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Tudományos következtetések 
 
A beklometazon-dipropionát (BDP) egy glükokortikoid, és az aktív metabolit, a beklometazon-17-
monopropionát előanyaga („prodrug”). A beklometazon-dipropionát helyi gyulladáscsökkentő hatást 
fejt ki a bronchiális asztma kontrolljában. 

A BDP porlasztásra szolgáló (nBDP) szuszpenziós készítmények öt uniós tagállamban, 
Franciaországban, Írországban, Görögországban, Németországban és Olaszországban engedélyezettek 
különböző törzskönyvezett nevek alatt: Sanasthmax, Becloneb, Beclospin, Clenil. A Clenil (és 
kapcsolódó nevek) monodózisú készítményt először nemzeti eljáráson keresztül engedélyezték 
Olaszországban 1991-ben, majd nemzeti eljáráson keresztül hagyták jóvá Franciaországban, míg 
Írországban, Németországban és Görögországban kölcsönös elismerési eljáráson keresztül 
engedélyezték, amelyben Írország szerepelt referencia-tagállamként. 

Olaszországban az nBDP jelenleg felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt javallott az asztma és más, a 
tüdőben a légutak szűkületével járó légzőszervi betegségek (bronchosztenotikus betegségek) 
kezelésére, különösen akkor, amikor a túlnyomásos vagy szárazporos inhalátorok alkalmazása nem 
kielégítő vagy nem megfelelő. Az nBDP továbbá allergiás és idiopátiás rinitisz, az orrüregek és az 
orrgarat gyulladásos és allergiás érintettsége esetén is javallott. 

Franciaországban az nBDP gyermekeknél a súlyos perzisztáló asztma gyulladásgátló kezeléseként 
javallott. 
Írországban, Németországban és Görögországban az nBDP felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt a 
bronchiális asztma kezelésére javallott, amikor a túlnyomásos vagy szárazporos inhalátorok 
alkalmazása nem kielégítő vagy nem megfelelő. 

Mivel a tagállamok az nBDP tartalmú készítmények engedélyezését illetően eltérő nemzeti 
határozatokat hoztak, Olaszország 2015. június 19-én értesítette a CHMP-t/Európai 
Gyógyszerügynökséget a 2001/83/EK irányelv 30. cikke szerinti beterjesztésről a Clenil és kapcsolódó 
nevek vonatkozásában, hogy feloldják a nemzeti szinten engedélyezett alkalmazási előírások 
eltéréseit, és ily módon harmonizálják a különböző alkalmazási előírásokat az EU egész területén. 

 
A CHMP általi tudományos értékelés átfogó összegzése 
 
Az asztma fenntartó kezelése 

Az asztma fenntartó kezelésének javallata, amennyiben a túlnyomásos vagy szárazporos inhalátorok 
alkalmazása nem kielégítő vagy nem megfelelő, jelenleg mind az öt tagállamban jóváhagyott, ahol a 
készítmény engedélyezett. 

A CHMP egyetértett az „asztma fenntartó kezelése” javallattal a rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékokkal és az irányelvek ajánlásaival összhangban, ahol az inhalációs kortikoszteroidokat 
tekintik első vonalbeli kezelésnek, ha felállították az asztma diagnózisát és porlasztó készülék 
(nebulizer) javasolt, amikor más kézi inhalátorok alkalmazása nem megfelelő. 

Egyéb, a tüdőben a légutak szűkületével járó légzőszervi betegségek (bronchosztenotikus betegségek) 

Olaszországban a Clenil jelenleg egyéb, a tüdőben a légutak szűkületével járó légzőszervi betegségek 
(bronchosztenotikus betegségek) kezelésére javallott. Ez a javallat jelenleg a másik négy tagállamban 
(Görögország, Németország, Franciaország és Írország) nem jóváhagyott. 

A CHMP a forgalomba hozatali engedély jogosultja által a javasolt széleskörű javallatok (elsőként a 
bronchosztenotikus betegségek, másodikként a légutak gyulladásos rendellenességei, különösen 
sípolással társulva) kezelésében az nBDP előnyös hatását illetően benyújtott bizonyítékokat és érvelést 
nem tartotta kielégítőnek az orvosi igény és a célpopuláció azonosításában (megfelelően tervezett és 
megfelelő méretű vizsgálatok). Ezáltal a javasolt széleskörű javallatokat nem tartották elfogadhatónak. 
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A CHMP széleskörű javallatra vonatkozó negatív véleményét követően a forgalomba hozatali 
engedély jogosultja egy szűkebbet javasolt, az „iskoláskor előtti gyermekek visszatérő sípolásának 
tüneti kezelését”, amelyet néhány módosítással elfogadtak. 

