
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS II 

 

Wnioski naukowe i podstawy do zmiany charakterystyki produktu leczniczego, oznakowania 
opakowań i ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków 
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Wnioski naukowe 

Ogólne podsumowanie oceny naukowej preparatu Diflucan i nazwy produktów związanych (patrz 
Aneks I) 

Flukonazol jest substancją należącą do chemicznej klasy pochodnych triazolu. Flukonazol 
specyficznie hamuje syntezę ergosterolu i enzymy pobudzane przez cytochrom P-450 w komórkach 
grzyba. Flukonazol wywiera działanie przeciwgrzybicze przeciwko większości powszechnych 
klinicznie gatunków Candida. W warunkach in vitro flukonazol wykazuje także aktywność przeciwko 
gatunkom Cryptococcus. Cechami charakterystycznymi flukonazolu, azolu trzeciej generacji, są: 
wysoka dostępność biologiczna po podaniu doustnym, rozległa dystrybucja do płynów ustrojowych 
i tkanek, przewidywalny klirens nerkowy i częstość dawkowania jeden raz na dobę. Właściwość 
rozpuszczalności umożliwia podanie doustne oraz dożylne. Ponieważ właściwości farmakokinetyczne 
flukonazolu podanego doustnie i dożylnie są podobne i flukonazol cechuje się dobrą dostępnością 
biologiczną, wyniki uzyskane po podaniu doustnym mają także zastosowanie w odniesieniu do 
preparatu dożylnego.  

Do stosowania doustnego flukonazol jest dostępny w postaci kapsułek 50 mg, 100 mg, 150 mg i 200 
mg, syropu 5 mg/ml i proszku do sporządzania zawiesiny doustnej 50 mg lub 200 mg/5 ml do 
rozpuszczania w wodzie. Ponieważ leczenie kandydozy narządów płciowych wymaga podania 
jednorazowej dawki 150 mg flukonazolu, w niektórych państwach członkowskich dostępna jest 
wygodna postać preparatu, tj. 1 kapsułka flukonazolu w dawce 150 mg, przeznaczona wyłącznie do 
stosowania w leczeniu kandydozy narządów płciowych, w szczególności w leczeniu ostrej kandydozy 
pochwy i drożdżakowego zapalenia żołędzi.  

Do stosowania dożylnego flukonazol jest dostępny w postaci roztworu soli fizjologicznej 2 mg/ml.  

Ponadto flukonazol był także dostępny do stosowania miejscowego w postaci żelu 0,5%. Ten preparat 
został zatwierdzony tylko we Włoszech i był przeznaczony do stosowania w leczeniu grzybic skóry 
wywołanych przez dermatofity, drożdże i pleśnie. Podczas oceny procedury podmiot odpowiedzialny 
posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dobrowolnie wycofał preparat żelowy z obrotu w 
Europie, dlatego wynik niniejszej procedury arbitrażowej nie zawiera oceny preparatu w postaci żelu. 

Preparat Diflucan uwzględniono w wykazie produktów przeznaczonych do przeprowadzenia 
harmonizacji ich charakterystyk produktu leczniczego (ChPL), sporządzonym przez CMD(h) zgodnie 
z art. 30 ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE z późniejszymi zmianami. W związku z rozbieżnymi 
decyzjami krajowymi podejmowanymi przez państwa członkowskie w odniesieniu do rejestracji 
wyżej wymienionych preparatów (pod różnymi nazwami), Komisja Europejska poinformowała 
sekretariat CHMP/EMA o wszczęciu oficjalnej procedury arbitrażu na mocy art. 30 dyrektywy 
2001/83/WE, z późniejszymi zmianami, w celu usunięcia rozbieżności pomiędzy ChPL 
obowiązującymi w poszczególnych krajach, a tym samym ujednolicenia rozbieżnych ChPL dla tych 
preparatów w Unii Europejskiej.  
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Punkt 4.1 – Wskazania do stosowania 

 
Kapsułki 50 mg, 100 mg, 150 mg i 200 mg, syrop 5 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny 
doustnej 50 mg/5 ml lub 200 mg/5 ml, roztwór do infuzji 2 mg/ml. 

CHMP dokonał oceny informacji o produkcie, biorąc pod uwagę aktualnie zatwierdzone informacje 
krajowe i obecną wiedzę naukową oraz osobno omówił wskazania dla każdej jednostki chorobowej. 
Omówiono również i uzasadniono profilaktyczne stosowanie preparatu Diflucan jako odmienne od 
wskazań do stosowania. Ponadto objaśniono także wskazania do stosowania u dzieci. 

