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1

1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ZINFECT 500 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία.
2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διυδρική αζιθροµυκίνη ισοδύναµη µε 500 mg αζιθροµυκίνης ανά δισκίο.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1
3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο.
4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1

Θεραπευτικές ενδείξεις

Ενδείκνυται για τη θεραπεία ήπιων έως µέτριας βαρύτητας λοιµώξεων του αναπνευστικού
συστήµατος προκαλούµενων από ευαίσθητα στελέχη µικροοργανισµών, όπως οι:
λοιµώξεις του κατωτέρου αναπνευστικού (όταν έχει αποµονωθεί ή πιθανολογείται
παθογόνο, ευαίσθητο in vitro στην αζιθροµυκίνη): Οξείες βακτηριακές εξάρσεις χρόνιας
βρογχίτιδας οφειλόµενες σε Haemophilus influenza. Moraxella catarrhalis, Haemophilus
parainfluenzae ή Streptococcus pneumoniae. Πνευµονία από την κοινότητα που οφείλεται
σε Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenzae,
Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae ή Streptococcus pneumonia (για την
πνευµονία βλέπε σηµείωση στο τέλος της παραγράφου). Λοιµώξεις του ανωτέρου
αναπνευστικού: Οξεία βακτηριακή παραρρινικολπίτιδα που οφείλεται σε Haemophilus
inflenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumonia Φαρυγγοαµυγδαλίτιδα που
οφείλεται σε Streptococcus pyogenes. Ειδικά, στην στρεπτοκοκκική αµυγδαλίτιδα πρέπει
να χρησιµοποιείται ως εναλλακτική θεραπεία, σε ασθενείς στους οποίους δεν µπορεί να
χορηγηθεί η θεραπεία πρώτης εκλογής. Η πενικιλίνη είναι το σύνηθες φάρµακο εκλογής
για τη θεραπεία της φαρυγγοαµυγδαλίτιδας που οφείλεται στον Streptococcus pyogenes,
περιλαµβανοµένης 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.
Ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία λοιµώξεων του δέρµατος και των µαλακών µορίων και
την οξεία µέση ωτίτιδα. Στις σεξουαλικώς µεταδιδόµενες νόσους στον άνδρα και στη
γυναίκα η αζιθροµυκίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία των µη επιπλεγµένων λοιµώξεων του
γεννητικού συστήµατος των οφειλοµένων σε Chlamydia trachomatis. Η αζιθροµυκίνη
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
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µελέτες, η αποτελεσµατικότητα της αζιθροµυκίνης στην θεραπεία του µαλακού έλκους στις
γυναίκες, δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς. Επίσης η αζιθροµυκίνη 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 σε ασθενείς µε πνευµονία, οι
οποίοι κρίνονται ακατάλληλοι για εξωνοσοκοµειακή θεραπεία από του στόµατος εξ αιτίας
µέτριου 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 αντίδρασής τους προς τη νόσο (περιλαµβανοµένων της
ανοσοκαταστολής ή της λειτουργικής ασπληνίας).
Για τη θεραπεία της πνευµονίας από τη κοινότητα χρησιµοποιούνται συνήθως συνδυασµοί
αντιβιοτικών (κυρίως β-λακτάµη µε µακρολίδη). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της πνευµονίας
από την κοινότητα.
4.2

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Η αζιθροµυκίνη πρέπει να χορηγείται µία φορά την ηµέρα. Η χρονική περίοδος χορήγησης
των δόσεων αναλόγως του είδους της λοίµωξης δίνεται παρακάτω. Τα δισκία
αζιθροµυκίνης είναι δυνατόν να λαµβάνονται µαζί ή ανεξάρτητα από την τροφή.
Χρήση σε ενήλικες και εφήβους (>12 ετών): Για τη θεραπεία σεξουαλικώς
µεταδιδόµενων νόσων, προκαλούµενων από τα Chlamydia trachomatis, Haemophilus
ducreyi ή ευαίσθητα στελέχη της Neisseria gonorrhoeae, η δόση του φαρµάκου είναι 1000
mg λαµβανοµένη ως εφάπαξ δόση από το στόµα. Για όλες τις άλλες ενδείξεις η συνολική
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 την πρώτη ηµέρα της θεραπείας και κατόπιν χορηγείται ηµερήσια δόση
250 mg από τη 2η έως και την 5η ηµέρα.
Παιδιά: Τα δισκία αζιθροµυκίνης πρέπει να χορηγούνται µόνο σε παιδιά τα οποία ζυγίζουν
περισσότερο από 45Kg.
Ηλικιωµένοι ασθενείς: Δεν απαιτείται προσαρµογή της δοσολογίας στους ηλικιωµένους
ασθενείς για τους οποίους απαιτείται να λάβουν θεραπεία αζιθροµυκίνης (βλ. παράγραφο
5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες).
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Ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια: Δεν συνιστάται προσαρµογή της δοσολογίας σε
ασθενείς µε ήπια έως µέτρια νεφρική ανεπάρκεια (GFR 10-80 ml/min). Πρέπει να
λαµβάνονται προφυλάξεις όταν η αζιθροµυκίνη χορηγείται σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική
ανεπάρκεια (GFR<10 ml/min) (βλ. παραγράφους 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση και 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες). Ασθενείς µε ηπατική
ανεπάρκεια: Δεν χρειάζεται προσαρµογή της δοσολογίας σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια
ηπατική ανεπάρκεια. Η αζιθροµυκίνη πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε
σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (βλ. παράγραφο 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση).
4.3

Αντενδείξεις

Η χρήση του προϊόντος αντενδείκνυται σε ασθενείς µε υπερευαισθησία στην αζιθροµυκίνη,
την ερυθροµυκίνη, σε οποιοδήποτε αντιβιοτικό της οµάδας των µακρολιδίων ή των
κετολιδίων, ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1
(Κατάλογος εκδόχων). Η ταυτόχρονη χορήγηση µακρολιδίων µε σιζαπρίδη αντενδείκνυται.
4.4

