ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
RAZIMAX
(αζιθροµυκίνη)

1.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
RAZIMAX

2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά
Κάθε επικαλυµµένο µε υµένιο δισκίο περιέχει Azithromycin Dihydrate ισοδύναµη µε
500mg Azithromycin.

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία

4.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1

Θεραπευτικές ενδείξεις
Το RAZIMAX ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιµώξεων προκαλούµενων από
ευαίσθητους µικροοργανισµούς όπως οι λοιµώξεις του κατωτέρου αναπνευστικού
συστήµατος περιλαµβανοµένης της βρογχίτιδας και της πνευµονίας – µόνο επί
αποµονώσεως παθογόνου, ευαίσθητου in vitro στην αζιθροµυκίνη (για την
πνευµονία βλέπε τη σηµείωση στο τέλος των ενδείξεων), των λοιµώξεων του
δέρµατος και των µαλακών µορίων, της µέσης ωτίτιδας και των λοιµώξεων του
ανωτέρου αναπνευστικού συστήµατος περιλαµβανόµενης της ιγµορίτιδας, της
φαρυγγίτιδας και της αµυγδαλίτιδας. Ειδικά, στην στρεπτοκοκκική αµυγδαλίτιδα
πρέπει να χρησιµοποιείται ως εναλλακτική θεραπεία, σε ασθενείς στους οποίους
δεν µπορεί να χορηγηθεί η θεραπεία πρώτης επιλογής.
Η πενικιλίνη είναι το σύνηθες φάρµακο εκλογής για τη θεραπεία της φαρυγγίτιδας
που οφείλεται στον Streptococcus pyogenes περιλαµβανόµενης και της
προφυλάξεως από τον ρευµατικό πυρετό. Η αζιθροµυκίνη είναι γενικά
αποτελεσµατική για την εκρίζωση των στρεπτόκοκκων από τον στοµατοφάρυγγα,
αλλά δεν υπάρχουν επί του παρόντος δεδοµένα που να κατοχυρώνουν την
αποτελεσµατικότητα της αζιθροµυκίνης στην προφύλαξη από τον ρευµατικό πυρετό.
Στις σεξουαλικώς µεταδιδόµενες νόσους στον άνδρα και στη γυναίκα το RAZIMAX
ενδείκνυται για τη θεραπεία των µη επιπλεγµένων λοιµώξεων του γεννητικού
συστήµατος των οφειλοµένων σε Chlamydia trachomatis. Ενδείκνυται επίσης για τη
θεραπεία του µαλακού έλκους που οφείλεται στον Haemophilus ducreyi στους
άνδρες. Λόγω του µικρού αριθµού γυναικών που έλαβαν µέρος στις κλινικές
µελέτες, η αποτελεσµατικότητα της αζιθροµυκίνης στην θεραπεία του µαλακού
έλκους στις γυναίκες, δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς.
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Επίσης ενδείκνυται για τη θεραπεία των µη επιπλεγµένων λοιµώξεων του
γεννητικού συστήµατος που οφείλονται σε µη πολυανθεκτικά στελέχη της Neisseria
gonorrhoeae. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αποκλεισθούν συνυπάρχουσες
λοιµώξεις οφειλόµενες στο Treponema pallidum.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αζιθροµυκίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται επί ασθενών µε
πνευµονία, οι οποίοι κρίνονται ακατάλληλοι για εξωνοσοκοµειακή θεραπεία από του
στόµατος εξ αιτίας µετρίου βαθµού ή βαρείας λοίµωξης ή λόγω ύπαρξης
οποιουδήποτε από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:
•
•
•
•
•

4.2

ασθενείς προσβληθέντες από ενδονοσοκοµειακά παθογόνα
ασθενείς µε γνωστή ή πιθανολογούµενη µικροβιαιµία
ασθενείς απαιτούντες εισαγωγή σε Νοσοκοµείο
ηλικιωµένοι ή εξασθενηµένοι ασθενείς ή
ασθενείς µε συνυπάρχοντα σηµαντικά προβλήµατα υγείας τα
οποία µπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα αντίδρασης των προς τη νόσο
(περιλαµβανοµένων της ανοσοκαταστολής ή της λειτουργικής ασπληνίας).

