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Dificlir (fidaxomicină) 
Prezentare generală a Dificlir și motivele autorizării medicamentului în UE 

Ce este Dificlir și pentru ce se utilizează? 

Dificlir este un medicament utilizat pentru tratarea copiilor și a adulților cu infecții intestinale cauzate 
de bacteriile numite Clostridioides difficile. 

Dificlir conține substanța activă fidaxomicină. 

Cum se utilizează Dificlir? 

Dificlir este disponibil sub formă de comprimate (200 mg) sau de granule pentru suspensie orală 
(40 mg/ml) și se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. 

La adulți și la copii cu greutatea de cel puțin 12,5 kg, doza recomandată este de 200 mg de două ori 
pe zi (o dată la 12 ore) timp de 10 zile. La copiii cu greutatea sub 12,5 kg, doza depinde de greutatea 
corporală. Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea Dificlir, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Cum acționează Dificlir? 

C. difficile sunt bacterii prezente în mod natural în intestine, care nu cauzează probleme la oamenii 
sănătoși, deoarece sunt ținute sub control de alte bacterii, „bune”, care sunt benefice pentru organism 
și îmbunătățesc sănătatea. Unele antibiotice utilizate pentru tratarea infecțiilor pot crea însă un 
dezechilibru, omorând bacteriile „bune” din intestin. În aceste situații, bacteriile C. difficile se pot 
înmulți și pot produce toxine (otrăvuri) care cauzează diaree și febră. În acest caz, se consideră că 
persoana are o infecție cu C. difficile. 

Substanța activă din Dificlir, fidaxomicina, este un antibiotic care face parte din clasa antibioticelor 
macrociclice. După înghițire, cea mai mare parte a substanței active nu se absoarbe în fluxul sanguin, 
ci are acțiune locală asupra bacteriilor C. difficile din intestin. Acționează prin blocarea enzimei 
bacteriene polimerază ARN, cu ajutorul căreia se produce materialul genetic de care au nevoie 
bacteriile pentru a produce proteine. Se împiedică astfel creșterea și înmulțirea bacteriilor C. difficile și 
se reduc, așadar, simptomele bolii. 
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Ce beneficii a prezentat Dificlir pe parcursul studiilor? 

Dificlir a fost cel puțin la fel de eficace ca vancomicina (alt antibiotic pentru infecțiile cu C. difficile) în 
trei studii principale pe pacienți cu forme ușoare până la moderat severe ale infecției cu C. difficile. 
Rezultatele a două studii la care au participat în total 1 147 de adulți au arătat că 92 % din pacienții 
care au luat Difliclir erau vindecați după 10 zile, față de 90 % din pacienții care au luat vancomicină. 

În al treilea studiu, la care au participat 148 de pacienți cu vârsta între naștere și 18 ani, 78 % din 
pacienții care au luat Dificlir erau vindecați la 2 zile după încheierea tratamentului, față de 71 % din 
pacienții care au luat vancomicină. 

Care sunt riscurile asociate cu Dificlir? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Dificlir (care pot afecta cel mult 1 persoană din 10) sunt 
greață, vărsături și constipație. Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu 
Dificlir, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Dificlir în UE? 

Dificlir este eficace în vindecarea infecțiilor cu C. difficile și este bine tolerat, în general. Reacțiile 
adverse sunt similare cu cele produse de vancomicina administrată pe cale orală. Prin urmare, Agenția 
Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Dificlir sunt mai mari decât riscurile asociate și 
acest medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Ce măsuri se iau pentru utilizarea sigură și eficace a Dificlir? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospect au fost incluse recomandări și măsuri de 
precauție pentru utilizarea sigură și eficace a Dificlir, care trebuie respectate de personalul medical și 
de pacienți. 

Ca pentru toate medicamentele, datele cu privire la utilizarea Dificlir sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse raportate pentru Dificlir sunt evaluate cu atenție și sunt luate măsurile necesare 
pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Dificlir 

Dificlir a primit autorizație de punere pe piață, valabilă pe întreg teritoriul UE, la 5 decembrie 2011. 

Informații suplimentare cu privire la Dificlir sunt disponibile pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/dificlir. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 01-2020. 
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