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Όπως και µε την ερυθροµυκίνη και τα άλλα µακρολίδια, έχουν αναφερθεί σπανίως
σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, που συµπεριλαµβάνουν το αγγειοοίδηµα 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.
Επειδή το ήπαρ είναι η κύρια οδός απέκκρισης της αζιθροµυκίνης, πρέπει να
χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική νόσο. Έχουν αναφερθεί µε τη
χρήση της αζιθροµυκίνης περιστατικά κεραυνοβόλου ηπατίτιδας η οποία δυνητικά µπορεί
να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.8). Σε
ασθενείς που εµφανίζουν σηµεία και συµπτώµατα ηπατικής δυσλειτουργίας, όπως
εξασθένιση, ίκτερο, σκουρόχρωµα ούρα, αιµορραγική διάθεση ή ηπατική εγκεφαλοπάθεια
πρέπει να γίνονται οι ανάλογες εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας.
Σε ασθενείς που λαµβάνουν παράγωγα της ερυσιβώδους όλυρας (Ergot), έχει
παρουσιαστεί εργοτισµός όταν συγχορηγήθηκαν ορισµένα αντιβιοτικά της οµάδας των
µαρκολιδίων. Δεν υπάρχουν δεδοµένα όσον αφορά την πιθανότητα αλληλεπίδρασης
µεταξύ των παραγώγων της ερυσιβώδους όλυρας και αζιθροµυκίνης. Εν τούτοις, λόγω της
θεωρητικής πιθανότητας εµφάνισης εργοτισµού δεν πρέπει να συγχορηγείται η
αζιθροµυκίνη µε παράγωγα της ερυσιβώδους όλυρας. Όπως και µε οποιοδήποτε άλλο
αντιβιοτικό, συνίσταται η παρακολούθηση των ασθενών για την ανάπτυξη σηµείων
επιµόλυνσης από µη ευαίσθητους µικροοργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των
µυκήτων. Έχει αναφερθεί διάρροια που σχετίζεται µε το παθογόνο Clostridium difficile
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(CDAD) κατά τη χρήση σχεδόν όλων των αντιµικροβιακών παραγόντων
συµπεριλαµβανοµένης της αζιθροµυκίνης, η οποία ενδέχεται να ποικίλει σε βαρύτητα, από
ελαφρά διάρροια ως θανατηφόρος κολίτιδα. Η θεραπεία µε αντιµικροβιακούς παράγοντες
µεταβάλλει τη φυσιολογική εντερική χλωρίδα, γεγονός που οδηγεί σε υπερανάπτυξη του C.
difficile. Το C. difficile παράγει τοξίνες Α και Β που συµβάλλουν στην εµφάνιση CDAD.
Στελέχη C. difficile που παράγουν αυξηµένη ποσότητα τοξινών αυξάνουν τη νοσηρότητα
και τη θνητότητα, καθώς αυτές οι λοιµώξεις µπορεί να είναι ανθεκτικές στην αντιµικροβιακή
θεραπεία και ενδέχεται να οδηγήσουν σε κολεκτοµή. Το ενδεχόµενο CDAD πρέπει να
εξετάζεται σε όλους τους ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια µετά από χρήση
αντιβιοτικών. Επίσης, χρειάζεται να ληφθεί αναλυτικό ιατρικό ιστορικό εφόσον έχει
αναφερθεί ότι η CDAD µπορεί να εµφανιστεί ως και δύο µήνες µετά τη χορήγηση
αντιµικροβιακών παραγόντων. Μετά την οριστική διάγνωση της ψευδοµεµβρανώδους
κολίτιδας, πρέπει να εφαρµοστούν θεραπευτικά µέτρα. Ελαφρές περιπτώσεις
ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδας συνήθως ανταποκρίνονται στη διακοπή της θεραπείας. Σε
µέτριες ή βαριές περιπτώσεις πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη χορήγησης υγρών και
ηλεκτρολυτών, συµπληρωµατικής χορήγησης πρωτεϊνών και θεραπείας µε αντιµικροβιακά
φάρµακα, που είναι κλινικώς αποτελεσµατικά στην κολίτιδα η οποία οφείλεται στο
Clostridium difficile. Σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (GRF<10ml/min), έχει
παρατηρηθεί αύξηση της συστηµατικής έκθεσης στην αζιθροµυκίνη κατά 33% (βλ.
παράγραφο 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες). Παράταση της καρδιακής επαναπόλωσης και
του διαστήµατος QT, η οποία ενέχει κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακών αρρυθµιών και
torsades de pointes (κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου), έχουν παρατηρηθεί σε θεραπεία
µε άλλα µακρολίδια. Παρόµοιο αποτέλεσµα δεν µπορεί να αποκλεισθεί τελείως µε την
αζιθροµυκίνη σε ασθενείς µε αυξηµένο κίνδυνο παρατεταµένης καρδιακής επαναπόλωσης
(βλ. παράγραφο 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες), εποµένως απαιτείται προσοχή κατά τη
θεραπεία ασθενών:
• Με συγγενή ή τεκµηριωµένη παράταση του διαστήµατος QT
• Οι οποίοι επί του παρόντος λαµβάνουν θεραπεία µε άλλες δραστικές ουσίες, οι οποίες
είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστηµα QT, όπως αντιαρρυθµικά Τάξης ΙΑ και ΙΙΙ,
σιζαπρίδη και τερφεναδίνη
• Με ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποκαλιαιµίας και
υποµαγνησιαιµίας
• Με κλινικά σχετιζόµενη βραδυκαρδία, καρδιακή αρρυθµία ή σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια
Σε ασθενείς, οι οποίοι λάµβαναν θεραπεία µε αζιθροµυκίνη, έχουν αναφερθεί εξάρσεις των
συµπτωµάτων της µυασθένειας gravis και νέα εµφάνιση συνδρόµου µυασθένειας (Βλέπε
παράγραφο 2.8).
Όσον αφορά τη θεραπεία της πνευµονίας, η αζιθροµυκίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι
ασφαλής και αποτελεσµατική µόνο για τη θεραπεία της πνευµονίας από την κοινότητα
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ελαφράς βαρύτητας που οφείλεται στον Streptococcus pneumoniae ή στον Haemophilus
influenzae, σε ασθενείς που κρίνονται κατάλληλοι για εξωνοσοκοµειακή θεραπεία από
τους στόµατος. Η αζιθροµυκίνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε ασθενείς µε πνευµονία,
οι οποίοι κρίνονται ακατάλληλοι για εξωνοσοκοµειακή θεραπεία από του στόµατος εξαιτίας
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 αντίδρασής τους προς τη νόσο (περιλαµβανοµένων της
ανοσοκαταστολής ή της λειτουργικής ασπληνίας). Για τη θεραπεία της πνευµονίας από τη
κοινότητα χρησιµοποιούνται συνήθως συνδυασµοί αντιβιοτικών (κυρίως β-λακτάµη µε
µακρολίδη). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εθνικές κατευθυντήριες
οδηγίες για τη θεραπεία της πνευµονίας από τη κοινότητα).
4.5

Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα 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 µέγιστες συγκεντρώσεις του στον ορό
του αίµατος µειώθηκαν κατά προσέγγιση 25%. Σε ασθενείς που λαµβάνουν παράλληλα
αζιθροµυκίνη και αντιόξινα, τα φάρµακα δεν πρέπει να λαµβάνονται ταυτόχρονα.
Cetirizine/Σετιριζίνη: Σε υγιείς εθελοντές η συγχορήγηση πενθήµερου θεραπευτικού
σχήµατος που περιελάµβανε αζιθροµυκίνη και σετιριζίνη 20mg στη σταθεροποιηµένη
κατάσταση δεν είχε ως αποτέλεσµα κάποια φαρµακευτική αλληλεπίδραση ή σηµαντική
αλλαγή στο διάστηµα QT.
Didanosine (Dideoxyinosine)/Διδανοσίνη: Η συγχορήγηση 1200mg αζιθροµυκίνης
ηµερησίως µε 400mg διδανοσίνης ηµερησίως σε 6 ασθενείς θετικούς στο HIV δεν φάνηκε
να επηρεάζει τη φαρµακοκινητική της διδανοσίνης στη σταθεροποιηµένη κατάσταση σε
σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο.
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 αξιθροµυκίνη και διγοξίνη, η δυνατότητα
αύξησης των συγκεντρώσεων της διγοξίνης πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη.
Zidovudine/Ζιδοβουδίνη: Εφάπαξ δόσεις 1000mg και πολλαπλές δόσεις 1200mg ή
600mg αζιθροµυκίνης είχαν µικρή επίδραση στη φαρµακοκινητική της ζιδοβουδίνης στο
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πλάσµα ή στην αποβολή αυτής ή του γλυκουρονικού µεταβολίτη της από τα ούρα.
Ωστόσο, η χορήγηση αζιθροµυκίνης αύξησε τις συγκεντρώσεις της φωσφορυλιωµένης
ζιδοβουδίνης, του κλινικά δραστικού µεταβολίτη της, στα περιφερικά µονοπύρηνα. Η
κλινική σηµασία του ευρήµατος αυτού δεν είναι σαφής, µπορεί όµως να αποδειχτεί
ωφέλιµη για τους ασθενείς. Η αζιθροµυκίνη δεν αλληλεπιδρά σηµαντικά µε το σύστηµα του
ηπατικού κυτοχρώµατος P450. Πιστεύεται ότι η αζιθροµυκίνη δεν υφίσταται
φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις αντίστοιχες µε εκείνες της ερυθροµυκίνης ή άλλων
µακρολιδίων. Η επαγωγή ή η αδρανοποίηση του ηπατικού κυτοχρώµατος P450 µέσω του
συµπλέγµατος κυτοχρώµατος – µεταβολίτη δεν συµβαίνει µε την αζιθροµυκίνη.
Ergot/Αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας: Λόγω της θεωρητικής πιθανότητας εµφάνισης
εργοτισµού δεν συνίσταται η ταυτόχρονη χρήση αζιθροµυκίνης µε παράγωγα ερυσιβώδους
όλυρας (βλ. παράγραφο 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Φαρµακοκινητικές µελέτες έχουν διεξαχθεί ανάµεσα στην αζιθροµυκίνη και τα ακόλουθα
φάρµακα τα οποία είναι γνωστό ότι υφίστανται σηµαντικό µεταβολισµό µέσω του
κυτοχρώµατος Ρ450.
Atorvastatin/Ατορβαστατίνη: Η συγχορήγηση 10mg ατορβαστατίνης ηµερησίως και
500mg αζιθροµυκίνης ηµερησίως δεν τροποποίησε τις συγκεντρώσεις της ατορβαστατίνης
στο πλάσµα (µε βάση µέθοδο προσδιορισµού αναστολής της HMG CoA-αναγωγάσης).
Carbamazepine/Καρβαµαζεπίνη: Σε µία µελέτη φαρµακοκινητικής αλληλεπίδρασης σε
υγιείς εθελοντές δεν παρατηρήθηκε καµία σηµαντική επίδραση στα επίπεδα της
καρβαµαζεπίνης ή του δραστικού µεταβολίτη της στο πλάσµα σε ασθενείς που ελάµβαναν
ταυτόχρονα αζιθροµυκίνη.
Cimetidine/Σιµετιδίνη: Σε µία φαρµακοκινητική µελέτη στην οποία εξετάσθηκε η επίδραση
της φαρµακοκινητικής της αζιθροµυκίνης µιας εφάπαξ δόσης σιµετιδίνης, που χορηγήθηκε
2 ώρες πριν από την αζιθροµυκίνη, δεν παρατηρήθηκε µεταβολή της φαρµακοκινητικής
της αζιθροµυκίνης.
Coumarine-Type Oral Anticoagulants/Από του στόµατος Κουµαρινικά Αντιπηκτικά:
Σε µία φαρµακοκινητική µελέτη αλληλεπίδρασης, η αζιθροµυκίνη δεν µετέβαλλε το
