъка) обикновено след прекратяване на лечението, световъртеж 
Психични разстройства:Тревожност, когнитивна дисфункция, включително объркване и амнезия, заблуди, 

халюцинации, мания, мисли за самоубийство
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Нарушения на кожата и подкожната тъкан:Токсична епидермална некролиза
Съдови нарушения:Тромбоемболизъм, особено при пациенти с подлежащи състояния, свързани с 
повишена тромботична тенденция, доброкачествена интракраниална хипертония

7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1 Инхибитори и индуктори на CYP3A4

Умерени или силни инхибитори на CYP3A4:
Активният метаболит на дефлазакорт, 21-desDFZ, е субстрат на CYP3A4 [вижте Клинична 
фармакология (12.3)]. Едновременното приложение на deflazacort с кларитромицин, силен 
инхибитор на CYP3A4, повишава общата експозиция на 21-desDFZ с около 3 пъти. Ето защо, дайте 
една трета от препоръчителната доза EMFLAZA, когато умерени или силни инхибитори на CYP3A4 
(напр. кларитромицин, флуконазол, дилтиазем, верапамил, сок от грейпфрут) се използват 
едновременно с EMFLAZA[вижте Дозировка и приложение (2.4) и Клинична фармакология (12.3)].

Умерени или силни индуктори на CYP3A4:
Едновременното приложение на дефлазакорт с рифампин, силен индуктор на CYP3A4, значително 
намалява експозицията на 21-desDFZ. Избягвайте едновременната употреба на силни (напр. ефавиренц) 
или умерени (напр. карбамазепин, фенитоин) индуктори на CYP3A4 с EMFLAZA[вижте Дозировка и 
приложение (2.4) и Клинична фармакология (12.3)].

7.2 Невромускулни блокери

Пациенти, получаващи кортикостероиди, включително EMFLAZA, и съпътстваща терапия с невромускулни 
блокиращи лекарства (напр. панкуроний), може да са изложени на повишен риск от развитие на остра 
миопатия[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.11)].

8 ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност

Резюме на риска
Кортикостероидите трябва да се използват по време на бременност само ако потенциалната полза оправдава 

потенциалния риск за плода. Кърмачетата, родени от майки, които са получавали значителни дози кортикостероиди 

по време на бременност, трябва да бъдат внимателно наблюдавани за признаци на хипоадренализъм. Няма 

адекватни и добре контролирани проучвания с EMFLAZA при бременни жени, които да информират рисковете, 

свързани с лекарствата.

Кортикостероидите, включително EMFLAZA, лесно преминават през плацентата. Неблагоприятни резултати от 

развитието, включително орофациални цепнатини (цепнатина на устната, със или без цепнатина на небцето) и 

вътрематочно ограничение на растежа и намалено тегло при раждане, са докладвани при употребата на 

кортикостероиди от майката, включително EMFLAZA, по време на бременност. Някои епидемиологични проучвания 

съобщават за повишен риск от орофациални цепнатини от около 1 на 1000 бебета до 3 до 5 на 1000 бебета; въпреки 

това риск от орофациални цепнатини не е наблюдаван във всички проучвания. Вътрематочното ограничаване на 

растежа и намаленото тегло при раждане изглежда са свързани с дозата; обаче, основата
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състоянието на майката също може да допринесе за тези рискове(вижте данни).Изчисленият 
фонов риск от големи вродени дефекти и спонтанен аборт за посочените популации не е известен. 
В общото население на САЩ изчисленият фонов риск от големи вродени дефекти и спонтанен 
аборт при клинично признати бременности е съответно 2-4% и 15-20%.

Не са провеждани проучвания върху репродукцията при животни с дефлазакорт. Проучвания върху 
репродукцията при животни, проведени с други кортикостероиди при бременни мишки, плъхове, хамстери и 
зайци, използващи клинично значими дози, показват повишена честота на цепнатината на небцето. При някои 
животински видове се наблюдава увеличаване на ембриофеталната смърт, забавяне на вътрематочното 
развитие и свиване на ductus arteriosus.