We wszystkich badaniach dotyczących kandydozy błony śluzowej flukonazol był skuteczny 
i równoważny lub lepszy niż standardowo stosowane środki, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. 
Lek był także zazwyczaj dobrze tolerowany i nie obserwowano istotnych klinicznie zmian w dawkach 
sięgających 400 mg/dobę włącznie. Wyniki potwierdzają, że flukonazol jest odpowiednim lekiem w 
leczeniu kandydozy błony śluzowej jamy ustnej i gardła, kandydozy przełyku, kandydurii oraz 
przewlekłej kandydozy skóry i błon śluzowych. CHMP uznał, że flukonazol powinien być wskazany 
w leczeniu przewlekłej zanikowej kandydozy jamy ustnej (podrażnienie jamy ustnej wywołane 
użytkowaniem protez zębowych) w przypadku braku dostatecznej odpowiedzi po zastosowaniu 
zabiegów higienicznych i leczenia miejscowego.  

Oceniono wskazanie w zapobieganiu nawrotom u chorych z upośledzeniem odporności 
(HIV i nowotwory). Zastosowano wiele różnych schematów dawkowania: 100 mg na dobę, 200 mg na 
dobę i 200 mg trzy razy w tygodniu. We wszystkich badaniach flukonazol był tak samo lub bardziej 
skuteczny w porównaniu z placebo w zapobieganiu nawrotom klinicznym. U pacjentów z chorobą 
nowotworową flukonazol był skuteczniejszy niż placebo w zapobieganiu nawrotom zakażeń 
grzybiczych. CHMP uznał, że flukonazol w leczeniu ciągłym w dawce 100 mg/dobę i w leczeniu 
ciągłym lub przerywanym w dawce 200 mg/dobę jest skuteczny w zapobieganiu nawrotom kandydozy 
jamy ustnej i gardła oraz kandydozy przełyku u pacjentów z upośledzeniem odporności, oraz że jest 
on dobrze tolerowany. CHMP zgadza się z rozdzieleniem leczenia od profilaktyki nawrotów w 
kandydozie jamy ustnej i gardła oraz z przedstawieniem odpowiedniego dawkowania. 

Zakażenia drożdżakowe okolic narządów płciowych u kobiet i mężczyzn występują dość często 
i dobrze odpowiadają na doustne podanie flukonazolu. Flukonazol jest zatwierdzony w leczeniu ostrej 
i nawrotowej kandydozy sromu i pochwy u kobiet i drożdżakowego zapalenia żołędzi u mężczyzn. 
Flukonazol jest również stosowany w leczeniu podtrzymującym (profilaktyce) nawrotów kandydozy 
pochwy. Doustne leczenie z zastosowaniem dawki jednorazowej w kandydozie pochwy i 
drożdżakowym zapaleniu żołędzi stanowi opcję leczenia od około 30 lat. Dowody pochodzą z 
programu opracowania klinicznego, w ramach którego przeprowadzono trzy badania dotyczące 
kandydozy sromu i pochwy oraz jedno badanie dotyczące drożdżakowego zapalenia żołędzi. Ponadto 
profil farmakokinetyczny flukonazolu umożliwia stosowanie tego leku w monoterapii z uwagi na 
przedłużony czas półtrwania wynoszący około 36 godzin i jego dystrybucję do tkanek pochwy i 
wydzielin ze stężeniami powyżej minimalnego stężenia hamującego dla C. albicans, utrzymującymi 
się co najmniej przez 72 godziny. Ogólnie rzecz biorąc, jednorazowa dawka 150 mg flukonazolu 
stanowi bezpieczne i skuteczne leczenie kandydozy sromu i pochwy u dorosłych kobiet i 
drożdżakowego zapalenia żołędzi u dorosłych mężczyzn. CHMP uznał, że flukonazol, dzięki 
aktywności przeciwko gatunkom Candida i właściwościom farmakokinetycznym, stanowi bezpieczną, 
skuteczną i wygodną alternatywę dla leczenia miejscowego w schemacie dawkowania z dawką 
jednorazową, zarówno w drożdżakowym zapaleniu pochwy, jak i drożdżakowym zapaleniu żołędzi u 
osób dorosłych oraz w zapobieganiu nawrotom kandydozy pochwy. CHMP uznał, że przedstawione 
przez podmiot odpowiedzialny dane dotyczące tych wskazań są zadowalające.  

Grzybice endemiczne stanowią nadal duży problem społeczny w wielu państwach i występują coraz 
częściej z szybkością rozprzestrzeniania podobną do zakażenia HIV. Kokcydioidomikoza to choroba 
przebiegająca pod różnymi postaciami. Częstość występowania tych zakażeń grzybiczych na terenach 
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endemicznych wzrasta i zwiększa się również populacja podróżująca do tych szczególnych rejonów 
endemicznych w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Leczenie flukonazolem jest 
skuteczne w przypadku wielu grzybic głębokich, co znajduje potwierdzenie w wynikach badań 
klinicznych i jest zalecone w wytycznych klinicznych. CHMP uznał, ze flukonazol w dawce 400 mg 
do 800 mg na dobę jest bezpiecznym i skutecznym lekiem pierwszego rzutu w leczeniu 
kokcydioidomikozy. CHMP uznał także, iż podmiot odpowiedzialny przedstawił wystarczające dane 
na poparcie skuteczności i bezpieczeństwa flukonazolu w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych 
(kryptokokozie, inwazyjnej kandydozie) w porównaniu z innymi możliwościami leczenia oraz 
wykazał korzystny stosunek korzyści do ryzyka. Stosowanie flukonazolu w powyższych wskazaniach 
znajduje także poparcie w wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych (IDSA). W 
odniesieniu do wskazań w leczeniu parakokcydioidomikozy, histoplazmozy, sporotrychozy skóry i 
tkanki chłonnej w razie nieskuteczności lub nietolerancji innych środków CHMP uznał, że 
przedstawione dane dotyczące skuteczności są nieodpowiednie. Zatem te wskazania nie są już 
wymieniane w punkcie 4.1 ChPL, a do odpowiedniego punktu dodano ostrzeżenie.  