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Το RAZIMAX πρέπει να χορηγείται άπαξ ηµερησίως.
Η χρονική περίοδος χορήγησης των δόσεων επί λοιµώξεως δίνεται παρακάτω. Τα
δισκία αζιθροµυκίνης είναι δυνατόν να λαµβάνονται µαζί µε την τροφή.
Ενήλικες (άνω των 16 ετών)
Για τη θεραπεία σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νόσων, προκαλουµένων από το
Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi ή ευαίσθητων στελεχών της Neisseria
gonorrhoeae, η δόση του φαρµάκου είναι 1000 mg λαµβανοµένη σαν απλή δόση
από το στόµα.
Για όλες τις άλλες ενδείξεις η ολική δόση είναι 1500 mg χορηγούµενη σε ηµερήσιες
δόσεις των 500 mg επί τρεις ηµέρες. Σαν εναλλακτική θεραπεία η ίδια ολική δόση
του φαρµάκου µπορεί να χορηγηθεί σε διάστηµα 5 ηµερών: 500 mg χορηγούνται
την πρώτη ηµέρα της θεραπείας και κατόπιν χορηγείται ηµερήσια δόση 250 mg από
τη 2η ως και την 5η ηµέρα.

Ηλικιωµένοι ασθενείς
Η αυτή δοσολογία όπως και επί ενηλίκων χρησιµοποιείται σε ηλικιωµένους
ασθενείς.
Ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια
Η αυτή δοσολογία όπως και επί ασθενών µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία µπορεί
να χρησιµοποιηθεί επί ελαφράς νεφρικής ανεπάρκειας (κάθαρση κρεατινίνης >40
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ml/min). Δεν υπάρχουν δεδοµένα όσον αφορά τη χρήση της αζιθροµυκίνης σε
ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια βαρυτέρου βαθµού. (Βλέπε το 4.4 Ειδικές
Προειδοποιήσεις και Ειδικές Προφυλάξεις κατά τη Χρήση).
Ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια
Η ίδια δοσολογία όπως και επί ασθενών µε φυσιολογική ηπατική λειτουργία µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς µε ελαφρά έως µετρία ηπατική δυσλειτουργία. Σε
ασθενείς µε σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια δεν πρέπει να χορηγείται αζιθροµυκίνη
(Βλέπε το 4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις και Ειδικές Προφυλάξεις κατά τη χρήση).
4.3

Αντενδείξεις
Η χρήση του προϊόντος αντενδείκνυται σε ασθενείς µε ιστορικό αλλεργικών
αντιδράσεων στην αζιθροµυκίνη ή σε οποιοδήποτε αντιβιοτικό της οµάδας των
µακρολιδίων. Σοβαρή ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Επίσης αντενδείκνυται η
χρήση του φαρµάκου κατά την κύηση και τη γαλουχία και σε παιδιά κάτω των 16
ετών.
Η ταυτόχρονη χορήγηση µακρολιδίων µε σιζαπρίδη αντενδείκνυται.

4.4

Ειδικές Προειδοποιήσεις και Ειδικές Προφυλάξεις κατά την Χρήση
Όπως και µε την ερυθροµυκίνη και τα άλλα µακρολίδια, έχουν αναφερθεί σπανίως
σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, που συµπεριλαµβάνουν το αγγειονευρωτικό
οίδηµα και την αναφυλαξία (σπανίως µοιραία). Μερικές από αυτές τις αντιδράσεις
που προέκυψαν µετά από χορήγηση αζιθροµυκίνης είχαν ως αποτέλεσµα την
εµφάνιση υποτροπιαζόντων συµπτωµάτων τα οποία απαιτούσαν µεγαλύτερη
περίοδο παρακολούθησης και θεραπείας.
Δεν υπάρχουν δεδοµένα όσον αφορά τη χρήση της αζιθροµυκίνης σε ασθενείς µε
κάθαρση κρεατινίνης < 40 ml/min.
Επειδή το ήπαρ είναι το κύριο απεκκριτικό όργανο για την αζιθροµυκίνη το
RAZIMAX δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από ασθενείς µε σοβαρή ηπατοπάθεια.
Σε ασθενείς που λαµβάνουν παράγωγα Ergot, έχει παρουσιαστεί εργοτισµός όταν
χορηγήθηκαν ορισµένα αντιβιοτικά της οµάδας των µακρολιδίων. Δεν υπάρχουν
δεδοµένα όσον αφορά την πιθανότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ Ergot και
αζιθροµυκίνης. Εν τούτοις, λόγω της θεωρητικής πιθανότητας εµφάνισης
εργοτισµού δεν πρέπει να συγχορηγείται η αζιθροµυκίνη µε παράγωγα Ergot.
Όπως και µε οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό, συνιστάται η παρακολούθηση των
ασθενών για την ανάπτυξη σηµείων επιµόλυνσης από µη ευαίσθητους
µικροοργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των µυκήτων.
Όσον αφορά τη θεραπεία της πνευµονίας, η αζιθροµυκίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι
ασφαλής και αποτελεσµατική µόνο για τη θεραπεία της εξωνοσοκοµειακής
πνευµονίας ελαφράς βαρύτητας που οφείλεται στον Streptococcus pneumoniae ή
στον Haemophilus influenzae, σε ασθενείς που κρίνονται κατάλληλοι για
εξωνοσοκοµειακή θεραπεία από του στόµατος. Η αζιθροµυκίνη δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται επί ασθενών µε πνευµονία, οι οποίοι κρίνονται ακατάλληλοι για
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εξωνοσοκοµειακή θεραπεία από του στόµατος εξ αιτίας µετρίου βαθµού ή βαρείας
λοίµωξης ή λόγω ύπαρξης οποιουδήποτε από τους ακόλουθους παράγοντες
κινδύνου:
•
•
•
•
•