Данни

Човешки данни
Множество кохортни и контролирани от случаите проучвания при хора предполагат, че употребата на кортикостероиди от 

майката през първия триместър увеличава честотата на цепнатина на устната със или без цепнатина на небцето от около 

1/1000 кърмачета до 3-5/1000 кърмачета. Две проспективни, контролирани от случаите проучвания показват намалено 

тегло при раждане при кърмачета, изложени на майчини кортикостероиди in utero.

8.2 Кърмене

Резюме на риска
Системно прилаганите кортикостероиди се появяват в кърмата и могат да потиснат растежа, да 
попречат на производството на ендогенни кортикостероиди или да причинят други нежелани ефекти. 
Ползите за развитието и здравето от кърменето трябва да се вземат предвид заедно с клиничната нужда 
на майката от EMFLAZA и всякакви потенциални неблагоприятни ефекти от EMFLAZA върху кърмачето. 
Няма данни за ефектите върху производството на мляко.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността на EMFLAZA за лечение на ДМД са установени при пациенти на 5 и 
повече години. Употребата на EMFLAZA при педиатрични пациенти се подкрепя от многоцентрово, 
рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо- и активно контролирано проучване при 196 мъже [вижте 
клинични проучвания (14)].

Безопасността и ефективността на EMFLAZA не са установени при педиатрични пациенти на 
възраст под 5 години.

EMFLAZA перорална суспензия съдържа бензилов алкохол и не е одобрена за употреба при педиатрични 
пациенти на възраст под 5 години. Сериозни нежелани реакции, включително фатални реакции и „синдром на 
задъхване“, се появяват при недоносени новородени и бебета с ниско тегло при раждане в отделението за 
интензивно лечение на новородени, които получават лекарства, съдържащи бензилов алкохол като консервант. 
В тези случаи дози бензилов алкохол от 99 до 234 mg/kg/ден водят до високи нива на бензилов алкохол и 
неговите метаболити в кръвта и урината (кръвните нива на бензилов алкохол са от 0,61 до 1,378 mmol/L). 
Допълнителните нежелани реакции включват постепенно неврологично влошаване, гърчове, вътречерепен 
кръвоизлив, хематологични аномалии, разрушаване на кожата, чернодробна и бъбречна недостатъчност, 
хипотония, брадикардия и сърдечно-съдов колапс. недоносени, бебетата с ниско тегло при раждане може да са 
по-склонни да развият тези реакции, тъй като може да са по-малко способни да метаболизират бензилов 
алкохол. Минималното количество бензилов алкохол, при което сериозно
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нежелани реакции могат да възникнат не е известно (EMFLAZA перорална суспензия съдържа 10,45 mg 
бензилов алкохол на mL; EMFLAZA таблетки не съдържат бензилов алкохол)[вижте Предупреждения и 
предпазни мерки (5.13)].

Данни за токсичност при млади животни

Пероралното приложение на дефлазакорт (0, 0,1, 0,3 и 1,0 mg/kg/ден) на млади плъхове от 21 до 80 
постнатален ден (PND) доведе до намалено наддаване на телесно тегло и неблагоприятни ефекти върху 
развитието на скелета (включително намалена клетъчност на растежната пластина и променено костно 
разпределение) и върху лимфоидната тъкан (намалена клетъчност). Не е установена доза без ефект. В 
допълнение, неврологични и невроповеденчески аномалии са наблюдавани при средна и/или висока 
доза. Плазмената експозиция на 21-desDFZ (AUC) при най-ниската изследвана доза (0,1 mg/kg/ден) е по-
ниска от тази при хора при препоръчителната доза EMFLAZA за хора (0,9 mg/kg/ден).