αντιπηκτικό αποτέλεσµα µιας εφάπαξ δόσης 15mg 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 µε την αζιθροµυκίνη, πρέπει να δίνεται προσοχή στη
συχνότητα παρακολούθησης που χρόνου προθροµβίνης όταν η αζιθροµυκίνη
χρησιµοποιείται σε ασθενείς που λαµβάνουν από του στόµατος κουµαρινικά αντιπηκτικά.
Cyclosporin/Κυκλοσπορίνη: Σε µία φαρµακοκινητική µελέτη σε υγιείς εθελοντές στους
οποίους χορηγήθηκε ηµερήσια από τους στόµατος δόση αζιθροµυκίνης 500mg για 3
ηµέρες και ακολούθως εφάπαξ δόση κυκλοσπορίνης 10mg/kg οι απορρέουσες Cmax και
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AUC0-5 της κυκλοσπορίνης βρέθηκαν να είναι σηµαντικά αυξηµένες. Συνεπώς, πρέπει να
εξετάζεται µε προσοχή η ταυτόχρονη χορήγηση των φαρµάκων αυτών. Εάν είναι
απαραίτητη η ταυτόχρονη χορήγησή τους, πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα της
κυκλοσπορίνης και να προσαρµόζεται ανάλογα η δοσολογία.
Efavirenz/Εφαβιρένζη: Συγχορήγηση εφάπαξ ηµερήσιας δόσης 600mg αζιθροµυκίνης και
400mg εφαβιρένζης για 7 ηµέρες δεν έδειξε καµία κλινικώς σηµαντική αλληλεπίδραση. Δεν
είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δόσης της αζιθροµυκίνης όταν συγχορηγείται µε
εφαβιρένζη.
Fluconazole/Φλουκοναζόλη: Η συγχορήγηση µίας εφάπαξ δόσης αζιθροµυκίνης 1200mg
δεν µετέβαλε την φαρµακοκινητική µίας έφαπαξ δόσης φλουκοναζόλης 800mg. Η συνολική
ποσότητα του φαρµάκου που φθάνει στην κυκλοφορία και ο χρόνος ηµιζωής της
αζιθροµυκίνης δεν µεταβλήθηκαν από τη συγχορήγηση φλουκοναζόλης, ωστόσο
παρατηρήθηκε µία µείωση στη µέγιστη συγκέντρωση της αζιθροµυκίνης στο πλάσµα,
Cmax (18%) η οποία δεν ήταν κλινικά σηµαντική.
Indinavir/Ινδιναβίρη: Συγχορήγηση µίας εφάπαξ δόσης 1200mg αζιθροµυκίνης δεν είχε
στατιστικά σηµαντική επίδραση στην φαρµακοκινητική 800mg ινδιναβίρης, χορηγούµενης
τρεις φορές την ηµέρα για 5 ηµέρες. Δεν είναι απαραίτητη η προσαρµογή της δόσης της
αζιθροµυκίνης όταν συγχορηγείται µε ινδιναβίρη.
Methylprednisolone/Μεθυλπρεδνιζολόνη: Σε µία µελέτη φαρµακοκινητικής
αλληλεπίδρασης σε υγιείς εθελοντές, η αζιθροµυκίνη δεν προκάλεσε κάποια σηµαντική
µεταβολή στην φαρµακοκινητική της µεθυλπρεδνιζολόνης.
Midazolam/Μιδαζολάµη: Η συγχορήγηση 500mg αζιθροµυκίνης ηµερησίως για 3 ηµέρες
σε υγιείς εθελοντές δεν είχε ως αποτέλεσµα κάποια κλινικά σηµαντική αλλαγή στη
φαρµακοκινητική και τη φαρµακοδυναµική µιας εφάπαξ δόσης 15mg µιδαζολάµης.
Nelfinavir/Νελφιναβίρη: Συγχορήγηση 1200mg αζιθροµυκίνης και νελφιναβίρης σε
σταθεροποιηµένη κατάσταση (750mg τρεις φορές την ηµέρα) είχε ως αποτέλεσµα την
αύξηση των συγκεντρώσεων της αζιθροµυκίνης. Δεν παρατηρήθηκαν κλινικώς σηµαντικές
ανεπιθύµητες ενέργειες και η προσαρµογή της δόσης δεν είναι απαραίτητη.
Rifabutin/Ριφαµπουτίνη: Η συγχορήγηση αζιθροµυκίνης µε ριφαµπουτίνη δεν επηρέασε
τις συγκεντρώσεις των εν λόγω φαρµάκων στον ορό του αίµατος. Έχει παρατηρηθεί
ουδετεροπενία σε ασθενείς υπό συγχορηγούµενη θεραπεία αζιθροµυκίνης και
ριφαµπουτίνης. Αν και η ουδετεροπενία έχει συσχετιστεί µε τη χρήση της ριφαµπουτίνης,
δεν έχει τεκµηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση για τον συνδυασµό της µε την αζιθροµυκίνη
(βλ. παράγραφο 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες).
Sildenafil/Σιλντεναφίλη: Σε υγιείς άρρενες εθελοντές δεν υπήρχαν ενδείξεις επίδρασης
της αζιθροµυκίνης (500mg ηµερησίως για 3 ηµέρες) στην AUC και τη Cmax της
σιλντεναφίλης ή του κύριου µεταβολίτη της.