ασθενείς προσβληθέντες από ενδονοσοκοµειακά παθογόνα
ασθενείς µε γνωστή ή πιθανολογούµενη µικροβιαιµία
ασθενείς απαιτούντες εισαγωγή σε Νοσοκοµείο
ηλικιωµένοι ή εξασθενηµένοι ασθενείς ή
ασθενείς µε συνυπάρχοντα σηµαντικά προβλήµατα υγείας τα οποία µπορεί να
επηρεάσουν την ικανότητα αντίδρασης τους προς τη νόσο (περιλαµβανοµένων
της ανοσοκαταστολής ή της λειτουργικής ασπληνίας).

Ψευδοµεµβρανώδης κολίτις έχει αναφερθεί επί χρήσεως σχεδόν όλων των
αντιµικροβιακών παραγόντων και η βαρύτητα της µπορεί να κυµαίνεται από ελαφρά
έως επαπειλούσα τη ζωή του ασθενούς. Ως εκ τούτου είναι σηµαντικό να εξετάζεται
το ενδεχόµενο της διάγνωσης αυτής σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν διάρροια
µετά από χορήγηση αντιµικροβιακών παραγόντων. Η θεραπεία µε αντιµικροβιακούς
παράγοντες µεταβάλλει τη φυσιολογική χλωρίδα του παχέος εντέρου και είναι
δυνατόν να επιτρέψει την υπερανάπτυξη κλωστριδίων. Μελέτες υποδεικνύουν ότι
βασικό αίτιο της κολίτιδας από αντιβιοτικά είναι µια τοξίνη που παράγεται από το
Chlostridium difficile.
Μετά την οριστική διάγνωση της ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας, πρέπει να
εφαρµοστούν θεραπευτικά µέτρα. Ελαφρές περιπτώσεις ψευδοµεµβρανώδους
κολίτιδος συνήθως ανταποκρίνονται µε διακοπή της θεραπείας.
Σε µέτριες ή βαριές περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη χορήγησης
υγρών και ηλεκτρολυτών, συµπληρωµατικής χορήγησης πρωτεϊνών και θεραπείας
δια αντιµικροβιακών φαρµάκων κλινικώς αποτελεσµατικών επί κολίτιδος
οφειλόµενης στο Chlostridium difficile.