8.5 Гериатрична употреба

ДМД до голяма степен е заболяване на деца и млади възрастни; следователно няма 
гериатричен опит с EMFLAZA.

8.6 Бъбречна недостатъчност

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко, умерено или тежко бъбречно увреждане 
[вижте Клинична фармакология (12.3)].

8.7 Чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане[
виж Клинична фармакология (12.3)]. Няма клиничен опит при пациенти с тежко чернодробно 
увреждане и не може да се даде препоръка за дозиране за пациенти с тежко чернодробно 
увреждане.

10 ПРЕДОЗИРАНЕ

Лечението на острото предозиране е чрез незабавна стомашна промивка или повръщане, последвано от 
поддържаща и симптоматична терапия. При хронично предозиране на фона на тежко заболяване, изискващо 
продължителна стероидна терапия, дозата на EMFLAZA може временно да бъде намалена или може да се 
въведе алтернативно лечение.

11 ОПИСАНИЕ

Активната съставка в EMFLAZA е дефлазакорт (кортикостероид). Кортикостероидите са 
адренокортикални стероиди, както естествени, така и синтетични. Молекулната формула на 
дефлазакорт е C25Х31НЕ6. Химичното наименование на дефлазакорт е (11β,16β)-21-(ацетилокси) 11-
хидрокси-2'-метил-5'Н-прегна-1,4-диено[17,16-d]оксазол-3,20- дион, а структурната формула е:
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Дефлазакорт е бял до почти бял фин прах без мирис и има молекулно тегло 441,517. 
Дефлазакорт е свободно разтворим в оцетна киселина и дихлорометан и разтворим в 
метанол и ацетон.

EMFLAZA за перорално приложение се предлага като таблетка с незабавно освобождаване в дози от 6, 18, 
30 и 36 mg и перорална суспензия с незабавно освобождаване в концентрация 22,75 mg/mL. Всяка 
таблетка съдържа дефлазакорт и следните неактивни съставки: колоиден силициев диоксид, лактоза 
монохидрат, магнезиев стеарат и предварително желатинизирано царевично нишесте. Пероралната 
суспензия съдържа дефлазакорт и следните неактивни съставки: оцетна киселина, алуминиев магнезиев 
силикат, бензилов алкохол, натриева карбоксиметилцелулоза, полисорбат 80, пречистена вода и 
сорбитол.

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие

Deflazacort е кортикостероидно пролекарство, чийто активен метаболит, 21-desDFZ, действа чрез 
глюкокортикоидния рецептор, за да проявява противовъзпалителни и имуносупресивни ефекти. 
Точният механизъм, чрез който дефлазакорт упражнява своите терапевтични ефекти при пациенти с 
ДМД, е неизвестен.

12.3 Фармакокинетика

Абсорбция
След перорално приложение на гладно, средната стойност на Tмаксс дефлазакорт таблетки или 
суспензия е около 1 час (диапазон 0,25 до 2 часа).

Хранителен ефект:Едновременното приложение на таблетки дефлазакорт с храна с високо 
съдържание на мазнини намалява Cмаксс около 30% и забавено Tмаксдо един час, спрямо 
приложението на гладно, но няма ефект върху общата системна абсорбция, измерена чрез AUC. В
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бионаличността на таблетките deflazacort е подобна на тази на пероралната суспензия. 
Приемането на дефлазакорт с храна или натрошено в ябълково пюре не повлиява абсорбцията и 
бионаличността на дефлазакорт.

Разпределение

Свързването с протеини на активния метаболит на дефлазакорт е около 40%.

Елиминиране
Метаболизъм
Дефлазакорт бързо се превръща в активния метаболит 21-desDFZ чрез естерази след перорално 
приложение. 21-desDFZ се метаболизира допълнително от CYP3A4 до няколко други неактивни 
метаболита.

Екскреция
Екскрецията с урината е преобладаващият път на елиминиране на дефлазакорт (около 68% от дозата) и 
елиминирането е почти завършено до 24 часа след приема. 21-desDFZ представлява 18% от 
елиминираното лекарство в урината.