Do dermatomikoz należą: grzybica stóp, grzybica ciała, grzybica kończyn, łupież pstry, grzybica 
paznokci (onychomikoza) i zakażenia skóry wywołane przez Candida. Stosowanie flukonazolu 
w leczeniu grzybiczych zakażeń skóry zostało zbadane w wielu badaniach porównawczych i 
nieporównawczych. W tych badaniach wykazano, że flukonazol stosowany doustnie jest skutecznym i 
dobrze tolerowanym środkiem przeciwgrzybiczym w grzybicy ciała, grzybicy kończyn, grzybicy stóp, 
łupieżu pstrym i onychomikozie. W przypadku grzybicy paznokci (onychomikozy) uznano, że 
flukonazol jest wskazany tylko wówczas, gdy inne środki są uznane za nieodpowiednie. CHMP 
zatwierdza ostateczne sformułowanie wskazania.  

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest wywołane przez grzyb Cryptococcus 
neoformans. Choć C. neoformans zazwyczaj wywołuje zakażenia u osób z upośledzeniem odporności, 
kryptokokoza może rozwijać się także u pacjentów bez wyraźnych zaburzeń układu odpornościowego. 
Wykazano, że flukonazol jest skuteczny przeciwko Cryptococcus neoformans w warunkach in vitro i 
in vivo, co daje lekarzom klinicystom możliwość zastosowania leczenia o mniejszej toksyczności niż 
amfoterycyna B. Flukonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym o ustalonym bezpieczeństwie i 
skuteczności u osób zdrowych i pacjentów z upośledzeniem odporności z kryptokokowym zapaleniem 
opon mózgowo-rdzeniowych oraz istnieją dane kliniczne na poparcie stosowania flukonazolu w 
leczeniu dzieci i osób dorosłych. CHMP uznał, że dane popierają tylko wskazanie w leczeniu 
kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i takie wskazanie zostało zamieszczone w 
ChPL, a nie ogólne wskazanie w leczeniu zakażeń wywołanych przez kryptokoki. 

Udowodniono bezpieczeństwo i skuteczność flukonazolu w leczeniu inwazyjnej kandydozy. 
Stosowanie flukonazolu i amfoterycyny B wiązało się z podobnym odsetkiem odpowiedzi klinicznej 
i przeżycia w leczeniu kandydemii, jednak działania niepożądane związane ze stosowaniem leku 
występowały częściej podczas leczenia amfoterycyną B. CHMP uznał, że flukonazol jest bezpiecznym 
i skutecznym produktem leczniczym w profilaktyce i leczeniu inwazyjnej kandydozy w porównaniu z 
innymi lekami. To wskazanie nie odnosi się w żaden inny sposób do poszczególnych postaci 
inwazyjnych zakażeń drożdżakowych.  

Inwazyjne zakażenia wywołane przez Candida są często występującym i zagrażającym życiu 
powikłaniem u pacjentów z białaczką, złośliwymi procesami hematologicznymi i u pacjentów po 
przeszczepie szpiku kostnego. Szczególnie narażeni na kandydemię są pacjenci z neutropenią. Środki 
przeciwgrzybicze są stosowane w różnych wskazaniach profilaktycznych, ale tylko w kilku badaniach 
odpowiednio oceniono ich skuteczność. Pierwotny wniosek dotyczący wskazania w zapobieganiu 
zakażeniom grzybiczym zawierał siedem porównawczych badań klinicznych, w których 755 
pacjentów otrzymało flukonazol doustnie, 383 pacjentom podano placebo, a 374 pacjentów otrzymało 
porównywane środki doustne. Większość pacjentów rozpoczęła profilaktykę przeciwgrzybiczą przed 
wystąpieniem okresu neutropenii wywołanej przez chemio- lub radioterapię stosowane z powodu 
złośliwego procesu chorobowego lub przeszczepu szpiku kostnego. Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie 
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flukonazolu jako środka profilaktycznego w zapobieganiu zakażeniom grzybiczym mimo leczenia u 
pacjentów z neutropenią zostało ustalone w pierwotnym wniosku.  