Az iskoláskor előtti (≤ 5 éves) gyermekeknél a sípolás legtöbbször vírusos felső légúti fertőzésekhez 
társul, amely gyakran visszatér ennél a korcsoportnál. A sípolás kumulatív előfordulási gyakorisága 6 
éves korban csaknem 50%. A visszatérő sípolást mutató, iskoláskor előtti gyermekeknél magas az 
asztma kialakulásának kockázata az iskoláskorban; ebben a populációban az asztma és a sípolás nem 
mindig fedik át egymást, és nehéz annak eldöntése, hogy a visszatérő sípolás mikor jelenti az asztma 
első megjelenését. 

Hat év alatti gyermekek esetében az asztma biztos diagnózisa nehéz, mivel az epizodikus légzőszervi 
tünetek, mint például a sípolás és a köhögés, gyakoriak a nem asztmás gyermekeknél is, különösen 0-2 
éves kor között. Az nBDP javallata sípolás esetén lehetővé tenné a gyermekorvosok számára, hogy 
kezeljék azokat a visszatérő sípolástól szenvedő kisgyermekeket, akiknél az asztma egyértelmű 
diagnózisa nem állítható fel, a GINA iránymutatással1 összhangban. Valóban, a CHMP megállapította, 
hogy a javallat kizárólag „asztmára” történő korlátozása a 6 év alatti, visszatérő sípolásban szenvedő, 
de az asztma más nyilvánvaló kockázati tényezőjét nem mutató gyermekek alulkezeléséhez 
vezethetne. 
Elismerték, hogy az iskoláskor előtti gyermekeknél a visszatérő sípolás kezelésében az nBDP előnyös 
hatására vonatkozó tudományos bizonyítékok korlátozottak (az egyetlen alátámasztó tudományos 
bizonyíték Papitól és munkatársaitól (2009) származik, amelyben módszertani elfogultságot jegyeztek 
meg); ugyanakkor a mai kritériumoknak megfelelő, magas minőségű vizsgálatok várhatóan nem 
lesznek elérhetők az nBDP vonatkozásában, amely egy olyan javallatot támasztana alá, amelyet 
Olaszországban évekkel ezelőtt hagytak jóvá. 
Összességében a CHMP megállapodott a végleges javallat szövegében: „sípolás kezelése 
gyermekeknél 5 éves korig”. 
A CHMP abban is egyetértett, hogy megfelelő tájékoztatásra van szükség a terméktájékoztatóban az 5 
év alatti gyermekek hosszú távú expozíciójának kockázatait illetően. A kezelés időtartamával és az 
ellenőrzés szükségességével kapcsolatosan ilyen ajánlások szerepelnek az alkalmazási előírás 4.2 és 
4.4 pontjaiban. 
Gyermekgyógyászati korcsoport 

A beklometazon-dipropionát jelenleg minden olyan tagállamban javallott gyermekeknél, ahol a 
készítmény engedélyezett. A gyermekgyógyászati populáció, amely számára a készítményt 
jóváhagyták, a teljes gyermekgyógyászati populáció a csecsemők és kisgyermekek kizárása nélkül.  
Figyelembe véve a rendelkezésre álló adatokat és iránymutatásokat, a CHMP egyetértett abban, hogy 
ne legyen alsó korhatár, felismerve, hogy szükség lehet a beklometazonra 6 hónapos kor alatt. 

Ami a sípolás javallatát illeti, a forgalomba hozatali engedély jogosultja által javasolt „iskoláskor 
előtti” kifejezést a CHMP nem tartotta informatívnak és nem felelt meg az alkalmazási előírásra 
vonatkozó iránymutatásnak. Gyermekeknél a visszatérő sípolás kezelésére vonatkozó legerősebb 
bizonyíték (Papi et al., 2009)2 1-4 év közötti gyermekekre vonatkozott. A GINA iránymutatásban 
alacsony dózisú inhalációs kortikoszteroidok (kontroll kezelés) javasolt preferált kezdőterápiaként az 
asztma kontrolljára 5 éves és fiatalabb gyermekek esetében. A gyermekgyógyászati populációban az 
asztma/sípolással járó állapotok kezelésénél az alsó korhatás meghatározásának nehézsége miatt a 
CHMP megfelelőbbnek tartotta, ha nyitva hagyja azt. 