Специфични популации
Педиатрични пациенти

Cмаксстойностите (средна геометрична стойност, %CV) на 21-desDFZ при деца (5-11 години, 
N=16) и юноши (12-16 години, N=8) е 206 ng/mL (95,6%) и 381 ng/mL (37,7%), съответно, на 
ден 1 след приложение на 0,9 mg/kg дефлазакорт. AUCинф(Геометрична средна, % CV) на 
21-desDFZ при деца (5-11 години, N=16) и юноши (12-16 години, N=8) е 400 ng-h/mL (87,5%) 
и 655 ng- h/mL (58,1%) на Ден 1 след прилагане на 0,9 mg/kg дефлазакорт.

Пациенти мъже и жени
Няма разлики във фармакокинетиката на 21-desDFZ между мъже и жени.

Расови или етнически групи
Няма разлики във фармакокинетиката на 21-desDFZ между белите и не-
кавказките.

Пациенти с бъбречно увреждане
В проучване (N=16), сравняващо субекти с краен стадий на бъбречно заболяване (креатининов клирънс 
под 15 mL/min) със здрави съвпадащи контроли, експозицията на 21-desDFZ е сходна между групите.

Пациенти с чернодробно увреждане
В проучване (N=16), сравняващо субекти с умерено чернодробно увреждане (клас B по Child-
Pugh) със здрави съвпадащи контроли, експозицията на 21-desDFZ е сходна между групите. 
Няма опит при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Проучвания за лекарствени взаимодействия
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In vivo оценка на лекарствени взаимодействия

В сравнение с приложението само на дефлазакорт, прилагането на дефлазакорт след 
многократни дози силен инхибитор на CYP3A4 и Pgp (кларитромицин) води до значително 
по-висок Cмакс, AUCпоследнои AUCинфстойности на 21-desDFZ. Средно геометрична експозиция (C
макс, AUCпоследнои AUCинф) на 21-desDFZ варира от 2,3 пъти до 3,4 пъти по-високо след прилагане 
на кларитромицин[вижте Дозировка и приложение (2.4)].

В сравнение с приложението само на дефлазакорт, прилагането на дефлазакорт след многократни 
дози силен индуктор на CYP3A4 (рифампицин) води до значително по-ниски Cмакс, AUCпоследнои AUC
инфстойности на 21-desDFZ. Средни геометрични експозиции (Cмакс, AUCпоследнои AUCинф) на 21-
desDFZ са приблизително 95% по-ниски след прилагане на рифампин [вж. Лекарствени 
взаимодействия (7.1)].

In vitro оценка на лекарствените взаимодействия

Инхибиране на ензимите, метаболизиращи лекарства

21-desDFZ при концентрации до 100 µM не инхибира CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, 
UGT1A1, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 или UGT2B7 и показва слаб и не е вероятно 
клинично значим 2,68Bbi3, клинично значим 2,28Bhi1,68BHI и UGT2B15.

Индукция на ензим, метаболизиращ лекарството

Дефлазакорт в концентрации до 10 μM не предизвиква значителен индукционен отговор за 
CYP1A2, 2B6 или 3A4.

Транспортьори
И deflazacort, и 21-desDFZ са субстрати на Pgp. 21-desDFZ не е субстрат за BCRP. Нито 
deflazacort, нито 21-desDFZ инхибират Pgp или BCRP in vitro. 21-desDFZ не е субстрат 
за SLC транспортери OATP1B1 или OATP1B3 и не инхибира SLC транспортери 
OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 или OCT2.

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Канцерогенеза
В публикувано 2-годишно проучване за канцерогенност при плъхове, пероралното приложение на 
дефлазакорт (0, 0,03, 0,06, 0,12, 0,25, 0,50 или 1,0 mg/kg/ден) е довело до костни тумори (остеосарком и 
остеома) на главата при 0,25 mg/kg/ден, най-високата оценена доза. Дози по-високи от 0,25 mg/kg/ден не 
могат да бъдат оценени за тумори поради значително намаляване на преживяемостта.