Ponadto flukonazol stał się uznanym standardowym lekiem w zapobieganiu zakażeniom grzybiczym 
mimo leczenia u pacjentów z neutropenią. W ostatnim czasie Amerykańskie Towarzystwo Chorób 
Zakaźnych (IDSA: Pappas i wsp.) opublikowało uaktualnione wytyczne w sprawie stosowania 
środków przeciwgrzybiczych zawierające wskazanie profilaktyczne, w którym zaleca się flukonazol. 
CHMP zatwierdził przedstawione dane i uznał, że flukonazol jest skuteczny w profilaktyce zakażeń 
drożdżakowych u pacjentów z przewlekłą neutropenią.  

 

Stosowanie u dzieci  
 
W latach 2005–2006 przeprowadzono wspólny projekt UE – Ocena danych w przypadku dzieci. 
Oceniono dane farmakokinetyczne u 113 dzieci z 5 badań: 2 badań po podaniu dawki pojedynczej, 2 
badań po podaniu dawki wielokrotnej i 1 badania u wcześniaków. Dodatkowe dane były dostępne z 
badania przeprowadzonego w ramach programu współczucia (UE, 2006). Proponowany tekst 
dotyczący właściwości farmakokinetycznych u dzieci jest sformułowaniem, które zostało uzgodnione 
podczas wspólnego projektu UE.  

Flukonazol jest bezpiecznym lekiem przeciwko zakażeniom grzybiczym u osób dorosłych w zakresie 
dawek zalecanych w zatwierdzonych na szczeblach krajowych ChPL (50–400 mg na dobę). U dzieci 
flukonazol jest stosowany w leczeniu kandydozy błon śluzowych (jamy ustnej i gardła, przełyku), 
kandydozy ogólnoustrojowej i zakażeń kryptokokowych oraz w profilaktyce zakażeń grzybiczych 
u dzieci z grupy ryzyka z upośledzeniem odporności w następstwie cytotoksycznej chemioterapii lub 
radioterapii.  

 
Kandydoza błon śluzowych (jamy ustnej i gardła oraz przełyku) u dzieci 
 
Ostra kandydoza jamy ustnej może występować u do 5% noworodków. Jest najczęściej związana 
z poważnym upośledzeniem odporności wywołanym cukrzycą, białaczką, chłoniakiem, złośliwym 
procesem nowotworowym, neutropenią i zakażeniem HIV, kiedy zazwyczaj jest ona predyktorem 
klinicznego postępu do AIDS. Czynnikami predysponującymi są także: stosowanie antybiotyków 
o szerokim spektrum działania, kortykosteroidów, leków cytotoksycznych i radioterapii. Kandydoza 
jamy ustnej i gardła jest nadal jednym z najczęściej występujących zakażeń oportunistycznych 
u dzieci zakażonych HIV w erze stosowania wysoko aktywnej terapii przeciwretrowirusowej 
(ang. Highly Active Anti-Retroviral Therapy, HAART) (28% dzieci), ze wskaźnikiem 
zachorowalności wynoszącym 0,93 na 100 osobolat.  

Kandydoza przełyku jest głównie związana z zakażeniem HIV lub innymi postaciami upośledzenia 
odporności u dzieci. Częstość występowania kandydozy przełyku po wprowadzeniu HAART 
w 2001 r. wynosi około 0,08 na 100 osobolat. Zapalenie przełyku wywołane przez Candida jest nadal 
obserwowane u dzieci, które nie odpowiadają na leczenie przeciwretrowirusowe. Do czynników 
ryzyka wystąpienia kandydozy przełyku u dzieci z zakażeniem HIV należą: niska liczba CD4 
(<100 komórek/mm3), wysoka wiremia i neutropenia (<500 komórek/mm3). W zapaleniu przełyku 
leczenie ogólnoustrojowe jest bardzo istotne – dlatego u dzieci zakażonych HIV, u których występuje 
kandydoza jamy ustnej i gardła oraz objawy ze strony przełyku, leczenie ogólnoustrojowe powinno 
być wdrożone empirycznie. U większości pacjentów objawy powinny ustąpić w ciągu kilku dni po 
rozpoczęciu faktycznego leczenia. Doustne lub dożylne roztwory flukonazolu podawane przez 14–21 
dni są bardzo skuteczne w leczeniu zapalenia przełyku wywołanego przez Candida.  

CHMP uznał, że dostępne są wystarczające dane na poparcie bezpiecznego i skutecznego stosowania 
flukonazolu w leczeniu i profilaktyce kandydozy błon śluzowych (jamy ustnej i gardła oraz przełyku) 
u dzieci.  
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Inwazyjna kandydoza u dzieci 
 