Allergiás és idiopátiás rinitisz, az orrüregek és az orrgarat gyulladásos és allergiás érintettsége 

Ez a javallat jelenleg az öt uniós tagállam közül, ahol a készítmény jóváhagyott, csupán egyben, 
Olaszországban engedélyezett. 

                                                      
1 GINA: Global Strategy for Asthma Management and Prevention (Az asztma kezelésének és megelőzésének világméretű stratégiája), 
Global Initiative for Asthma (Globális Asztma Kezdeményezés, GINA) 2015. Itt érhető el: http://www.ginasthma.org/ . 
2 Papi A. et al., ‘Regular vs prn nebulized treatment in wheeze preschool children’. (Rendszeres és szükség szerint alkalmazott porlasztott 
kezelés sípolásban iskoláskor előtti gyermekeknél) Allergy 2009: 64. 1463-1471. 
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja által a fenti javallat alátámasztására benyújtott bizonyíték 
négy vizsgálatból állt, amelyek közül csak egy volt randomizált klinikai vizsgálat (Profita et al., 
2013)3. A legújabb iránymutatásoknak4 megfelelően kortikoszteroidok alkalmazása javasolt enyhe-
mérsékelt rinitisz esetén intranazális úton. Az allergiás rinitisszel kapcsolatos vizsgálatokat valójában 
intranazális spray használatával végezték. Tulajdonképpen a porlasztásra szolgáló gyógyszerformákat 
az asztma kezelésére szánták, mivel azok olyan részecskéket juttatnak be, amelyek részecskeméret 
eloszlása kisebb mint 5 mikron, és arcmaszk használatával képesek eljutni az alsó légutakba; a tényt, 
hogy az arcmaszkon át beadott, porlasztott szuszpenziók nem alkalmasak az orrüregbe történő 
beadásra, Profita és munkatársai idézett cikke is igazolta, amelyben nem figyeltek meg különbségeket 
az arcmaszkon keresztül beadott nBDP és a placebo csoport között a rinitisz tüneti pontszám 
tekintetében. 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja kijelentette, hogy a porlasztás képes bejuttatni a 
gyógyszereket az orrmelléküregekbe, az orrspray-k pedig nem. Azonban a hivatkozott vizsgálatban 5 
egészséges felnőtt vett részt, amely nem reprezentatív minta. 

Végül, az újabb bizonyítékok arról számolnak be, hogy a helyi alkalmazású oldatok megoszlása a nem 
műtött melléküregekben korlátozott, a porlasztás szintén hatástalan a <3%-os melléküreg 
penetrációval. Cain és munkatársai.5 

Összefoglalva, a CHMP úgy vélte, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok nem támasztják alá az 
„allergiás és idiopátiás rinitisz, az orrüregek és az orrgarat gyulladásos és allergiás érintettsége” 
javasolt javallatot az nBDP vonatkozásában. 

 

4.2 pont - Adagolás és alkalmazás 
Maximális napi dózis 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja harmonizált adagolási ajánlásokat javasolt a klinikai 
vizsgálatokban tanulmányozott dózisok alapján és a GINA iránymutatásoknak megfelelően. 
Az összes rendelkezésre álló adat, köztük a forgalomba hozatal utáni biztonságossági adatok 
áttekintését követően a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy felnőttek és serdülők esetében 
maximálisan 3200 µg napi adag - amely megfelel a jelenlegi németországi, írországi és görögországi 
ajánlásnak -, gyermekek esetében pedig 1600 µg napi dózis - amely megfelel a jelenlegi franciaországi 
ajánlásnak - elfogadható. 
Napi egyszeri vagy kétszeri alkalmazás 

A rendelkezésre álló adatok áttekintése alapján a CHMP úgy vélte, hogy a napi egyszeri és kétszeri 
adagolás egyaránt elfogadható. Az asztma klinikai kezelésében rendkívül fontos, hogy a beteg betartsa 
a hosszú távú inhalációs kezelést, és a napi egyszeri alkalmazás lehetőségét nem szabad eleve kizárni. 
Még fontosabb, hogy az inhalációs kortikoszteroid kezelés mindig a betegre van szabva, és a 
kezelőorvos szorosan ellenőrzi a tünetek kontrollját, ezáltal kizárva a napi egyszeri alkalmazás miatt 
kialakuló, tartósan nem kielégítő tüneti kontrollt. 

