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souHRN úonlůo pŘípnavKu

1.

NÁznv pŘípnavKu

DIFICLIR 200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SIOŽENÍ

Jedna potahovanátableta obsahuje ťrdaxomicinum 200 mg.

Úph

seznam pomocnych látek viz bod

3.

t_,ÉxovÁ ronnna

6. 1.

potahovanátab|eta
Tableťy ve tvaru tobolky o velikosti 14 mm, bíléažtéměíbílébarvy, s vyraženym,,FDX" na jedné
straně a,,200" na druhé straně.

4.

KLINICKB Úol"lB

4.1

Terapeutické indikace

pacient s tělesnou hmotností
nejméně 12,5 kg indikován k léčběinfekcí vyvolanych bakterii Clostridium dfficile (CDI), též
známychjako prujem související s C. dfficile (CDAD) (viz body 4.2 a 5.1).
DIFICLIR ve formě potahovanych tablet je u dospělych

Je t eba

4.2

a pediatriclcj,ch

vzitv rivahu oficiální doporučení pro správné uživáni antibakteriálních látek.

Dávkování a zprisob podání

Dávkování
Dospělí pacienti

Doporučenádávkaje 200 mg (edna tableta) podaná dvakrát denně (každ ch 12 hodin) po dobu
10 dní.

DIFICLIR 40 mg/ml granule pro perorální suspenzilze použítpro dospělé pacienty, kte í mají potíže
s polykáním tablet.

zvláštní populace
Staršípacienti
Není nutná žádná prava dávkováni (viz bod 5.2).

Poruchafunkce ledvin
Není nutná riprava dávky. Z dťrvodu omezenych kliniclc,ch ridajri u této populace má b t fidaxomicin
uživán s opatrností u pacientri s těžkou poruchou funkce ledvin (viz body 4.4 a 5.2).
Poruchafunkce jater
Není nutná ťtprava dávky. Z dťrvodu omezenych klinickych udaj u této populace mábyt fidaxomicin
uživán s opatrností u pacient se st edně těžkou ažtěžkou poruchou funkce jater (viz body 4.4 a 5.2).
Pediatrická populace

Doporučená dávka pro pediatrické pacienty s tělesnou hmotností alespoň 12,5 kg je 200 mg
podávan ch dvakát denně (jednou za l? hodin) po dobu 10 dní ve formě potahovanych tablet nebo
granulí pro perorální suspenz|

U pacientri s tělesnou hmotností nižšínež |2,5 kg je doporučená dávka redukovaná.Yiz souhrn
o p ípravku pro DIFICLIR 40 mg/ml granule pro perorální suspenzi.

Zp

ťrdaj

sob podání

DIFICLIR je určen k perorálnímu podání.
Potahované tablety se užívajícelé, zapíjeji se vodou.
Lze je uživat spolu s jídlem nebo bez něj.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivoulátku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštníupozornění a opat ení pro použití

Hypersenzitivní reakce

Byly hlášeny hypersenzitivni reakce, včetně závahtého angioedému (viz bod 4.8). Pokud se vyskytnou
závahté alergické reakce během léčbyfidaxomicinem, podávání p ípravku má b t p erušeno a mají
b t učiněna p íslušnáopat ení.
Někte í pacienti s hypersenzitivními reakcemi hlásili vYskyt alergie na makrolidy v anamnéze.
Fidaxomicin má bytuživán s opatrností u pacientťt se mámou alergií na makrolidy.
Porucha funkce ledvin

a

jater

Z drivodu omezen}ch kliniclc ,ch ridajri má b t fidaxomi cinuživán s opatrností u pacientri s těžkou
poruchou funkce ledvin nebo se st edně těžkou ažtěžkouporuchoufunkce jater (viz bod 5.2\.
Pseudomembranózní kolitida. fulminantní nebo život ohrožujícíCDI

Z drivodu omezenych klinic ch ridajri mábyt fidaxomicin používán s opatrností u pacienťri
s pseudomembranózní kolitidou, fulminantní nebo život ohrožujícíCDI.
Současnépodrivání silnYch

inhibitor P-glykoproteinu

Nedoporučuje se současnépodávání siln ,ch inhibitoru P-gtykoproteinu, jako jsou cyklosporin,
ketokonazol, erythromycin, klarithromycin, verapamil, dronedaron a amiodaron (viz body 4.5 a 5.2).
V p ípadé,žefidaxomicin je podáván současně se silnymi inhibitory P-glykoproteinu, je t eba
opatrnost.