Мутагенеза
Дефлазакорт и 21-desDFZ са отрицателниинвитро(бактериална обратна мутация и хромозомна 
аберация на човешки лимфоцити) и дефлазакорт е отрицателен вin vivo(микронуклеус на плъхове) 
анализ.

Нарушаване на плодовитостта
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Проучвания за плодовитост при животни не са провеждани с дефлазакорт. Не са наблюдавани ефекти върху 
мъжката репродуктивна система след перорално приложение на дефлазакорт на маймуни (0, 1,0, 3,0 или 6,0 
mg/kg/ден) в продължение на 39 седмици или плъхове (0, 0,05, 0,15 или 0,5 mg/kg/ден ) за 26 седмици. 
Плазмените експозиции на 21-desDFZ (AUC) при най-високите дози, тествани при маймуни и плъхове, са 
съответно 4 и 2 пъти по-високи от тези при хора при препоръчителната доза EMFLAZA за хора (0,9 mg/kg/ден).

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Ефективността на EMFLAZA за лечение на ДМД е установена в Проучване 1, многоцентрово, 
рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, 52-седмично проучване, проведено в САЩ и 
Канада. Проучваната популация се състои от 196 педиатрични пациенти мъже на възраст от 5 до 15 
години с документирана мутация на гена на дистрофина, начало на слабост преди 5-годишна 
възраст и активност на серумната креатинин киназа поне 10 пъти над горната граница на нормата 
(ULN) при някакъв етап от тяхното заболяване. Пациентите са били рандомизирани на терапия с 
дефлазакорт (0,9 или 1,2 mg/kg/ден), активно средство за сравнение или плацебо. Направено е 
сравнение с плацебо след 12 седмици лечение. След 12 седмици пациентите с плацебо бяха 
повторно рандомизирани да получават или дефлазакорт, или активния сравнителен препарат; 
всички пациенти са продължили лечението за още 40 седмици.

В проучване 1 ефикасността е оценена чрез оценка на промяната между изходното ниво и 12-та седмица в средната 

сила на 18 мускулни групи. Индивидуалната мускулна сила беше оценена с помощта на модифицирана 11-точкова 

скала на Съвета за медицински изследвания (MRC), като по-високите резултати представляват по-голяма сила.

Промяната в средния резултат за мускулна сила между изходното ниво и 12-та седмица е значително по-голяма 
за групата с доза от 0,9 mg/kg/дневно дефлазакорт, отколкото за групата на плацебо (вж. Таблица 2).

Таблица 2: Анализ на промяната от изходното ниво на 12-та седмица в средния резултат за мускулна сила 

(Проучване 1)

Лечение н Промяна от
Изходно ниво

P-стойност

LS средна (95% CI)

Дефлазакорт 0,9 mg/kg/ден 51 0,15 (0,01, 0,28) 0,017

Плацебо 50 - 0,10 (-0,23, 0,03)

В сравнение с групата с дефлазакорт 0,9 mg/kg/ден, групата с дефлазакорт 1,2 mg/kg/ден показа 
малка допълнителна полза в сравнение с плацебо на 12-та седмица, но имаше по-голяма честота 
на нежелани реакции. Поради това не се препоръчва употребата на 1,2 mg/kg/дневна доза 
EMFLAZA[вижте Дозировка и приложение (2.1)].