4.5

Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης
Antacids/Αντιόξινα
Σε φαρµακοκινητική µελέτη στην οποία εξετάσθηκε η επίδραση της ταυτόχρονης
χορήγησης αντιόξινων και αζιθροµυκίνης, δεν παρατηρήθηκε επίδραση στην ολική
βιοδιαθεσιµότητα του αντιβιοτικού παρότι οι κορυφαίες πυκνότητες αυτού στον ορό
του αίµατος µειώθηκαν σε ποσοστό µέχρι και 30%. Σε ασθενείς που λαµβάνουν
αµφότερα αζιθροµυκίνη και αντιόξινα, τα φάρµακα δεν πρέπει να λαµβάνονται
ταυτόχρονα.
Carbamazepine/Καρβαµαζεπίνη
Σε µία µελέτη φαρµακοκινητικής αλληλεπίδρασης σε υγιείς εθελοντές δεν
παρατηρήθηκε καµία σηµαντική επίδραση στα επίπεδα συγκέντρωσης της
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καρβαµαζεπίνης ή του δραστικού µεταβολίτη της στο πλάσµα σε ασθενείς που
ελάµβαναν ταυτόχρονα αζιθροµυκίνη.
Cimetidine/Σιµετιδίνη
Σε φαρµακοκινητική µελέτη στην οποία εξετάσθηκε η επίδραση επί της
φαρµακοκινητικής της αζιθροµυκίνης µιας απλής δόσης σιµετιδίνης, που
χορηγήθηκε 2 ώρες πριν από την αζιθροµυκίνη, δεν παρατηρήθηκε µεταβολή της
φαρµακοκινητικής της αζιθροµυκίνης.
Cyclosporin/Κυκλοσπορίνη
Λόγω της απουσίας οριστικών δεδοµένων από τις φαρµακοκινητικές ή τις κλινικές
µελέτες όσον αφορά τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ της αζιθροµυκίνης και
της κυκλοσπορίνης, πρέπει να εξετάζεται µε προσοχή η ταυτόχρονη χορήγηση των
φαρµάκων αυτών. Εάν είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη χορήγηση τους πρέπει να
παρακολουθούνται οι πυκνότητες της κυκλοσπορίνης και να προσαρµόζεται
ανάλογα η δοσολογία.
Digoxin/Διγοξίνη
Μερικά αντιβιοτικά της οµάδας των µακρολιδίων έχει αναφερθεί ότι επηρεάζουν, σε
ορισµένους ασθενείς, το µικροβιακό µεταβολισµό της διγοξίνης στο έντερο. Σε
ασθενείς που λαµβάνουν ταυτόχρονα αζιθροµυκίνη, συγγενές αντιβιοτικό της
οµάδας των αζαλιδών και διγοξίνη, η δυνατότητα αύξησης των πυκνοτήτων της
διγοξίνης πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη.
Ergot
Λόγω της θεωρητικής πιθανότητας εµφάνισης εργοτισµού δεν συνίσταται η
ταυτόχρονη χρήση αζιθροµυκίνης µε παράγωγα Ergot (βλέπε το 4.4 Ειδικές
Προειδοποιήσεις και Ειδικές Προφυλάξεις κατά τη Χρήση).

Methylprednisolone/Μεθυλπρεδνιζολόνη
Σε µια µελέτη φαρµακοκινητικής αλληλεπίδρασης σε υγιείς εθελοντές, η
αζιθροµυκίνη δεν προκάλεσε καµία σηµαντική µεταβολή στην φαρµακοκινητική
συµπεριφορά της µεθυλπρεδνιζολόνης.
Theophylline/Θεοφυλλίνη
Δεν υπάρχουν ενδείξεις οποιασδήποτε φαρµακοκινητικής αλληλεπίδρασης όταν η
αζιθροµυκίνη και η θεοφυλλίνη χορηγούνται ταυτόχρονα σε υγιείς εθελοντές.
Terfenadine/Τερφεναδίνη
Φαρµακοκινητικές µελέτες δεν έδειξαν κάποια αλληλεπίδραση ανάµεσα στην
αζιθροµυκίνη και στην τερφεναδίνη. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί σπάνια περιστατικά