8

Terfenadine/Τερφεναδίνη: Φαρµακοκινητικές µελέτες δεν έδειξαν στοιχεία κάποιας
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στην αζιθροµυκίνη και την τερφεναδίνη. Έχουν αναφερθεί
σπάνια περιστατικά όπου η πιθανότητα αντίστοιχης αλληλεπίδρασης δεν ήταν δυνατό να
αποκλεισθεί εντελώς. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε συγκεκριµένη ένδειξη ότι συνέβη τέτοια
αλληλεπίδραση.
Theophylline/Θεοφυλλίνη: Δεν υπάρχουν ενδείξεις κλινικά σηµαντικής φαρµακοκινητικής
αλληλεπίδρασης όταν η αζιθροµυκίνη και η θεοφυλλίνη χορηγούνται ταυτόχρονα σε υγιείς
εθελοντές. Εν τούτοις η συγχορήγηση θεοφυλλίνης και µακρολιδίων έχει συσχετιστεί µε
αυξηµένα επίπεδα θεοφυλλίνης στον ορό. Ως εκ τούτου, συνίσταται η µέτρηση των
επιπέδων θεοφυλλίνης επί συγχορήγησης αζιθροµυκίνης.
Triazolam/Τριαζολάµη: Σε 14 υγιείς εθελοντές, η συγχορήγηση 500mg αζιθροµυκίνης την
1η ηµέρα και 250mg τη 2η ηµέρα µε 0,125mg τριαζολάµης τη δεύτερη ηµέρα δεν είχε
σηµαντική επίδραση σε κάποια φαρµακοκινητική µεταβλητή της τριαζολάµης σε σύγκριση
µε το εικονικό φάρµακο.
Trimethoprim-Sulfamethoxazole/Τριµεθοπρίµη-Σουλφαµεθοξαζόλη: Συγχορήγηση του
σταθερού συνδυασµού τριµεθοπρίµης/σουλφαµεθοξαζόλης (160mg/800mg) επί 7 ηµέρες,
µαζί µε 1200mg αζιθροµυκίνης την 7η ηµέρα, δεν είχε σηµαντικές επιδράσεις στις µέγιστες
συγκεντρώσεις, στη συνολική ποσότητα του φαρµάκου που φθάνει στη κυκλοφορία ή στην
απέκκριση από τα ούρα είτε της τριµεθοπρίµης είτε της σουλφαµεθοξαζόλης. Οι
συγκεντρώσεις της αζιθροµυκίνης στον ορό ήταν παρόµοιες µε αυτές που έχουν
παρατηρηθεί σε άλλες µελέτες.
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 τις ουσίες αυτές µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εµφάνισης διαταραχών του καρδιακού
ρυθµού (παράταση του διαστήµατος QT, κοιλιακές αρρυθµίες, TORSADE DE POINTES).
Διά τούτο να µη συγχορηγείται η σιζαπρίδη µε τα φάρµακα αυτά.
4.6

Κύηση και γαλουχία

Μελέτες αναπαραγωγής σε πειραµατόζωα έχουν διεξαχθεί σε δόσεις που πλησιάζουν την
µέτρια τοξική δόση αναπαραγωγής για τη µητέρα. Σε αυτές τις µελέτες δεν υπήρξαν
ενδείξεις βλαπτικής επίδρασης της αζιθροµυκίνης επί του εµβρύου. Δεν υπάρχουν,
ωστόσο, επαρκείς και καλά ελεγχόµενες µελέτες σε έγκυες γυναίκες. Επειδή οι µελέτες
αναπαραγωγής σε πειραµατόζωα δε δίνουν πάντα τη δυνατότητα πρόβλεψης της
ανταπόκρισης στον άνθρωπο, η αζιθροµυκίνη θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη
διάρκεια της κύησης µόνο εάν είναι σαφώς απαραίτητη. Δεν υπάρχουν δεδοµένα όσον
αφορά την απέκκριση του φαρµάκου στο µητρικό γάλα. Όπως πολλά φάρµακα, τα οποία
απεκκρίνονται στο µητρικό γάλα, η αζιθροµυκίνη δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τη
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θεραπεία γυναικών που θηλάζουν εκτός και εάν ο ιατρός πιστεύει ότι τα δυνητικά οφέλη
δικαιολογούν τους δυνητικούς κινδύνους για το βρέφος.
4.7

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών

Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδεικνύουν ότι η αζιθροµυκίνη µπορεί να έχει επίδραση
στην ικανότητα του ασθενούς για οδήγηση ή χειρισµό µηχανών.
4.8

Ανεπιθύµητες ενέργειες

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν µέσω της
εµπειρίας από κλινικές µελέτες και της παρακολούθησης του φαρµάκου µετά την κυκλοφορία
του στην αγορά, κατά κατηγορία οργανικού συστήµατος και συχνότητα. Οι ανεπιθύµητες
ενέργειες που εµφανίστηκαν µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου στην αγορά αποδίδονται µε
πλάγια γράµµατα. Η κατηγορία συχνότητας εµφάνισης ορίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω
συνθήκη: Πολύ συχνές (≥1/10), Συχνές (≥1/100, <1/10), Όχι συχνές (≥1/1.000, <1/100),
Σπάνιες (≥1/10.000, <1/1.000), Πολύ σπάνιες (<1/10.000), και Μη γνωστές (δεν µπορούν να
εκτιµηθούν µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εµφάνισης,
οι ανεπιθύµητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Ανεπιθύµητες ενέργειες ενδεχοµένως ή πιθανώς σχετιζόµενες µε την αζιθροµυκίνη µε βάση
την εµπειρία από κλινικές µελέτες και την παρακολούθηση του φαρµάκου µετά την
κυκλοφορία του στην αγορά:
Κατηγορία

Ανεπιθύµητη ενέργεια

Συχνότητα

Λοιµώξεις

Καντιντίαση, καντιντίαση

Όχι συχνές

και παρασιτώσεις

του στόµατος, λοίµωξη του

Οργανικού Συστήµατος

κόλπου
Ψευδοµεµβρανώδης

Μη γνωστές

κολίτιδα (βλέπε παράγραφο
4.4)
Διαταραχές

Λευκοπενία, ουδετεροπενία

Όχι συχνές

του αιµοποιητικού και του

Θροµβοπενία, αιµολυτική

Μη γνωστές

λεµφικού συστήµατος

αναιµία

Διαταραχές του

Αγγειοοίδηµα,

ανοσοποιητικού

υπερευαισθησία

συστήµατος

Αναφυλακτική αντίδραση

Όχι συχνές
Μη γνωστές

(βλέπε παράγραφο 4.4)
Διαταραχές του

Ανορεξία

µεταβολισµού και της
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Συχνές

θρέψης
Ψυχιατρικές διαταραχές

Νευρικότητα

Όχι συχνές

Διέγερση

Σπάνιες

Επιθετικότητα, άγχος

Μη γνωστές

Διαταραχές του νευρικού

Ζάλη, κεφαλαλγία,

Συχνές

συστήµατος

παραισθησία, δυσγευσία
Υπαισθησία, υπνηλία,

Όχι συχνές

αϋπνία
Λιποθυµικό επεισόδιο,

Μη γνωστές

σπασµοί, ψυχοκινητική
υπερδραστηριότητα,
ανοσµία, παροσµία
Μυασθένεια gravis (βλέπε
παράγραφο 4.4)
Οφθαλµικές διαταραχές