Въпреки че не е предварително уточнен статистически анализ, в сравнение с плацебо, групата с доза 0,9 mg/
kg/ден дефлазакорт демонстрира на 52-ра седмица устойчивостта на ефекта от лечението
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наблюдавано на 12-та седмица и малкото предимство на дозата от 1,2 mg/kg/дневно, което се наблюдава на 12-та 

седмица, вече не е налице. Също така не са статистически контролирани за множество сравнения, резултатите от 

няколко времеви измервания на функцията на пациента (т.е. време за изправяне от легнало положение, време за 

изкачване на 4 стълби и време за ходене или бягане 30 фута) цифрово предпочитан дефлазакорт 0,9 mg/kg/ден при 

Седмица 12, в сравнение с плацебо.

Допълнително рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, 104-седмично клинично 
проучване оценява дефлазакорт в сравнение с плацебо (Проучване 2). Проучваната популация се 
състои от 29 деца от мъжки пол на възраст от 6 до 12 години с диагноза ДМД, потвърдена от 
документирано наличие на анормален дистрофин или потвърдена мутация на гена на дистрофина. 
Резултатите от анализа на първичната крайна точка на средните резултати за мускулна сила в 
Проучване 2 (оценени по скала 0-5) на 2 години не са били статистически значими, вероятно поради 
ограничен брой пациенти, оставащи в рамото на плацебо (субектите са били прекратени от 
процеса, когато са загубили движение). Въпреки че не са статистически контролирани за множество 
сравнения, средните резултати за мускулна сила на 6 и 12 месец, както и средното време до загуба 
на движение,

16 КАК СЕ ДОСТАВЯ/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

16.1 Как се доставя

EMFLAZA таблетки
- 6 mg са бели, кръгли с вдлъбнато релефно означение "6" от едната страна. Доставят се, както 

следва: NDC 42998-501-01 Бутилка от 100 таблетки

- 18 mg са бели, кръгли с вдлъбнато релефно означение „18“ от едната страна. Доставят се, както 
следва: NDC 42998-502-03 Бутилка от 30 таблетки

- 30 mg са бели, овални с вдлъбнато релефно означение “30” от едната страна. Доставят се както 
следва: NDC 42998-503-03 Бутилка от 30 таблетки

- 36 mg са бели, овални с вдлъбнато релефно означение “36” от едната страна. Доставят се както 
следва: NDC 42998-504-03 Бутилка от 30 таблетки

EMFLAZA перорална суспензия
- 22,75 mg/mL е белезникава суспензия. Доставя се като 13 mL в бутилка от 20 mL, 

опакована с два перорални дозатора от 1 mL.
НДЦ 42998-505-21

16.2 Съхранение и работа

Да се   съхранява при 20°C до 25°C (68°F до 77°F). Екскурзия е разрешена между 15°C до 30°C (59°F до 86°F). 
Вижте контролирана от USP стайна температура.

Изхвърлете всяка неизползвана EMFLAZA перорална суспензия, останала след 1 месец след първото отваряне на 

бутилката.
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17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Посъветвайте пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, да прочетат одобреното от FDA етикетиране на 

пациентите, ако е предписана перорална суспензия EMFLAZA (Инструкции за употреба).

администрация
- Предупредете пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, да не спират да приемат EMFLAZA внезапно или без 

първо да се консултират със своите доставчици на здравни услуги, тъй като може да има нужда от постепенно 

намаляване на дозата за намаляване на риска от надбъбречна недостатъчност[вижте Дозировка и приложение (2.2) и 

Предупреждения и предпазни мерки (5.1)]. EMFLAZA може да се приема със или без храна.

-
Таблетки

- Таблетките EMFLAZA могат да се приемат цели или натрошени и да се приемат веднага след смесване с 

ябълково пюре.

Орална суспензия
- EMFLAZA пероралната суспензия трябва да се разклати добре преди измерване на всяка доза с 

приложения перорален дозатор.

Дозата EMFLAZA перорална суспензия може да се постави в 3-4 унции сок или мляко, да се 
смеси добре и веднага да се приложи. Не приемайте със сок от грейпфрут. Изхвърлете всяка 
неизползвана EMFLAZA перорална суспензия, останала след 1 месец след първото отваряне на 
бутилката.