Pediatrická populace

l Pediatrick} pacient ve věku méně než 6 měsícri užival fidaxomicin v kliniclc,ch studiích.
Proto pacienti ve věku méně než 6 měsícri mají b t léčenis opatrností.
Pouze

Z dťrvodu vysokého v}skytu asymptomatické kolonizace se nedoporučuje testovat děti mladšínež 1
rok na kolonizaci t bakterii C. dfficile nebo p ítomnost toxinri, pokud není p ítomen závažn , prujem u
dětí s rizikov}mi faktory stázy,jako Hirsprungova choroba, operovan á aná|ni atrezie nebo záiažná
Porucha motility. YŽdy se mají hledat alternativní etiologie a enterokolitida zprisobená bakterií C.

dffi c il e má byt pr okázána.

4.5

Interakce

s

jin

mi léčivmi p ípravky a jiné formy interakce

Účinek P-8p inhibitoru na fidaxomicin
Fidaxomicin je substrátem P-gp. Souběžné podávání jednotlivych dávek inhibitoru P -gp cyklosporinu
A a fidaxomicinu u zďravych dobrovolníkri vedlo k 4násobnému zvyšení C','u* it 2násobnému zvyšení
AUC fidaxomicinu a 9,5násobnému zvyšení C'"u* 8 4násobnému zvyšeníAUC hlavního aktivního
metabolitu OP-l118. Vzhledem k tomu, že klinick} vyznamtohoto zv}šení expozice je nejasny,

nedoporučuje se současnépodávání silnych inhibitoru P-gp, jako jsou cyklosporin, ketokonazol,
erythromycin, klarithromycin, verapamil, dronedaron a amiodaron (viz body 4.4 a 5.2).

Účinek fidaxomicinu na substráty P-gp
Fidaxomicin mťržeb ,t mírn ,maž st edně silnym inhibitorem intestinálního P-gp.
Fidaxomicin (200 mg dvakrát denně) měl slaby, ale ne klinicky vyznamn, ričinek na expozici
digoxinu. Ovšem nelze vyloučit větší ťrčinekna substráty P-gp s nižšíbioavailabilitou, které jsou
citlivější vtiči intestinální inhibici P-gp, jako je nap íklad dabigatran-etexilát.

Fidaxomicin nemá klinicky vymamn ,ťrčinekna expozici rosuvastatinu, substrátu pro transportéry
OATP2B 1 a BCRP. Souběžné podáváni 200 mg fidaxomicinu dvakrát denně a jedné dávky 10 mg
rosuvastatinuzdravym jedinc m nemá klinicky vyntamn vliv na AUCinr íosuvastatinu.
Pediatrická populace
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělych.
4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství
Nejsou k dispozicižádné ridaje o používánífidaxomicinu u těhotn ,ch žen. Strrdie naniíatech
neprokázaly p íménebo nep íméškodlivé ,ičinky tykajici se reprodukčnítoxicity. Jako preventivní
opat ení je vhodnějšíse vyhnout uživáttt fidaxomicinu během těhotenství.

Kojení
Není mámo, zda jsou fidaxomicin a jeho metabolity vylučovány do mate ského mléka. I když se
žádnéčinky na kojené novorozence/kojené děti neočekávají, protože systémová expozice
fidaxomicinu je nízká, riziko pro novorozencelkojence nelze vyloučit. Musí b t učiněno rozhodnutí,
zda p erušit kojení nebo p erušiťukončitléčbufidaxomicinem, se nážením p ínosu kojení pro dítě a
p ínosu léčbypro ženu.
Fertilita

P i hodnocení

4.7

u potkanri neměl fidaxomicin

žádnéčinky na fertilitu (viz bod 5.3).