Οπτική διαταραχή

Συχνές

Διαταραχές του ωτός και

Κώφωση

Συχνές

του λαβυρίνθου

Έκπτωση της ακουστικής

Όχι συχνές

οξύτητας, εµβοές
Καρδιακές διαταραχές

Ίλιγγος

Σπάνιες

Αίσθηµα παλµών

Όχι συχνές

Torsades de pointes

Μη γνωστές

(Κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην
ριπιδίου) (βλέπε
παράγραφο 4.4), αρρυθµία
(βλέπε παράγραφο 4.4)
περιλαµβανοµένης της
κοιλιακής ταχυκαρδίας
Αγγειακές διαταραχές

Υπόταση

Μη γνωστές

Διαταραχές του

Διάρροια, κοιλιακό άλγος,

Πολύ συχνές

γαστρεντερικού

ναυτία, µετεωρισµός
Έµετος, δυσπεψία

Συχνές

Γαστρίτιδα, δυσκοιλιότητα

Όχι συχνές

Παγκρεατίτιδα,

Μη γνωστές

δυσχρωµατισµός της
γλώσσας
Διαταραχές του ήπατος και

Ηπατίτιδα

Όχι συχνές

των χοληφόρων

Ηπατική λειτουργία µη

Σπάνιες

11

φυσιολογική
Ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε

Μη γνωστές

παράγραφο 4.4)*, ηπατίτιδα
κεραυνοβόλος, ηπατική
νέκρωση, ίκτερος
χολοστατικός
Διαταραχές του δέρµατος

Εξάνθηµα, κνησµός

Συχνές

και του υποδόριου ιστού

Σύνδροµο Stevens-

Όχι συχνές

Johnson, αντίδραση από
φωτοευαισθησία, κνίδωση
Τοξική επιδερµική

Μη γνωστές

νεκρόλυση, πολύµορφο
ερύθηµα
Διαταραχές του

Αρθραλγία

Συχνές

Διαταραχές των νεφρών

Νεφρική ανεπάρκεια οξεία,

Μη γνωστές

και των ουροφόρων οδών

νεφρίτιδα διάµεση

Γενικές διαταραχές και

Κόπωση

Συχνές

καταστάσεις της οδού

Θωρακικό άλγος, οίδηµα,

Όχι συχνές

χορήγησης

αίσθηµα κακουχίας,

µυοσκελετικού συστήµατος
και του συνδετικού ιστού

εξασθένιση
Έρευνες

Αριθµός λεµφοκυττάρων

Συχνές

µειωµένος, αριθµός
ηωσινοφίλων αυξηµένος,
διττανθρακικά αίµατος
µειωµένα
Ασπαρτική

Όχι συχνές

αµινοτρανσφεράση
αυξηµένη,
αµινοτρανσφεραση της
αλανίνης αυξηµένη,
χολερυθρίνη αίµατος
αυξηµένη, ουρία αίµατος
αυξηµένη, κρεατινίνη
αίµατος αυξηµένη, κάλιο
αίµατος µη φυσιολογικό
Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,
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Μη γνωστές

διάστηµα QT παρατεταµένο
(βλέπε παράγραφο 4.4)
* η οποία σπανίως κατέληξε σε θάνατο
Αναφορά ανεπιθύµητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας του φαρµακευτικού προϊόντος είναι σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται
από τους επαγγελµατίες να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες
ενέργειες µέσω:
Ελλάδα

Κύπρος

Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων

Φαρµακευτικές Υπηρεσίες

Μεσογείων 284

Υπουργείο Υγείας

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

CY-1475 Λευκωσία

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 357 22608649

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs.

Ιστότοπος: http://www.eof.gr
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