-

-

Повишен риск от инфекция
Кажете на пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, да информират своя доставчик на здравни услуги, ако пациентът е 

имал скорошни или продължаващи инфекции или ако наскоро са получили ваксина. Трябва незабавно да се потърси 

медицинска помощ, ако пациентът развие треска или други признаци на инфекция. Пациентите и/или лицата, които се грижат 

за тях, трябва да бъдат информирани, че някои инфекции потенциално могат да бъдат тежки и фатални.

Предупредете пациентите, които са на кортикостероиди, да избягват излагане на варицела или морбили и незабавно 

да предупредят своя доставчик на здравни грижи, ако са изложени[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)].

Промени в сърдечно-съдовата/бъбречната функция

Информирайте пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, че EMFLAZA може да причини повишаване на кръвното 

налягане и задържане на вода. Ако това се случи, може да се наложи ограничаване на солта в диетата и добавяне на калий[

вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.3)].

Нарушения в поведението и настроението

Посъветвайте пациентите и/или лицата, които се грижат за тях за потенциала за тежки промени в поведението и 

настроението с EMFLAZA и ги насърчавайте да потърсят медицинска помощ, ако се развият психиатрични симптоми[

вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.5)].

Намаляване на костната минерална плътност
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Посъветвайте пациентите и/или лицата, които се грижат за тях за риска от остеопороза при продължителна употреба 

на EMFLAZA, която може да предразположи пациента към фрактури на прешлени и дълги кости[вижте 

Предупреждения и предпазни мерки (5.6)].

Офталмологични ефекти

Информирайте пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, че EMFLAZA може да причини катаракта или глаукома и 

препоръчайте наблюдение, ако терапията с кортикостероиди продължи повече от 6 седмици[вижте Предупреждения и 

предпазни мерки (5.7)].

Ваксинация
Посъветвайте пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, че не се препоръчва прилагането на живи или живи 

атенюирани ваксини. Информирайте ги, че могат да бъдат приложени убити или инактивирани ваксини, но 

отговорите не могат да бъдат предвидени[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.8)].

Сериозни кожни обриви

Инструктирайте пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, да потърсят медицинска помощ при първите признаци на обрив[вижте 

Предупреждения и предпазни мерки (5.9)].

Лекарствени взаимодействия

Някои лекарства могат да причинят взаимодействие с EMFLAZA. Посъветвайте пациентите и/или лицата, които се 

грижат за тях, да информират своя доставчик на здравни услуги за всички лекарства, които пациентът приема, 

включително лекарства без рецепта (като инсулин, аспирин или други НСПВС), хранителни добавки и билкови 

продукти. Информирайте пациентите и/или лицата, които се грижат за тях, че може да са необходими алтернативна 

терапия, коригиране на дозата и/или специален(и) тест(и) по време на лечението.

Произведен за:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 САЩ

EMFLAZA орална суспензия, произведена в Испания

PC####X февруари 2017 г

ЕМФЛАЗАTMе търговска марка на Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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Инструкции за употреба
EMFLAZA™ (em fla'zah)

(дефлазакорт)
перорална суспензия

Прочетете тези инструкции за употреба, преди да започнете да използвате EMFLAZA перорална суспензия и всеки път, когато получите пълнител. Може 
да има нова информация. Тази информация не замества разговора с вашия доставчик на здравни услуги относно вашето медицинско състояние или 
лечение.

Важна информация преди да използвате EMFLAZA перорална суспензия:
-
-
-
-
-

Когато използвате това лекарство, използвайте само пероралния дозатор (вижте фигура А по-долу), който се доставя в картонената опаковка на EMFLAZA. 

EMFLAZA перорална суспензия може да се приема със или без храна.

Вземете вашата доза EMFLAZA перорална суспензия със сок или мляко.Недейвземете EMFLAZA със сок от грейпфрут. 
Изхвърлете (изхвърлете) неизползваната перорална суспензия EMFLAZA след 1 месец от първото отваряне на бутилката.
Недейспрете приема на EMFLAZA перорална суспензия, без първо да говорите с вашия доставчик на здравни услуги.