Útint<y na schopnost ídit a obsluhovat stroje

DIFICLIR nemá žádny nebo má zanedbatelny vliv na schopnost ídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí činkv

Souhrn bezpečnostního profi lu
Nej častěj šíminežádoucími ričinky j sou zwaceni (I ,2

souhrnná tabulka nežádoucíchučinkťr

%o),

nauzea (2,7 %) a zácpa (I ,2%).

Tabulka L zobrazuje nežádoucítičinky spojené s podáváním f,tdaxomicinu dvakát denně pfi léčbě
infekce bakterií C. dfficile,hlášené nejméně u dvou pacientri a uváděné podle t íd orgánov,ch
systémri.

Frekvence nežádoucích ričink je definována následovně: velmi časté()1/10); časté(ž IlI00 až
<1/10), méně časté(>_IlI000 až<1/100), vzácné (ž1110 000 až<1/1 000), velmi vzácné (<lll0 000),
není známo (z dostupnych ťrdajri nelze určit). V každéskupině frekvencí jsou nežádoucíťrčinky
se azeny podle klesající závažnosti.

Tabulka
u
1: Nežádoucí ucln
riči
T ída orgánovych
systém dle
MedDRA

Časté

Méně časté

Poruchy imunitního

vyrážka,

systému

pruritus

Poruchy
metabolismu

snížená chut'k

Poruchy nervového

závratě,
bolest hlavy,

Není známo
hyp ers en zitiv ní re akc e

jídlu

(angioedém, dyspnoe)

awžiw

systému

Gastrointestinální
poruchy

zvraceni,

dysgeuzie
b išnídistenze,

nauzea,
zácpa

flatulence,
sucho v írstech

Popis r{rbran}lch nežádoucích ťrčinkri

Akutní hypersenzitivni reakce, jako jsou angioedém a dyspnoe, byly hlášeny po uvedení na trh (viz
body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace
BezpeČnost a ričinnost_fidaxomicinu byly hodnoceny u 136 pacientri ve věku od narození do méně než

18let. Frekvence, typ azávažnost nežádoucích ričinku udětí jsou očekávány stejné jako udospělych.
Kromě nežádoucíchričinku zobrazenych v tabulce 1 byly hlášeny dva p ípady urtikarie.
Hlášení podez ení na nežádoucíťrčinky
HláŠenípodez enínanežádoucíťrčinkypo registraci léčivéhop ípravku je dťrležité.Umožňuje to
pokraČovat ve sledování poměru p ínosri arizlk léčivéhop ípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podez ení na nežádoucíučinky prost ednictvím národního systému htášení nežádoucích
,ičink uvedeného v Dodatku V.

4.9 P

edávkování

V pruběhu klinickych studii ani z postmarketingov ch ridajri nebyly hlášeny žádnénežádoucíťrčinky
akutního p edávkování. Nicméně potenciální nežádoucíťrčinkynení možno vyloučit, a jsou proto
doporučována celková podpťrrná opat ení.

5.

FARMAKOLOGICKE VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidiaroika, st evní protizánětlivá a protiinfekčníléčiva,antibiotika

ATC kód: A07 AAI2
Mechanismus ťrčinku
Fidaxomicin je antibiotikum pat ícído t ídy makrocyklickych antibakteriálních látek.
Fidaxomicin je baktericidní a inhibuje syntézu RNA bakteriální RNA-polymerázou. Interferuje
s RNA-p o|ymerázou na odlišnémmístě než rifamyciny. K inhibici klostridiální RNA -po|ymerázy
docházi p i koncentraci 20násobně nižšínežu enzymu bakterie E. coli (l pM oproti 20 pM), což
částečněvysvětluj e vyznamnou specificitu prisobení fidaxomicinu. Bylo prokázáno, že fidaxomi cin in
vitro inhibuje tvorbu spór bakterlí C. dfficile.
Farmakokinetické/farmako dynami cké (PK/PD) vztahy