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αλληλεπίδρασης σε ασθενείς που ελάµβαναν αζιθροµυκίνη µε τερφεναδίνη, όπου η
πιθανότητα αντίστοιχης αλληλεπίδρασης δεν ήταν δυνατό να αποκλεισθεί εντελώς.
Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε συγκεκριµένη ένδειξη ότι τέτοια αλληλεπίδραση συνέβη.
Triazolam/Τριαζολάµη
Έχει παρατηρηθεί ότι σε ταυτόχρονη χορήγηση µε αντιβιοτικά της οµάδας των
µακρολιδίων αυξάνεται η βιοδιαθεσιµότητα της τριαζολάµης, µε αποτέλεσµα την
αύξηση της φαρµακολογικής της δράσης.
Coumarin-Type Oral Anticoagulants/Από του στόµατος Κουµαρινικά Αντιπηκτικά
Σε φαρµακοκινητική µελέτη αλληλεπίδρασης, η αζιθροµυκίνη δεν µετέβαλλε το
αντιπηκτικό αποτέλεσµα µιας απλής δόσης 15 mg βαρφαρίνης (warfarin), η οποία
χορηγήθηκε σε υγιείς εθελοντές. Μετά την κυκλοφορία του φαρµάκου στην αγορά
υπήρξαν αναφορές ενίσχυσης του αντιπηκτικού αποτελέσµατος µετά από
συγχορήγηση αζιθροµυκίνης µε από του στόµατος κουµαρινικά αντιπηκτικά.
Παρόλο που δεν έχει τεκµηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση προς την αζιθροµυκίνη,
πρέπει να γίνεται συχνή παρακολούθηση του χρόνου προθροµβίνης στην παραπάνω
περίπτωση.
Zidovudine/Ζιδοβουδίνη
Απλές δόσεις 1000 mg και πολλαπλές δόσεις 1200 ή 600 mg αζιθροµυκίνης δεν
επηρέασαν τη φαρµακοκινητική της ζιδοβουδίνης στο πλάσµα ούτε την αποβολή
αυτής ή του γλυκουρονικού µεταβολίτη της από τα ούρα. Ωστόσο, η χορήγηση
αζιθροµυκίνης αύξησε τις συγκεντρώσεις της φωσφορυλιωµένης ζιδοβουδίνης, του
κλινικώς δραστικού µεταβολίτη της, στα περιφερικά µονοπύρηνα. Η κλινική
σηµασία του ευρήµατος αυτού δεν είναι σαφής, µπορεί όµως να αποδειχτεί ωφέλιµη
για τους ασθενείς.
Didanosine/Διδανοσίνη
Η ταυτόχρονη χορήγηση ηµερήσιων δόσεων 1200 mg αζιθροµυκίνης µε διδανοσίνη
σε 6 άτοµα που µελετήθηκε, δεν έδειξε να επηρεάζει τη φαρµακοκινητική της
διδανοσίνης σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο.
Rifabutin/Ριφαµπουτίνη
Η ταυτόχρονη χορήγηση αζιθροµυκίνης µε ριφαµπουτίνη δεν επηρέασε τις
συγκεντρώσεις των εν λόγω φαρµάκων στον ορό του αίµατος.
Ουδετεροπενία έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς που βρίσκονταν υπό θεραπεία
ταυτόχρονα µε αζιθροµυκίνη και ριφαµπουτίνη. Αν και η ουδετεροπενία έχει
συσχετιστεί µε τη χρήση της ριφαµπουτίνης, δεν έχει τεκµηριωθεί αιτιολογική
συσχέτιση για τον συνδυασµό της µε την αζιθροµυκίνη (βλέπε το 4.8 Ανεπιθύµητες
ενέργειες).
Cisapride/Σιζαπρίδη
Η σιζαπρίδη µεταβολίζεται στο ήπαρ από το ένζυµο CYP 3A4. Επειδή τα
µακρολίδια αναστέλλουν το ένζυµο αυτό, η σύγχρονη χορήγηση της σιζαπρίδης µε
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τις ουσίες αυτές µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εµφάνισης διαταραχών του
καρδιακού ρυθµού (επιµήκυνση του QT διαστήµατος, κοιλιακές αρρυθµίες,
TORSADE DE POINTES). Δια τούτο να µη συγχορηγείται η σιζαπρίδη µε τα
φάρµακα αυτά.
4.6