Подготовка за вашата доза EMFLAZA перорална суспензия: Ще 
ви трябват следните консумативи:Вижте фигура А.

-
-

1 бутилка EMFLAZA перорална суспензия
1 перорален дозатор (Два перорални дозатора са включени в картонената опаковка EMFLAZA перорална суспензия. Единият трябва да се използва за 

даване [администриране] на продукта и един допълнителен перорален дозатор е включен като резервен, ако е необходимо)

1 домакинска чаша, пълна с 3 до 4 унции сок или мляко-

Фигура А

Как да приготвите своята доза EMFLAZA перорална суспензия:
Етап 1.Извадете бутилката с перорална суспензия EMFLAZA и един от пероралните дозатори от картонената опаковка.
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Стъпка 2.Уверете се, че капачката на бутилката е поставена плътно и разклатете добре преди всяка употреба.Вижте фигура Б.

Фигура Б

Стъпка 3.Отстранете капачката от бутилката.

Стъпка 4.Проверете дозата си в милилитри (mL), както е предписано от вашия доставчик на здравни услуги. Намерете този номер на цевта на 
пероралния дозатор.Вижте фигура C.

Фигура C

Пероралният дозатор побира само 1 mL лекарство наведнъж. Ако дозата Ви е повече от 1 mL, ще трябва да повторите стъпки от 5 до 
8, като използвате същия перорален дозатор, докато цялата Ви доза бъде изтеглена от бутилката.
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Стъпка 5.Натиснете буталото на пероралния дозатор докрай надолу. Поставете пероралния дозатор в изправената бутилка.Вижте фигура 
D.

Фигура D

Стъпка 6.С пероралния дозатор в бутилката, издърпайте буталото до необходимия брой ml.Вижте фигура Е.Измерете лекарството 
в mls, като използвате най-широката част на буталото с линиите, отбелязани от външната страна на пероралния дозатор.Недей 
използвайте тесния връх на края на буталото, за да измерите дозата.

Фигура Е

Стъпка 7.Извадете пероралния дозатор от бутилката.
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Стъпка 8.Бавно натиснете буталото на пероралния дозатор, за да добавите дозата EMFLAZA перорална суспензия към домакинска чаша, 
пълна с 3 до 4 унции сок или мляко, и разбъркайте добре.Вижте фигура F.

Фигура F

Стъпка 9.Незабавно изпийте сока или млякото, смесено с EMFLAZA перорална суспензия.

Стъпка 10.Поставете плътно капачката върху бутилката.Вижте фигура G.

Фигура G
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Стъпка 11.Измийте пероралния дозатор след всяка употреба. Дозаторът за перорално приложение трябва да се разглоби, като 
издърпате буталото и го извадите от цевта на пероралния дозатор.Вижте фигура H.

Фигура H

Стъпка 12.След като цевта и буталото изсъхнат, поставете го отново заедно, като натиснете буталото обратно в цевта.

Как трябва да съхранявам EMFLAZA перорална суспензия?

-
-

Съхранявайте бутилката изправена при стайна температура между 68°F до 77°F (20°C до 25°C).
Изхвърлете (изхвърлете) неизползваната перорална суспензия EMFLAZA след 1 месец от първото отваряне на бутилката.

Какви са съставките на EMFLAZA перорална суспензия? 
Активна съставка:дефлазакорт (кортикостероид)
Неактивни съставки:оцетна киселина, алуминиев магнезиев силикат, бензилов алкохол, натриева карбоксиметилцелулоза, 
полисорбат 80, пречистена вода и сорбитол.

Произведено за: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, САЩ

Настоящите инструкции за употреба са одобрени от Американската администрация по храните и лекарствата. EMFLAZA™ е търговска марка на Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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