                                                      
3 Profita M. et al ‘ Effect of Nebulized Beclomethasone on Airway Inflammation and Clinical Status of Children with Allergic Asthma and 
Rhinitis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study’. (A porlasztott beklometazon hatása a légúti gyulladásra és a klinikai 
állapotra allergiás asztmábn és rinitiszben szenvedő gyermekeknél: Randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollált vizsgálat.) Int Arch Allergy 
Immunol 2013;161:53–64. 
4 Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guideline 2015 (Allergiás rinitisz és annak hatása az 

asztmára (ARIA) iránymutatás 2015): Elérhető itt: http://www.whiar.org/Documents&Resources.php 
5 Cain et al. ‘European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps’ 2012; Update on the management of chronic rhinosinusitis. 
(Európai állásfoglaló nyilatkozat a rinoszinuszitisz és az orrpolipok vonatkozásában 2012; A krónikus rinoszinuszitisz kezelésének frissítése) 
2013; Infect Drug Resist.  
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A kezelés időtartama 

Asztma és sípolás 
A CHMP arra a következtetésre jutott, hogy asztma esetében a kezelés időtartamát jelezni kell az 
alkalmazási előírásban; a kezelés időtartamának a tünetek súlyosságától és gyakoriságától, valamint a 
beteg állapotán alapuló klinikai megítéléstől függ eseti alapon. 
Kisgyermekeknél a visszatérő sípolás javallata esetében a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy 
amennyiben 2-3 hónapon belül nem figyelhető meg terápiás előny, a Clenil-t abba kell hagyni. 
Továbbá a visszatérő sípolás kezelés időtartama a szükségtelen hosszú távú expozíció elkerülése 
érdekében nem haladhatja meg a 3 hónapot, kivéve, ha az asztma diagnózisát megerősítették. 
Megemlítik a 4.4 pontra való kereszthivatkozást is. 
Az alkalmazás módja 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja javasolta az alkalmazási előírás 4.2 pontjának átdolgozását, 
és részletesebb tájékoztatás beillesztését a porlasztó rendszerekkel kapcsolatosan. A CHMP úgy ítélte 
meg, hogy a porlasztómárkák beillesztése az alkalmazási előírás 4.2 pontjába nem elfogadható, mivel 
az ezt alátámasztó adatok nem állnak rendelkezésre. Mivel nem egy márkára, hanem inkább egy „jet 
porlasztóra” tesznek ilyen hivatkozást a terméktájékoztatóban. 
Az alkalmazási előírás egyéb pontjai 
A 4.3-tól (Ellenjavallatok) 5.3-ig (A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei) terjedő 
pontokat harmonizálták, hogy releváns rendelkezésre álló információkkal egészítsék ki azokat, illetve 
megváltoztassák a szövegezést a QRD sablonnak megfelelően. 
Az 1. (A gyógyszer neve), 2. (Minőségi és mennyiségi összetétel), 6.1 (Segédanyagok felsorolása) és 
6.2 (Inkompatibilitások) pontokat minor módosításokkal frissítették, hogy azok megfeleljenek a QRD 
sablonnak. 
A 6.3 (Felhasználhatósági időtartam), 6.4 (Különleges tárolási előírások), 6.5 (Csomagolás típusa és 
kiszerelése), valamint 6.6 ( A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a 
készítmény kezelésével kapcsolatos információk) pontokat a 800 µg-os ampulla többszöri 
felhasználására vonatkozó ajánlásnak megfelelően frissítették. 
 
Címkézés 
Az alkalmazási előírásban eszközölt módosításokat következetesen átültették a címkeszövegre, ahol 
szükséges volt, azonban a legtöbb pontot a tagállam általi kitöltésre hagyták meg. 
 
Betegtájékoztató 
A betegtájékoztatót az alkalmazási előírás változtatásainak megfelelően módosították. 

A CHMP véleményének indoklása 

Mivel: 

• A beterjesztés hatálya a terméktájékoztató harmonizációjára terjedt ki. 

• A forgalomba hozatali engedély jogosultjai által javasolt terméktájékoztató a benyújtott 
dokumentáció és a bizottság tudományos megbeszélése alapján értékelésre került. 

• A bizottság megvizsgálta a 2001/83/EK irányelv 30. cikke szerint indított beterjesztést. 

• A bizottság megvizsgálta a Clenil és kapcsolódó nevekre vonatkozó értesítésben azonosított 
eltéréseket, valamint a terméktájékoztató egyéb pontjait. 

• A bizottság áttekintette a forgalomba hozatali engedély jogosultja által benyújtott, a 
terméktájékoztató javasolt harmonizációját alátámasztó adatok összességét. 

• A bizottság megegyezett a Clenil-re és kapcsolódó nevekre vonatkozó, harmonizált 
terméktájékoztatót illetően. 