Κύηση και γαλουχία
Μελέτες αναπαραγωγής σε πειραµατόζωα απέδειξαν ότι η αζιθροµυκίνη διέρχεται
δια του πλακούντος αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί αυτή βλαπτική
επίδραση επί του εµβρύου. Δεν υπάρχουν δεδοµένα όσον αφορά την απέκκριση του
φαρµάκου στο µητρικό γάλα. Η ασφάλεια χρήσης του φαρµάκου στην κύηση και τη
γαλουχία δεν έχει καθορισθεί γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να χορηγείται σ’ αυτές τις
περιπτώσεις.

4.7

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων
Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδεικνύουν ότι το RAZIMAX µπορεί να έχει
επίδραση επί της ικανότητας του ασθενούς για οδήγηση ή χειρισµό µηχανηµάτων.

4.8

Ανεπιθύµητες ενέργειες
Το RAZIMAX γίνεται καλώς ανεκτό µε µικρή συχνότητα εµφάνισης ανεπιθύµητων
ενεργειών.
Γαστρεντερικό σύστηµα: Ανορεξία, ναυτία, έµετοι/διάρροια (που σπανίως οδήγησαν
σε αφυδάτωση), αλοιφοειδή κόπρανα, δυσπεψία, επιγαστρικά ενοχλήµατα
(πόνος/κολικός), δυσκοιλιότητα, µετεωρισµός, ψευδοµεµβρανώδης κολίτιδα και
σπάνια επίχρισµα της γλώσσας.
Ειδικές αισθήσεις: Διαταραχές της ακοής έχουν αναφερθεί µετά από χορήγηση
µακρολιδίων. Υπήρξαν αναφορές διαταραχών ακοής που περιλαµβάνουν µείωση της
ακουστικής ικανότητας, κώφωση και/ή εµβοές σε ορισµένους ασθενείς µετά από
λήψη αζιθροµυκίνης. Πολλά από αυτά τα περιστατικά συσχετίζονται µε
παρατεταµένη χρήση υψηλών δόσεων σε ερευνητικές µελέτες. Τα περιστατικά
εκείνα για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες για την εξέλιξη τους (follow up), ήταν
στην πλειοψηφία τους αναστρέψιµα.
Σπανίως έχουν αναφερθεί περιστατικά διαταραχών της γεύσης.
Ουροποιογεννητικό σύστηµα: Διάµεσος νεφρίτις και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
Αιµοποιητικό σύστηµα: Θροµβοκυτοπενία
Ήπαρ και χοληφόροι οδοί: Έχουν αναφερθεί διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας
που περιλαµβάνουν ηπατίτιδα και χολοστατικό ίκτερο, όπως επίσης ελάχιστες
περιπτώσεις ηπατικής νέκρωσης και ηπατικής ανεπάρκειας, οι οποίες σπάνια
απέβησαν θανατηφόρες. Ωστόσο, δεν έχει τεκµηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση
αυτών προς το φάρµακο.
Μυοσκελετικό σύστηµα: Αρθραλγία
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Ψυχιατρικές: Επιθετική συµπεριφορά, νευρικότητα, αλυσµός και άγχος
Αναπαραγωγικό σύστηµα: Κολπίτιδα
Κεντρικό και Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα: Ζάλη/ίλιγγοι, σπασµοί
(παρατηρούµενοι και µε άλλα µακρολίδια), κεφαλαλγία, υπνηλία, παραισθησίες και
υπερκινητικότητα.
Λευκά αιµοσφαίρια/RES: Παροδικά επεισόδια ελαφράς ουδετεροπενίας έχουν
παρατηρηθεί ενίοτε σε κλινικές µελέτες παρότι η αιτιολογική συσχέτιση αυτών προς
την αζιθροµυκίνη δεν έχει καθορισθεί.
Εξαρτήµατα του δέρµατος: Αλλεργικές αντιδράσεις που περιλαµβάνουν κνησµό,
εξάνθηµα, φωτοευαισθησία, οίδηµα, κνίδωση και αγγειοοίδηµα.
Σπανίως, έχουν παρουσιαστεί σοβαρές δερµατικές αντιδράσεις που
συµπεριλαµβάνουν το πολύµορφο ερύθηµα, το σύνδροµο Stevens Johnson και την
τοξική επιδερµική νεκρόλυση.
Καρδιαγγειακό σύστηµα: Αίσθηµα παλµών και αρρυθµίες περιλαµβανοµένης και
της κοιλιακής ταχυκαρδίας (που παρατηρείται και µε άλλα µακρολίδια) έχουν
παρατηρηθεί παρότι δεν έχει τεκµηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση αυτών προς την
αζιθροµυκίνη.
Γενικές: Αδυναµία έχει αναφερθεί παρότι δεν έχει τεκµηριωθεί αιτιολογική
συσχέτιση αυτής προς την αζιθροµυκίνη, µονιλίαση και αναφυλαξία (σπανίως
θανατηφόρος) (βλέπε το 4.4 Ειδικές Προειδοποιήσεις και Ειδικές Προφυλάξεις κατά
τη Χρήση).
4.9

Υπερδοσολογία
Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν µετά τη λήψη δόσεων του
φαρµάκου µεγαλύτερων των συνιστώµενων, ήταν παρόµοιες µε αυτές που
παρατηρήθηκαν µετά τη λήψη των συνήθων δόσεων. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας
απαιτείται η εφαρµογή γενικών συµπτωµατικών και υποστηρικτικών µέτρων
θεραπείας, ανάλογα µε την περίπτωση.