5.1

Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιµικροβιακά, Μακρολίδια, Κωδικός ATC: J01FA10.
Μηχανισµός δράσης: Η αζιθροµυκίνη είναι το πρώτο αντιβιοτικό µίας υποοµάδας των
µακρολιδίων, γνωστής ως αζαλίδες, και η οποία είναι χηµικά διαφορετική από την
ερυθροµυκίνη. Χηµικώς λαµβάνεται από την προσθήκη 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. Ο µηχανισµός
δράσης της αζιθροµυκίνης συνίσταται στην αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης των
βακτηρίων µέσω σύνδεσής της µε τη ριβοσωµιακή υποµονάδα 50s και παρεµπόδισης της
µετατόπισης των πεπτιδίων χωρίς να επηρεάζει τη σύνθεση των πολυνουκλεοτιδίων.
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Η αζιθροµυκίνη παρουσιάζει δραστικότητα in vitro εναντίον µεγάλης ποικιλίας
µικροοργανισµών περιλαµβανοµένων και των ακολούθων: Θετικά κατά Gram αερόβια
βακτήρια: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, (οµάδα Α των β-αιµολυτικών
στρεπτοκόκκων), Streptococcus pneumonia, α-αιµολυτικοί στρεπτόκοκκοι (οµάδα
πρασινιζόντων στρεπτοκόκκων) και άλλα είδη στρεπτοκόκκων, καθώς και το
Corynebacterium diphteriae. Η αζιθροµυκίνη παρουσιάζει διασταυρούµενη αντοχή σε
ανθεκτικά στην ερυθροµυκίνη θετικά κατά Gram στελέχη, περιλαµβανοµένων του
Streptococcus faecalis (εντερόκοκκος) και των περισσοτέρων στελεχών των ανθεκτικών
στη µεθικιλλίνη σταφυλοκόκκων. Αρνητικά κατά Gram αερόβια βακτήρια: Haemophilus
influenza, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, είδη Acinetobacter, είδη
Yersinia, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, είδη
Shigella, είδη Pasteurella, Vibrio cholerae και parahaemolyticus, Plesiomonas shigelloides.
Η δραστικότητα έναντι των Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, ειδών
Enterobacter, Aeromonas hydrophila και ειδών klebsiella ποικίλει και γι’ αυτό πρέπει να
γίνονται δοκιµασίες ευαισθησίας. Είδη Proteus, είδη Serratia, είδη Morganella και η
Pseudomonas aeruginosa, είναι συνήθως ανθεκτικά στο αντιβιοτικό. Αναερόβια
βακτήρια: 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 gonorrhoeae και Haemophilus ducreyi. Άλλοι
µικροοργανισµοί: Borrelia burgdorferi (παράγων της νόσου του Lyme),
Chlamydophilapneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma
urealiticum, είδη Campylobacter και Listeria monocytogenes.
Μηχανισµός ανάπτυξης αντοχής: Υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες που καθορίζουν
την αντοχή του Streptococcus pneumoniae και Streptococcus pyogenes που έχουν
αποµονωθεί από κλινικά δείγµατα: τα γονίδια mef και erm. Το γονίδιο mef κωδικοποιεί µία
αντλία ροής, η οποία µεσολαβεί στο µηχανισµό ανάπτυξης αντοχής µόνο στα µακρολίδια
µε 14-µελή λακτονικό δακτύλιο. Το γονίδιο mef έχει περιγραφεί σε ποικιλία άλλων ειδών.
Το γονίδιο erm κωδικοποιεί µία 23S-rRNA µεθυλτρανσφεράση, η οποία προσθέτει
µεθυλικές οµάδες στην αδενίνη 2058 του 23S-rRNA (σύστηµα αρίθµησης: µε βάση το
rRNA της E.coli). Το µεθυλιωµένο νουκλεοτίδιο βρίσκεται στην περιοχή V και έχει βρεθεί να
αλληλεπιδρά εκτός από τα µακρολίδια και µε τις λινκοζαµίδες και τη Streptogramin B,
έχοντας ως αποτέλεσµα ένα φαινότυπο γνωστό ως αντοχή MLSΒ. Τα γονίδια erm(B) και
erm(A) έχουν αποµονωθεί από κλινικά δείγµατα του Streptococcus pneumoniae και του
Streptococcus pyogenes. Η αντλία AcrAB-TolC στον Haemophilus influenza είναι
υπεύθυνη για τις εγγενείς υψηλότερες τιµές ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC)
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στα µακρολίδια. Σε κλινικά στελέχη, µεταλλάξεις στο 23S-rRNA, ειδικά στα νουκλεοτίδια
2057-2059 ή 2611, στην περιοχή V ή µεταλλάξεις σε ριβοσωµικές πρωτεΐνες L4 ή L22,
είναι σπάνιες.
Όρια MIC: Τα συνιστώµενα όρια ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης MIC (µg/ml) για
την αζιθροµυκίνη είναι: Haemophilus spp: Ευαίσθητα (S)≤4 χωρίς σύσταση για όρια
ανθεκτικότητας*. Στρεπτόκοκκοι συµπεριλαµβανοµένων των Streprococcus pneumoniae
και Streptococcus pyogenes: S≤0,5, Ανθεκτικά (R)≥2.
* Επί του παρόντος, η απουσία δεδοµένων για ανθεκτικά στελέχη αποκλείει τον καθορισµό
οποιαδήποτε κατηγορίας άλλης από αυτής των ευαίσθητων στελεχών. Εάν στελέχη δίνουν
αποτελέσµατα MIC διαφορετικά από αυτά των ευαίσθητων στελεχών, τότε αυτά πρέπει να
αποσταλούν σε ένα εργαστήριο αναφοράς για περαιτέρω δοκιµασίες.
Δεδοµένα µικροβιολογικής ευαισθησίας: Ο επιπολασµός της επίκτητης αντοχής
ενδέχεται να ποικίλει γεωγραφικά ή χρονικά για επιλεγµένα είδη και είναι επιθυµητή η
παροχή πληροφοριών σχετικά µε την αντοχή τοπικά, ειδικά κατά τη θεραπεία σοβαρών
λοιµώξεων. Όταν η επικράτηση της ανθεκτικότητας σε τοπικό επίπεδο είναι τέτοια, ώστε η
χρησιµότητα του φαρµάκου να τίθεται υπό αµφισβήτηση, τουλάχιστον για ορισµένους
τύπους λοιµώξεων, είναι αναγκαίο να ζητηθεί η συµβουλή εµπειρογνωµόνων. Τα δεδοµένα
in vitro ευαισθησίας δεν σχετίζονται πάντα µε την κλινική αποτελεσµατικότητα.
Συνήθη ευαίσθητα στελέχη: Αερόβια Gram-θετικά βακτήρια: Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae, στρεπτόκοκκοι (οµάδες C, F, G) και πρασινίζοντες
στρεπτόκοκκοι (Viridans group Streptococci). Αερόβια Gram-αρνητικά βακτήρια:
Bordetella pertussis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae*$, Haemophilus
parainfluenzae*, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae.
Άλλα: Chlamyophila pneumoniae*, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumonia* και
Ureaplasma urealyticum.
Είδη για τα οποία η επίκτητη αντοχή ενδέχεται να αποτελεί πρόβληµα: Αερόβια
Gram-θετικά βακτήρια: Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*.
Σηµείωση: η αζιθροµυκίνη παρουσιάζει διασταυρούµενη αντοχή µε Gram-θετικά στελέχη
ανθεκτικά στην ερυθροµυκίνη. Κληρονοµικά ανθεκτικοί µικροοργανισµοί:
Enterobacteriaceae, Pseudomonas.
* Είδη των οποίων η ευαισθησία έχει αποδειχθεί µε κλινικές δοκιµές.
$ Είδη µε φυσική ενδιάµεση ευαισθησία.
5.2

Φαρµακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση: Μετά τη χορήγηση από το στόµα στον άνθρωπο, η αζιθροµυκίνη
κατανέµεται ευρέως στο σώµα και η βιοδιαθεσιµότητά της είναι περίπου 37%. Ο
απαιτούµενος χρόνος για την επίτευξη µέγιστων συγκεντρώσεων στο πλάσµα είναι 2-3 ώρες.
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Κατανοµή: Μελέτες σε πειραµατόζωα απέδειξαν την ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων
αζιθροµυκίνης στα φαγοκύτταρα. Σε πειραµατικά µοντέλα, υψηλότερες συγκεντρώσεις
αζιθροµυκίνης ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια ενεργού φαγοκύτωσης σε σχέση µε µη
διεγερθέντα φαγοκύτταρα. Στα µοντέλα πειραµατοζώων αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
προκύπτουν υψηλές συγκεντρώσεις αζιθροµυκίνης στο σηµείο της λοίµωξης.
Φαρµακοκινητικές µελέτες στον άνθρωπο απέδειξαν την ύπαρξη σηµαντικά υψηλότερων
συγκεντρώσεων της αζιθροµυκίνης στους ιστούς σε σχέση µε το πλάσµα (µέχρι 50 φορές
µεγαλύτερες της µέγιστης συγκέντρωσης του φαρµάκου που παρατηρήθηκε στο πλάσµα),
γεγονός που υποδεικνύει ότι το φάρµακο δεσµεύεται σε µεγάλο ποσοστό από τους ιστούς.
Οι συγκεντρώσεις του φαρµάκου στους ιστούς όπως είναι οι πνεύµονες, οι αµυγδαλές και ο
προστάτης υπερβαίνουν τις MIC90 για τα πιθανά παθογόνα µετά τη χορήγηση µίας απλής
δόσης του φαρµάκου 500mg. Υψηλές συγκεντρώσεις αζιθροµυκίνης βρέθηκαν σε ιστούς του
γεννητικού συστήµατος της γυναίκας («γυναικολογικό ιστό») 96 ώρες µετά από εφάπαξ από
του στόµατος δόση 500mg αζιθροµυκίνης.
Απέκκριση: Ο τελικός χρόνος ηµιζωής της αποβολής του φαρµάκου από το πλάσµα
εκφράζει µε ακρίβεια τον χρόνο ηµιζωής της αποβολής του από τους ιστούς, που είναι 2-4
ηµέρες. Περίπου 12% της δόσης που χορηγείται ενδοφλεβίως απεκκρίνεται στα ούρα σαν
αµετάβλητο φάρµακο σε διάστηµα 3 ηµερών, το δε µεγαλύτερο ποσοστό αυτού απεκκρίνεται
τις πρώτες 24 ώρες. Η απέκκριση της αζιθροµυκίνης από τη χολή αποτελεί την κύρια οδό
αποµάκρυνσης για το αµετάβλητο φάρµακο µετά την από του στόµατος χορήγηση. Πολύ
υψηλές συγκεντρώσεις του αµετάβλητου φαρµάκου 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 διάσπαση του συµπλόκου της
κλαδινόζης. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων της υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης
(HPLC) και του µικροβιολογικού προσδιορισµού στους ιστούς, υποδεικνύει ότι οι µεταβολίτες
δεν παίζουν κανένα ρόλο στην αντιµικροβιακή δραστηριότητα της αζιθροµυκίνης.
Φαρµακοκινητική σε ειδικές οµάδες ασθενών. Ηλικιωµένοι: Σε ηλικιωµένους εθελοντές
(ηλικίας >65 ετών) παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση των τιµών AUC µετά θεραπεία 5 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.
Ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια: Η φαρµακοκινητική της αζιθροµυκίνης σε ασθενείς µε
ήπια έως µέτρια νεφρική ανεπάρκεια (GFR 10-80 ml/min), δεν επηρεάστηκε µετά από
εφάπαξ δόση 1,0g αζιθροµυκίνης άµεσης αποδέσµευσης συγκριτικά µε ασθενείς που έχουν
φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην
AUC0-120 (8,8 mg x hr/ml έναντι 11,7 mg x hr/ml), Cmax (1,0 mg/ml έναντι 1,6 mg/ml) και
CLr (2,3 ml/min/Kg έναντι 0,2 ml/min/Kg) µεταξύ της οµάδας ατόµων µε σοβαρή νεφρική
ανεπάρκεια (GFR<10 ml/min) και της οµάδας ατόµων µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
Ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια: Σε ασθενείς µε ήπια (κατηγορία Α) έως µέτρια
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(κατηγορία Β) ηπατική βλάβη, δεν υπάρχουν ενδείξεις σηµαντικής µεταβολής της
φαρµακοκινητικής της αζιθροµυκίνης στον ορό σε σχέση µε εκείνους που παρουσιάζουν
φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Στους ασθενείς αυτούς η νεφρική κάθαρση της
αζιθροµυκίνης εµφανίζεται αυξηµένη, πιθανώς για να εξισορροπήσει τη µειωµένη ηπατική
κάθαρση.
5.3

Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια

Έχει παρατηρηθεί φωσφολιπίδωση (ενδοκυτταρική συσσώρευση φωσφολιπιδίων) σε
αρκετούς ιστούς (π.χ. οφθαλµός, νωτιαία γάγγλια, ήπαρ, χοληδόχος κύστη, νεφρός,
σπλήνας και/ή πάγκρεας) ποντικών, αρουραίων και σκύλων που έλαβαν πολλαπλές
δόσεις αζιθροµυκίνης. Η φωσφολιπίδωση έχει παρατηρηθεί σε όµοιο βαθµό και σε
νεογέννητους αρουραίους και σκύλους. Η φωσφολιπίδωση φαίνεται να είναι αναστρέψιµη
µετά τη διακοπή της θεραπείας µε αζιθροµυκίνη. Η σπουδαιότητα των ευρηµάτων αυτών
για τα πειραµατόζωα και τον άνθρωπο δεν είναι γνωστή.
6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1

Κατάλογος εκδόχων

Πυρήνας δισκίου:
Calcium hydrogen phosphate anhydrous, Starch pregelatinized, Crospovidone,
Magnesium stearate, Sodium lauryl sulfate.
Επικάλυψη δισκίου:
Hypromellose, Titanium dioxide, Glycerol triacetate, Lactose monohydrate.
6.2

Ασυµβατότητες

Ουδεµία γνωστή.
6.3

Διάρκεια ζωής

3 χρόνια.
6.4

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Να φυλάσσεται σε θερµοκρασία έως 25° C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Τα δισκία ZINFECT συσκευάζονται σε κυψέλες (blisters) PVC/PVDC-Aluminium foil.
Τα κουτιά περιέχουν 3 δισκία.
6.6

Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
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Καµία ειδική υποχρέωση.
7.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

VERISFIELD Μ. Α.Ε. Βύρωνος 8, 15231 Χαλάνδρι.
8.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Eλλάδα: 82134/15/23-01-18
Κύπρος: 021828
9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Eλλάδα: 06-04-2006 / 05-11-2009
Κύπρος: 07-06-2013
10.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

22/07/2019
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