Fidaxomicin je lokálně prisobícílék. Protože se jedná o lokální lék, nelze stanovit systémové
farmakokinetické/farmakodynamické vztahy, avšak in vitro ridaje ukazují, že fidaxomicin má
v závislosti na čase baktericidní ričinek anantačuji, že čas, po kterj, je p ekročena MIC, mriže bl t
parametrem nejvíce vypovídajícímo klinické činnosti.
Hraničníhodnoty
Fidaxomicin je lokálně prisobícílék, kteru nelze použítk léčběsystémov ,ch infekcí; proto stanovení
klinické hraničníhodnoty není relevantní. Epidemiologická hraničníhodnota u fidaxomicinu a
C. dfficile,která rozlišuje populaci divokého typu (wildtype) od izolát: se získan ,mi rysy rezistence,
je ž 1,0 mg/l.

Antimikrobiální spektrum
Fidaxomicin je antimikrobiální lék s inkym spektrem a baktericidní aktivitou proti bakteriím
C. difficile. Fidaxomicin má MICqo 0,25 mgl proti C. dfficile a jeho hlavní metabolit, OP-l l l8, má
MICso 8 mgll. Gramnegativní organismy nejsou ze své podstaty citlivé na fidaxomicin.

účinekna st evní flóru
Studie prokázaly, že léčbafidaxomicinem neměla vliv na koncentraci bakteroid nebo
složek mikroflóry ve stolici pacient s CDl.

jin

,ch hlavních

Mechanismus rezistence
Nejsou námy žádnép enositelné elementy, které proprijčujírezistenci na fidaxomicin. Rovněž nebyla
objevena žádnázkŤížená rezistence s jinou t ídou antibiotik, včetně beta-laktamti, makrolidťr,
metronidazolu, chinolon , rifampicinu a vankomycinu. Se sníženou citlivostí na fidaxomicin jsou
spojeny specifické mutace RNA polymerázy.

Klinická ričinnost a bezpečnost
V pivotních klinickYch sfudiích byla jako sekundární cílov,bod hodnocena míra rekurence do 30 dnri
od léčby.Míra rekurence (včetně relapsri) by|avyznamně nižšíu fidaxomicinu (l4,|% oproti 26 0Á
s 95Yo CI (intervalem spolehlivosti) [-l6,8 oÁ -6,8 oÁ]), avšak tyto sfudie nebyly prospektivně
designovány k prukazu prevence reinfekce nov/m kmenem.
Popis populace pacient v kliniclrych studiích
Ve dvou kliniclc ,ch studiích u pacient s CDI 47,9 oÁ (4791999) z těchto pacient (populace podle
protokolu) bylo ve věku > 65 let a27,5 % (2751999) pacient bylo během období studie léčeno
současně antibiotiky. Dvacet čty i procent pacientri v těchto studiích splňovalo na počátku nejméně
jedno z následujících t í kritériíhodnoceni závažnosti: tělesná teplota > 38,5 "C, počet leukocyt >

15 000, nebo hladina kreatininu > 1,5 mg/dl; Pacienti s fulminantní

kolitidou a pacienti s více
epizodami (deťrnovan mi jako více než j edna epizoda za p0 lodní 3 měsíco) CDI byli z těchto studií
vyloučeni.
Pediatrická populace
Bezpečnost a ťrčinnost fidaxomicinu u pediatrick}ch pacient od narození do věku méně než 18 let
byly zkoumány v multicentrické, pío zkoušejícíhozaslepené, randomizované sfudie s paralelní
skupinou, kde bylo 148 pacientri randomizováno buď do skupiny s fidaxomicinem nebo
vankomycinem v poměru 2: 1. Celkem 30, 49, 40 a 29 pacientri bylo randomizováno do věkov ,ch
skupin od narození do 2let,2 až< 6 let, 6 až< 12|et,resp. 12 až< 18 let. Potvrzenáklinická odezva2
dny po ukončeníléčbybyla obdobná mezi skupinou s ťtdaxomicinem a vankomycinem (77,6% oproti
7 0 ,5oÁ s bodov}m rozdíle m 7 ,5oÁ a 95oÁ intervalem spolehlivosti pro rozdil
I-7 ,4oÁ- 23 ,9%]). Míra
rekurence 30 dní po ukončeníléčbybyla početně nižšíu skupiny s fidaxomicinem (I1,8oÁ oproti
29,00Á), ale rozdíl není statisticky vyznamn,(bodov, rozdil-I5,8oÁ a95oÁ interval spolehlivosti pro
tozdíl[-34,5Yo- 0,5%]). Obě léčbyměly podobny bezpečnostní profil.