5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ATC: J01FA10
5.1

Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες
Η αζιθροµυκίνη είναι το πρώτο αντιβιοτικό της οµάδας που χαρακτηρίζονται
χηµικώς ως αζαλίδες. Χηµικώς λαµβάνεται δια της προσθήκης ενός ατόµου αζώτου
στο λακτονικό δακτύλιο της erythromycin A. Η χηµική ονοµασία της αζιθροµυκίνης
είναι 9-deoxy-9a-aza-9a-methyl-9a-homoerythromycin A. Το µοριακό της βάρος
είναι 749.0.
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Ο τρόπος δράσης της αζιθροµυκίνης συνίσταται στην αναστολή της σύνθεσης των
πρωτεϊνών από τα µικρόβια κατόπιν ενώσεως µε τη ριβοσωµιακή υποµονάδα 50s
και παρεµποδίσεως της µετατοπίσεως των πεπτιδίων.
Η αζιθροµυκίνη παρουσιάζει δραστικότητα in vitro εναντίον µεγάλης ποικιλίας
µικροοργανισµών περιλαµβανοµένων και των ακολούθων:
Θετικοί κατά Gram αερόβιοι µικροοργανισµοί:
Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes (οµάδα Α των β-αιµολυτικών στρεπτοκόκκων),
Streptococcus pneumoniae, α-αιµολυτικοί στρεπτόκοκκοι (οµάδα πρασινιζόντων
στρεπτοκόκκων) και άλλα είδη στρεπτοκόκκων, καθώς και το Corynebacterium
diphteriae. Η αζιθροµυκίνη παρουσιάζει διασταυρούµενη αντίσταση µε ανθεκτικά
στην ερυθροµυκίνη θετικά κατά Gram στελέχη, περιλαµβανοµένων του
Streptococcus faecalis (εντερόκοκκος) και των περισσοτέρων στελεχών των
ανθεκτικών στην µεθικιλλίνη σταφυλοκόκκων.
Αρνητικά κατά Gram αερόβια µικρόβια: Haemophilus influenzae, Haemophilus
parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, είδη Acinetobacter, είδη Yersinia, Legionella
pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, είδη Shigella, είδη
Pasteurella, Vibrio cholerae και parahaemoliticus, Plesiomonas shigelloides. Η
δραστικότητα εναντίον των Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella
typhi, ειδών Enterobacter, Aeromonas hydrophila και ειδών Klebsiella ποικίλλει και
γι’αυτό πρέπει να γίνονται δοκιµασίες ευαισθησίας. Είδη Proteus, είδη Serratia, είδη
Morganella και η Pseudomonas aeruginosa, είναι συνήθως ανθεκτικά στο
αντιβιοτικό.
Αναερόβια µικρόβια: Bacteroides fragilis και είδη βακτηριδοειδών, Clostridium
perfringens, είδη Peptococcus και είδη Peptostreptococcus, Fusobacterium
necrophorum και Propionibacterium acnes.
Μικροοργανισµοί υπεύθυνοι για τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα: Η
αζιθροµυκίνη είναι δραστική εναντίον της Chlamydia trachomatis και εµφανίζει
επίσης καλή δραστικότητα εναντίον των µικροοργανισµών Treponema pallidum,
Neisseria gonorrhea και Haemophilus ducreyi.
Άλλοι µικροοργανισµοί: Borrelia burgdorferi (παράγων της νόσου του Lyme),
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis,
Ureaplasma urealyticum, είδη Campylobacter και Listeria monocytogenes.
5.2