Rozsiana kandydoza nie występuje często u dzieci zakażonych HIV, ale Candida mogą rozsiać się 
z przełyku szczególnie przy współistnieniu zakażenia wirusem opryszczki (HSV) lub wirusem 
cytomegalii (CMV). Na kandydemię cierpi do 12% dzieci zakażonych HIV z założonymi na stałe 
cewnikami dożylnymi w celu całkowitego żywienia pozajelitowego lub dożylnego stosowania 
antybiotyków. Flukonazol jest stosowany w leczeniu inwazyjnych zakażeń drożdżakowych u dzieci. 
Leczenie inwazyjnej kandydozy wymaga podawania wyższych dawek flukonazolu niż dawki 
stosowane w chorobie skóry i błon śluzowych. Alternatywnie można zastosować wstępny cykl 
leczenia amfoterycyną B, a następne ostrożnie kontynuować leczenie za pomocą flukonazolu. 
Flukonazol podawany dzieciom w dawce 12 mg/kg/dobę zapewnia ekspozycję zbliżoną do uzyskanej 
podczas stosowania standardowej dawki 400 mg na dobę u osób dorosłych i nie zaleca się stosowania 
wyższych dawek u dzieci. CHMP uznał, że leczenie inwazyjnej kandydozy u dzieci jest w 
wystarczający sposób potwierdzone.  

 
Zakażenia kryptokokowe u dzieci 
 
Kryptokokoza jest zakażeniem oportunistycznym definiującym AIDS. Inne stany, w których ryzyko 
jest większe, to niektóre chłoniaki (np. chłoniak Hodgkina), sarkoidoza i długotrwałe leczenie 
kortykosteroidami. Zakażenia kryptokokowe najczęściej występują w związku z chorobą wywołaną 
przez HIV, jednak zakażenia kryptokokowe występują znacznie rzadziej wśród dzieci zakażonych 
HIV niż wśród dorosłych. Flukonazol stosuje się w leczeniu dzieci z chorobą kryptokokową. Tak jak 
w przypadku wskazania u osób dorosłych CHMP uznał, że istnieją wystarczające dowody dla 
wskazania w leczeniu oraz profilaktyce nawrotów kryptokokowego zapalenia opon mózgowo 
rdzeniowych u dzieci. 

 

Profilaktyka zakażeń drożdżakowych u dzieci z upośledzeniem odporności 

Dane na poparcie wskazania dla flukonazolu w zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u pacjentów 
z upośledzeniem odporności w Międzynarodowym Rejestrze Badań (1993) dotyczącym dzieci 
pochodzą z trzech badań z udziałem populacji dziecięcej. W jednym badaniu określono skuteczność 
flukonazolu w porównaniu z nystatyną w monoterapii, w jednym – w porównaniu z doustnie 
stosowanymi polienami (nystatyną lub amfoterycyną B), a w trzecim – w porównaniu 
z ketokonazolem. Flukonazol podany w dawce 1 mg/kg/dobę i 3 mg/kg/dobę był skuteczniejszy 
w zapobieganiu zakażeniom grzybiczym niż aktywny komparator. Dawka flukonazolu zalecana 
w zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u osób dorosłych wynosi 50–400 mg i stosując powyższy 
algorytm, otrzymujemy zalecaną dawkę u dzieci równą 3–12 mg/kg. CHMP zatwierdził wskazanie do 
stosowania flukonazolu w profilaktyce zakażeń drożdżakowych u dzieci z upośledzeniem odporności.  

 
Ostatecznie i podsumowując, CHMP przyjął następujący zestaw wskazań do stosowania dla preparatu 
Diflucan i nazwy produktów związanych w kapsułkach (50 mg, 100 mg, 150 mg i 200 mg), roztworze 
do infuzji, syropie i proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.  

 
Preparat Diflucan (flukonazol) jest wskazany w następujących zakażeniach grzybiczych 
(patrz punkt 5.1). 

 
Preparat Diflucan jest wskazany u osób dorosłych w leczeniu: 

 
 kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.4); 
 kokcydioidomikozy (patrz punkt 4.4); 
 inwazyjnej kandydozy; 
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 kandydozy błon śluzowych, w tym kandydozy jamy ustnej i gardła, kandydozy przełyku, 
kandydurii i przewlekłej kandydozy skóry i błon śluzowych; 

 przewlekłej zanikowej kandydozy jamy ustnej (podrażnienie jamy ustnej wywołane 
użytkowaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej i leczenie miejscowe są 
niewystarczające; 

  kandydozy pochwy, ostrej lub nawrotowej, kiedy leczenie miejscowe jest nieodpowiednie; 
 drożdżakowego zapalenia żołędzi, kiedy leczenie miejscowe jest nieodpowiednie; 
 dermatomikozy, w tym grzybicy stóp, grzybicy ciała, grzybicy kończyn, łupieżu pstrego 

i drożdżakowych zakażeń skóry, w których wskazane jest leczenie ogólnoustrojowe; 
 grzybicy paznokci (onychomikozy), kiedy leczenie za pomocą innych środków jest 

nieodpowiednie. 
 