5.2

Farmakokinetickévlastnosti

Absorpce

Biologická dostupnost u člověka neníntáma.|J zdrav ,ch dospělych jedinc je C,o"" p ibližrě
9,88 nglml aAUCo-, je 69,5 ng-h/ml po podáni200 mg ťrdaxomicinu, s T-u* 1,75 hodiny.U pacient
s CDI mají pruměrné maximálniplazmatické hladiny ťrdaxomicinu a jeho hlavního metabolitu OP1 1 l 8 tendenci byt 2 až 6kcát vyššínež u zdravych dospěl ,ch jedinc . Po podání 200 mg fidaxomicinu
každych 12 hodinpo dobu 10 dní došlo kvelmi omezené akumulaci fidaxomicinunebo OP-l118
v plazmě.

C** pfo fidaxomicin a OP- 1 1 1 8 byly o 22 oÁ, respektiv e 33 % nižšípo podání tučnéhoj ídla
v porovnání s podáním nalačno, rozsah expozice (AUCou) byl však ekvivalentní.
Fidaxomicin a metabolit OP-1 1 18 jsou substráty P-gp.
Sfudie in vitro ukánaly, že fidaxomicin a metabolity OP- 1 1 1 8 j sou inhibitory transportérťl BCRP,
MRP2 a OATP2Bl, ale nebyly shledány jako jejich substráty.
V podmínkách klinickéh o lňiváni nemá fidaxomicin klinicky vyznamny ričinek na expozici
rosuvastatinu, substrátu pro transportéry OATP2Bl a BCRP (viz bod 4.5). Klinick} vyntam inhibice
MRP2 není doposud nÁm.
Distribuce
Objem distribuce u člověka není znám, z drivodu velmi omezené absorpce fidaxomicinu.
Biotransformace

nízk m hladinám systémové absorpce fidaxomicinu nebyly provedeny žádnérozsáhlé
ana|yzy metabolit v plazmě. Hlavní metabolit, OP-l 1l8, se tvo í prost ednictvím hyďrolyzy
isobuffilesteru. Studie metabolismu in vitro ukázaly, že tvorba OP-ll l8 není závis|ána enzymech
CYP450. Tento metabolit rovněž vykazuje antimikrobiální ričinek (viz bod 5.1).
Vzhledem k

Fidaxomicin neindikuje ani neinhibuje enzymy CYP450 in vitro.
Eliminace
Po jednorázové dávce 200 mg fidaxomicinu byla většina podané dávky (p es 92%) objevena ve stolici
jako fidaxomicin nebo jeho metabolit OP-l1l8 (66 %). Hlavní eliminační cesťy systémově dostupného
fidaxomicinu dosud nebyly popsány. Eliminace močíje zanedbatelná (< 1 %). V lidské moči byly

zaznamenány pouze velmi nizké hladiny OP-l118 a žádny fidaxomicin. Poločas eliminace
fidaxomicinu je p ibližně 8-10 hod.

Zvláštnískupiny pacient
Staršípacienti

zv šeny u staršíchpacient (věk > 65 let). Hladiny fidaxomicinu a
OP-l118 bylyp iblifuě zkíátvyššíupacient ve věku >65letvporovnání s pacienty < 65 let. Tento
rozdil není považován za klinicky relevantní.