Φαρµακοκινητικές Ιδιότητες
Μετά τη χορήγηση από το στόµα στον άνθρωπο η αζιθροµυκίνη κατανέµεται
ευρέως στο σώµα και η βιοδιαθεσιµότητα αυτής είναι περίπου 37%. Δεν
παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της βιοδιαθεσιµότητας όταν τα δισκία RAZIMAX
χορηγήθηκαν µε γεύµα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος. Ο απαιτούµενος χρόνος
για την επίτευξη κορυφαίων πυκνοτήτων στο πλάσµα είναι 2-3 ώρες. Η τελική
ηµιπερίοδος αποβολής του φαρµάκου από το πλάσµα εκφράζει µε ακρίβεια την
ηµιπερίοδο αποβολής αυτού από τους ιστούς, που είναι 2-4 ηµέρες. Σε ηλικιωµένους
εθελοντές (ηλικίας > 65 ετών) παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση των τιµών που
περικλείονται υπό την καµπύλη πυκνοτήτων του ορού του αίµατος µετά θεραπεία 5
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ηµερών σε σχέση µε νέους εθελοντές (ηλικίας < 40 ετών), αλλά η αύξηση αυτή δεν
θεωρείται κλινικά σηµαντική και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προσαρµογή της
δόσης του φαρµάκου.
Σε ασθενείς µε ελαφρά νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης >40 ml/min) δεν
υπάρχει ένδειξη σηµαντικής µεταβολής της φαρµακοκινητικής της αζιθροµυκίνης
στον ορό του αίµατος σε σχέση µε τους ασθενείς που έχουν φυσιολογική νεφρική
λειτουργία. Δεν υπάρχουν φαρµακοκινητικά δεδοµένα όσον αφορά τη χρήση της
αζιθροµυκίνης σε ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια βαρύτερου βαθµού.
Σε ασθενείς µε ελαφρά (κατηγορία Α) έως µέτρια (κατηγορία Β) ηπατοπάθεια, δεν
υπάρχουν ενδείξεις σηµαντικής µεταβολής της φαρµακοκινητικής της
αζιθροµυκίνης στον ορό του αίµατος σε σχέση µε εκείνους που παρουσιάζουν
φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Στους ασθενείς αυτούς η απέκκριση της
αζιθροµυκίνης δια των ούρων εµφανίζεται αυξηµένη, πιθανώς για να εξισορροπήσει
τη µειωµένη ηπατική κάθαρση.
Φαρµακοκινητικές µελέτες απέδειξαν την ύπαρξη σηµαντικά υψηλότερων
πυκνοτήτων της αζιθροµυκίνης στους ιστούς σε σχέση µε το πλάσµα (µέχρι 50
φορές µεγαλύτερες της µέγιστης παρατηρηθείσης πυκνότητας του φαρµάκου στο
πλάσµα) γεγονός που υποδεικνύει ότι το φάρµακο δεσµεύεται σε µεγάλο ποσοστό
από τους ιστούς. Οι πυκνότητες του φαρµάκου στους ιστούς όπως είναι οι
πνεύµονες, οι αµυγδαλές και ο προστάτης υπερβαίνουν τις MIC90 για τα πιθανά
παθογόνα µετά τη χορήγηση µιας απλής δόσης του φαρµάκου 500 mg.
Περίπου 12% της χορηγηθείσης ενδοφλεβίως δόσης απεκκρίνεται στα ούρα σαν
µητρικό φάρµακο σε διάστηµα 3 ηµερών, το δε µεγαλύτερο ποσοστό αυτού
απεκκρίνεται τις πρώτες 24 ώρες. Πολύ ψηλές πυκνότητες του φαρµάκου υπό
αναλλοίωτη µορφή ανευρίσκονται στη χολή, µαζί µε 10 µεταβολίτες που
σχηµατίζονται µε Ν- και Ο-αποµεθυλίωση, µε υδροξυλίωση του δακτυλίου της
δεσοζαµίνης και των αγλυκονικών δακτυλίων και µε αποσύζευξη του σακχάρου
κλαδινόζη. Η σύγκριση δια της χρησιµοποιήσεως χρωµατογραφικών µεθόδων
υψηλής πίεσης και µικροβιολογικών αναλυτικών µεθόδων προσδιορισµού των
πυκνοτήτων στους ιστούς υποδεικνύει ότι οι µεταβολίτες δεν παίζουν κανένα ρόλο
για την αντιµικροβιακή δραστηριότητα της αζιθροµυκίνης.
Μελέτες σε πειραµατόζωα απέδειξαν την ύπαρξη υψηλών πυκνοτήτων
αζιθροµυκίνης στα φαγοκύτταρα. Σε πειραµατικά µοντέλα, υψηλότερες πυκνότητες
αζιθροµυκίνης ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια ενεργού φαγοκύτωσης σε σχέση µε
µη διεγερθέντα φαγοκύτταρα. Στα µοντέλα πειραµατόζωων αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα να προκύπτουν υψηλές πυκνότητες αζιθροµυκίνης στο σηµείο της
λοίµωξης.
5.3

Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
Σε µελέτες πειραµατόζωων µε υψηλά δοσολογικά σχήµατα, στις οποίες οι
πυκνότητες του φαρµάκου στο αίµα ήταν 40 φορές υψηλότερες από τις
αναµενόµενες πυκνότητες που παρατηρούνται στην κλινική πράξη, παρατηρήθηκε
ότι η αζιθροµυκίνη προκαλεί αναστρέψιµη φωσφολιπίδωση κατά κανόνα χωρίς
εµφανείς τοξικολογικές επιδράσεις. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η παραπάνω διαταραχή
σχετίζεται µε τη συνήθη χρήση της αζιθροµυκίνης στον άνθρωπο.
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6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1

Έκδοχα
Calcium Hydrogen Phosphate Anhydrous, Starch Pregelatinized, Crospovidone,
Sodium Lauryl Sulfate, Magnesium Stearate. Σύνθεση επικάλυψης: Hypromellose,
Titanium dioxide E 171, CI 77891, Lactose Monohydrate, Glycerol Triacetate.

6.2

Ασυµβατότητες
Ουδεµία γνωστή.

6.3

Διάρκεια ζωής
36 µήνες

6.4

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Να φυλάσσεται σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 25ο C. Φυλάξτε το φάρµακο
µακριά από τα παιδιά.

6.5

Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κουτί που περιέχει ένα blister PVC/PVDC/AL FOIL των 3,6, ή 9 δισκίων.

6.6

Οδηγίες χρήσης/χειρισµού
Τα δισκία καταπίνονται ολόκληρα.

6.7

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
RAFARM AEBE , Κορίνθου 12, Νέο Ψυχικό 154 51 Αθήνα.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο
RAFARM AEBE , Κορίνθου 12, Νέο Ψυχικό 154 51 Αθήνα.

7.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
34627/23-5-2007
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
81365/07/10-4-2008

7α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

8.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
34627/23-5-2007

8α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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