Preparat Diflucan jest wskazany u osób dorosłych w profilaktyce: 
 

 nawrotów kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z wysokim 
ryzykiem wystąpienia nawrotu; 

 nawrotów kandydozy jamy ustnej i gardła oraz kandydozy przełyku u pacjentów zakażonych 
HIV obarczonych wysokim ryzykiem występowania nawrotów;  

 w celu zmniejszenia częstości występowania nawrotowej kandydozy pochwy (4 lub więcej 
epizodów w roku); 

 w profilaktyce zakażeń drożdżakowych u pacjentów z przewlekłą neutropenią (takich jak 
pacjenci z hematologicznymi procesami złośliwymi poddani chemioterapii lub pacjenci po 
przeszczepie komórek macierzystych (patrz punkt 5.1)). 

 
Preparat Diflucan jest wskazany u noworodków, niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży 
w wieku od 0 do 17 lat: 
 

Preparat Diflucan stosuje się w leczeniu kandydozy błon śluzowych (jamy ustnej i gardła oraz 
przełyku), inwazyjnej kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz 
w profilaktyce zakażeń drożdżakowych u pacjentów z upośledzeniem odporności. Preparat Diflucan 
można stosować w leczeniu podtrzymującym w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci obarczonych wysokim ryzykiem występowania 
nawrotów (patrz punkt 4.4).  
Leczenie można wdrożyć przed poznaniem wyników hodowli i innych badań laboratoryjnych, a po 
ich uzyskaniu należy je odpowiednio dostosować do zakażenia.  
 
Należy zapoznać się z oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi właściwego stosowania środków 
przeciwgrzybiczych. 

 
 

Preparat w postaci jednej kapsułki 150 mg 

W niektórych państwach członkowskich dla preparatu w postaci jednej kapsułki 150 mg, z uwagi na 
wygodę jednorazowego podania, zatwierdzono wskazanie do stosowania w leczeniu kandydozy 
narządów płciowych, a dokładniej kandydozy sromu i pochwy u dorosłych kobiet oraz 
drożdżakowego zapalenia żołędzi u dorosłych mężczyzn. CHMP uznał, że przedstawione przez 
podmiot odpowiedzialny dane dotyczące tych wskazań są zadowalające. Zważywszy jednak na fakt, 
że leczeniem pierwszego rzutu w tego rodzaju kandydozie jest leczenie miejscowe, preparat w postaci 
jednej kapsułki 150 mg jest tym bardziej wskazany do stosowania w przypadku kandydozy narządów 
płciowych u osób dorosłych, kiedy leczenie miejscowe jest nieodpowiednie. 

 
W przypadku preparatu w postaci 1 kapsułki 150 mg CHMP ustalił następującą treść punktu 4.1 
ChPL: 
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Preparat Diflucan (flukonazol) jest wskazany w następujących zakażeniach grzybiczych u osób 
dorosłych (patrz punkt 5.1): 

 
  ostra kandydoza pochwy, kiedy miejscowe leczenie jest nieodpowiednie.  
  drożdżakowe zapalenie żołędzi, kiedy leczenie miejscowe jest nieodpowiednie.  

 
Leczenie można wdrożyć przed poznaniem wyników hodowli i innych badań laboratoryjnych, a po 
ich uzyskaniu należy je odpowiednio dostosować do zakażenia. 

 
Należy zapoznać się z oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi właściwego stosowania środków 
przeciwgrzybiczych. 

 
 
Punkt 4.2 – Dawkowanie i sposób podawania 
 
W państwach członkowskich występowały różnice w dawkowaniu w odniesieniu do różnych zakażeń, 
np. poszczególnych zakażeń drożdżakowych błon śluzowych. Taka sama sytuacja miała miejsce 
w przypadku kryptokokozy/zapobiegania zakażeniom wywołanym przez kryptokoki oraz 
w przypadku inwazyjnej kandydozy i kandydozy pochwy. Stwierdzono także różnice 
w sformułowaniach zaleceń dawkowania u młodzieży i dzieci dotyczące wszystkich wskazań.  

W celu ujednolicenia dawkowania zwrócono się do podmiotu odpowiedzialnego o zamieszczenie w 
punkcie dotyczącym dawkowania tabeli z zalecanymi dawkami we wszystkich wskazaniach 
z podziałem na leczenie i profilaktykę. Ponieważ wchłanianie po podaniu doustnym jest szybkie 
i prawie całkowite, dawki flukonazolu zalecane w leczeniu i/lub profilaktyce w różnych wskazaniach 
są jednakowe przy podaniu doustnym (kapsułki, zawiesina, syrop) i dożylnym. Na podstawie 
przestawionych danych CHMP zatwierdził zalecenia dotyczące dawkowania we wszystkich 
wskazaniach. 

 
Dzieci i młodzież 
 
Profil farmakokinetyczny flukonazolu u dzieci ma dobrze poznany związek z profilem 
farmakokinetycznym u osób dorosłych w odniesieniu do objętości dystrybucji i klirensu. Wynikiem 
tego jest taki sam schemat leczenia u dzieci i u osób dorosłych. Dawka 3 mg/kg u dzieci okazała się 
skuteczna przeciwko zakażeniom grzybiczym u dzieci z upośledzeniem odporności oraz w leczeniu 
dzieci z poważnymi zakażeniami grzybiczymi, takimi jak kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych.  