Plazmatické hladiny se zdaji b t

Pediatrická populace
Po podání potahovanych tablet byly pruměrné (SD) hladiny v plazmě u pediatrick ,ch pacientri od 6 do
méně než 18 let 48,53 (69,85) nglml resp. 143,63 (286,31) pro fidaxomicin resp. jeho hlavní metabolit
OP-l 1 18 1 až 5 hodin po podání dávky.
zánětlivé st evní onemocnění
Úaaie z otev ené jednoramenné studie u dospěl ,ch pacient s CDI s konkomitanbrím zánět|ivym
st ermím onemocněním (IBD) neukázaly žádny vellcj, rozdil, v p|azmaticlc ,ch koncentracích
fidaxomicinu ani jeho hlavního metabolitu OP- 1 1 l 8 u pacient s IBD ve srormání s pacienty bez IBD
v jin ,ch studiích. Maximální v,še hladiny fidaxomicinu a OP-l118 v plazmě u pacient s CDI
s konkomitantním IBD byly v rozsahu irrovní zjištěn ,ch u pacientťr s CDl bez IBD.
Poruchafunkce jater
Omezené ridaje u dospěl ,ch pacient anamnézou akti,,lní chronické cirhózyjater ve studiích fáze 3
ukázaly,žemediánplazmaticlc,ch hodnot fidaxomicinu a OP-l 118 mohou b t p ibližně 2 a3krát
vyššínež u pacientri bez cirhóry.

Poruchafunkce ledvin
Omezené ridaje u dospěl ,ch pacientťr naznačuji, že není žádn ,velk , rozdilv p|azmatické koncentraci
fidaxomicinu nebo OP-l l l8 mezi pacienty se sníženou funkcí ledvin (clearance kreatininu
< 50 ml/min) a pacienty s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu ) 50 ml/min).
pohlaví, tělesná hmotnost a rasa
Omezené ridaje u dospěl ,ch pacient naznačuji, že pohlaví, tělesná hmotnost a rasa nemají žádny
velk ,vliv na koncentraci fidamoxicinu nebo OP-l118 v plazmě.

5.3 P

edklinické daje vztahujícíse k bezpečnosti

Neklinické ridaje získanéna zák|adě konvenčníchfarmakologickych studií bezpečnosti, toxiciŤ po
opakovaném podávání, genotoxicity a reprodukčnítoxicity neodhalily žádnézvláštní riziko pro
člověka.
Parametry reprodukce a fertility neprokázaly žádné statisticky vyznamné rozdi|y u
fidaxomicinem v dávkách až 6,3 mglkďden (intravenózně).

U zviíecich mláďat nebyly pozorovány
nebyla pozorovánažádnávyznamná
pacienty.

FARMACEUTICKÉ Úua"lE

6.1

Seznam pomocn ch látek

Jádro tableťy:

Mikrokrystalická celulosa
p edbobtnal ,kuku ičn ,škrob

žádné cílovéorgány pro toxicitu a v nekliniclc,ch sfudiích

potenciá|ninzlka,kteráby

6.

potkan léčen,ch

mohla b}t relevantní pro pediatrické

Hyprolosa
Butylhydroxytoluen
Sodná sril karboxymethylškrobu
Magnesium-stearát
Potahová vrstva tablety:

Polyvinylalkohol
Oxid titaniči|i (E171)
Mastek
Makrogol
Sójov lecithin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opat ení pro uchovávání

Tento léči\.j/p ípravek nevyžaduj e žáďné zvláštrrí podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

l00 x l potahovaná tableta v jednodávkov ch Al/Al perforovanych blistrech
20 x 1, potahovaná tableta v jednodávkov ,ch AVAl perforovan}ch blistrech.
Na trhu nemusí b t všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštníopat ení pro likvidaci p ípravku

Veškeru nepoužit} léči\^j/p ípravek nebo odpad musí b t zlikvidován v souladu s místními
požadavky.

7. nnŽrrBl

ROZHODNUTÍ o nncIsTRACI

Tillotts Pharma GmbH
Warmbacher Strasse 80
79618 Rheinfelden
Německo

8.

REGIsTnaČNÍ ČÍslo(a)

EUl1lIIl7331003-004

9.

DATUMPR\rNÍREGISTRACE/PRODLOuŽENÍREGISTRACE

Datum první registrace: 5. prosince 20II
Datum posledního prodloužení registrace: 22. srpna20l6

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivémp ípravku jsou k dispozici na webovych stránkách Evropské
agentury pro léčivép ípravky: http://www.ema.europa.eu.
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