CHMP zwrócił uwagę na pominięcie dawkowania u młodzieży. W żadnej z ChPL zatwierdzonych na 
szczeblach krajowych nie opisano dawkowania w tej grupie wiekowej. W odpowiedzi na pytania 
postawione przez CHMP podmiot odpowiedzialny przedstawił dawkowanie w tej szczególnej grupie 
wiekowej w oparciu o „Wytyczne dotyczące roli farmakokinetyki przy opracowywaniu produktu 
leczniczego u dzieci, 2006”. 

Ponadto zdaniem CHMP nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności we wskazaniu dotyczącym 
kandydozy narządów płciowych u dzieci, ponieważ wszystkie dostępne dane u dzieci i młodzieży 
pochodzą z badań ze wskazaniami innymi niż kandydoza narządów płciowych. W bardzo rzadkich 
przypadkach leczenie młodzieży jest jednak konieczne (np. brak innych (zwłaszcza miejscowych) 
odpowiednich opcji leczenia) i tych przypadków nie należy całkowicie wyłączać z leczenia. Tak więc 
ostateczne sformułowanie punktu 4.2 ChPL dotyczące tego wskazania odzwierciedla dyskusje CHMP 
dotyczące wszystkich preparatów, także preparatu w postaci jednej kapsułki 150 mg.  

W ostatecznym zatwierdzonym sformułowaniu punktu 4.2 ChPL dawkowanie u dzieci zostało 
podzielone pod względem grup wiekowych: niemowlęta, małe dzieci i starsze dzieci (od 28 dni do 11 
lat), młodzież (od 12 do 17 lat) i noworodki (od 0 do 27 dni).  
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Punkt 4.4 – Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
 
W państwach członkowskich istnieją różnice dotyczące poszczególnych ustępów tego punktu. 
Ogólnie wzięto pod uwagę wzorcowy profil bezpieczeństwa z dnia 2 kwietnia 2009 r.  

Dodano ostrzeżenie dotyczące grzybicy skóry głowy oraz tego, iż nie należy stosować leku u dzieci. 

W odniesieniu do kryptokokozy dowody skuteczności flukonazolu w leczeniu kryptokokozy o innej 
lokalizacji (np. płuca i skóra) są ograniczone.  

W przypadku głębokiej grzybicy endemicznej, dostępne są ograniczone dowody potwierdzające 
skuteczność flukonazolu w leczeniu innych postaci grzybicy endemicznej takich jak 
parakokcydioidomikoza, sporotrychoza skóry i tkanki limfatycznej oraz histoplazmoza; stąd wskazań 
tych nie wymieniono już w punkcie 4.1 informacji o produkcie. Dodano zatem ostrzeżenie w tym 
punkcie. 

Dodano ostrzeżenie dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek z odniesieniem do punktu 
4.2 zawierającego informacje w zakresie dawkowania w tej populacji pacjentów.  

Wzmocniono ostrzeżenie dotyczące wpływu na układ sercowo-naczyniowy i związku z wydłużeniem 
odstępu QT w elektrokardiogramie. Jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych, o których 
wiadomo, że mogą wydłużać odstęp QT i które są metabolizowane przez cytochrom P450 (CYP) 3A4, 
jest przeciwwskazane. Ponadto wykazano, że halofantryna wydłuża odstęp QTc w zalecanej dawce 
terapeutycznej i jest substratem izoenzymu CYP3A4. Nie zaleca się zatem jednoczesnego stosowania 
flukonazolu i halofantryny. Do punktu 4.5 ChPL dodano bardziej wyczerpujące informacje. 

Dodano ostrzeżenie dotyczące reakcji nadwrażliwości, tak jak w przypadku azoli.  

Ponieważ flukonazol jest silnym inhibitorem izoenzymu CYP2C9 i umiarkowanym inhibitorem 
izoenzymu CYP3A4 oraz jest także inhibitorem izoenzymu CYP2C19, należy monitorować leczonych 
pacjentów, u których jednocześnie stosowane są inne produkty lecznicze o wąskim indeksie 
terapeutycznym, metabolizowane przez izoenzymy CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.  

Wszystkie powyższe zmiany zostały zatwierdzone przez CHMP i dotyczą wszystkich preparatów. 

 
Punkt 4.5 – Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 
 

CHMP zapoznał się z propozycją podmiotu odpowiedzialnego i przyjął ujednoliconą treść tego punktu 
ChPL. Zamieszczenie nazw substancji, o których wiadomo, że mają związek z CYP3A4 i mają 
addytywny ujemny wpływ na wydłużenie odstępu QT (takich jak halofantryna, midazolam 
i triazolam), jest uzasadnione.  

W informacji o produkcie dotyczącej sakwinawiru zamieszczono sformułowanie na temat interakcji z 
itrakonazolem (innym triazolem) i, biorąc pod uwagę ostatnio wprowadzone zmiany w oznakowaniu 
sakwinawiru (przeciwwskazanie do jednoczesnego stosowania z innymi lekami wydłużającymi odstęp 
QTc), dokonano zmian. Wprowadzono przeciwwskazanie do jednoczesnego stosowania flukonazolu z 
sakwinawirem z odniesieniem do punktu 4.3 informacji o produkcie. Wprowadzono 
przeciwwskazanie do jednoczesnego stosowania flukonazolu z sakwinawirem z odniesieniem do 
punktu 4.3 informacji o produkcie. Wszystkie powyższe zmiany zostały zatwierdzone przez CHMP i 
dotyczą wszystkich preparatów.  

 

Punkt 4.8 – Działania niepożądane 
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CHMP zapoznał się z propozycją podmiotu odpowiedzialnego i przyjął ujednoliconą treść tego punktu 
dotyczącą wszystkich postaci preparatu Diflucan. Podczas ujednolicania wykazu działań 
niepożądanych w zatwierdzonych na szczeblach krajowych ChPL dla preparatu Diflucan wzięto pod 
uwagę wzorcowy profil bezpieczeństwa. Objaśniono ogólny tekst przedstawiający klasyfikację 
wg częstości występowania oraz działania niepożądane zgłaszane podczas obserwacji po 
wprowadzeniu do obrotu i dokonano ponownej oceny częstości występowania wielu zdarzeń. 
Po ocenie metody i podejścia statystycznego wraz z przedstawionymi danymi CHMP uznał, że 
ustalone częstości występowania były właściwe.  

 

Punkt 5.1 – Właściwości farmakodynamiczne 
 
Ten punkt został częściowo zmieniony zgodnie z wytycznymi. Wprowadzono podtytuły takie jak 
„Mechanizm działania”, „Związek PK/PD”, „Mechanizm(-y) oporności” i „Stężenia graniczne” 
(zgodnie z ustaleniami Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów – EUCAST).  

 
Pozostałe punkty ChPL 
 
Do podmiotu odpowiedzialnego zwrócono się o ocenę wszystkich pozostałych punktów 
zatwierdzonych na szczeblach krajowych ChPL ujednoliconych w UE i zasugerowanie odpowiednich 
zmian w ich tekście w przypadku wystąpienia rozbieżności. Poprawiono także nieznaczne błędy 
drukarskie. CHMP zatwierdził wszystkie te zmiany. 

 

Ulotka dla pacjenta 

W następstwie wszystkich zmian w ChPL wprowadzono odpowiednie zmiany w ulotce dla pacjenta. 
Po wprowadzeniu poprawek przeprowadzono ocenę zrozumiałości, którą przedstawiono i oceniono w 
czasie procedury arbitrażowej. Ostateczne sformułowanie ulotki dla pacjenta zostało zatwierdzone 
przez CHMP. 

 

JAKOŚĆ – MODUŁ 3 
 
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przedstawił propozycję 
ujednolicenia modułu jakości. Informacje dotyczące opracowania, wytwarzania i kontroli kapsułek, 
proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, syropu i roztworu do infuzji przedstawiono 
w zadowalający sposób. Wyniki przeprowadzonych testów wskazują na satysfakcjonującą stałość 
i jednolitość ważnych cech jakościowych produktu, co z kolei pozwala wnioskować, że produkt 
powinien mieć satysfakcjonujące i jednolite działanie kliniczne. 

Na podstawie przeglądu danych CHMP zatwierdził moduł 3.  
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Podstawy do zmiany charakterystyki produktu leczniczego, oznakowania 
opakowań i ulotki dla pacjenta 

 

Podsumowując, na podstawie oceny propozycji podmiotu odpowiedzialnego i jego odpowiedzi oraz 
po dyskusjach przeprowadzonych w komitecie, CHMP zatwierdził ujednolicone zestawy dokumentów 
dotyczących informacji o produkcie dla różnych postaci preparatu Diflucan i nazwy produktów 
związanych, uwzględniając postaci farmaceutyczne. W szczególności ujednolicono wskazania do 
stosowania i związane z nimi zalecenia dotyczące dawkowania. Przyjęto także ujednolicony moduł 3. 
Z uwagi na powyższe CHMP uznał, że stosunek korzyści do ryzyka preparatu Diflucan i nazwy 
produktów związanych jest korzystny oraz zatwierdził ujednolicone dokumenty dotyczące informacji 
o produkcie.  

 

Zważywszy, że: 

 

 zakres arbitrażu obejmował harmonizację charakterystyki produktów leczniczych, oznakowania 
opakowań i ulotki dla pacjenta, 

 charakterystyka produktu leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta proponowane 
przez podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostały 
poddane ocenie na podstawie przedłożonej dokumentacji i dyskusji naukowej przeprowadzonej w 
Komitecie, 

 

CHMP zalecił wprowadzenie zmiany do tych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, dla których 
charakterystyka produktu leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta zostały 
przedstawione w Aneksie III dla preparatu Diflucan i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I). 
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