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Tudományos következtetések 

A bakteriális fertőzések kezelését világszerte akadályozza a multirezisztens (MDR) vagy az extenzíven 
rezisztens (XDR) Gram-pozitív és Gram-negatív kórokozók globális elterjedése, valamint az ilyen MDR 
és XDR baktériumok ellen aktív új antibiotikumok kifejlesztésének hiánya. Ezért az antimikrobiális 
rezisztencia kialakulására adott válaszként olyan alternatív kezelési stratégiák bevezetésére van 
szükség, mint a régebbi antibiotikumok újraértékelése. Ebből eredően az elmúlt években megnőtt az 
érdeklődés a foszfomicin iránt, tekintettel annak a keresztrezisztencia elterjedését csökkentő 
egyedülálló hatásmódjára és kémiai szerkezetére. Ezáltal lehetővé válik a más antibiotikumokkal való 
additív és szinergikus hatások kialakulása. Emellett a foszfomicintartalmú termékek kísérőiratai az 
európai tagállamokban jelentősen eltérnek, különösen a jóváhagyott javallatok és adagolás 
tekintetében, ami harmonizációt tesz szükségessé.  

Összességében a jelenlegi tudományos ismeretek fényében újra kell értékelni a jóváhagyott javallatok 
előny-kockázat profilját. Ezenkívül újra kell értékelni az orális, intravénás és intramuszkuláris 
készítmények megfelelő adagját és a kezelés időtartamát, valamint a biztonságosságra és a 
farmakológiai tulajdonságokra vonatkozó információk helyességét. 

Ezért 2018. december 7-én a német illetékes nemzeti hatóság (BfArM) a 2001/83/EK irányelv 
31. cikke szerinti beterjesztési eljárást kezdeményezett, és felkérte a CHMP-t, hogy vizsgálja meg a 
fenti tényezők hatását a foszfomicintartalmú készítmények előny-kockázat profiljára, és fogalmazza 
meg álláspontját arra vonatkozóan, hogy a vonatkozó forgalombahozatali engedélyeket fenntartsák, 
módosítsák, felfüggesszék vagy visszavonják-e. 

A tudományos értékelés átfogó összegzése 

Az összes rendelkezésre álló adat áttekintését követően, a jelenlegi klinikai gyakorlat és a jelenlegi 
klinikai iránymutatásokra vonatkozó ajánlások figyelembe vétele alapján a CHMP összességében úgy 
ítélte meg, hogy a foszfomicin továbbra is fontos terápiás lehetőség. A foszfomicintartalmú 
gyógyszerek előny-kockázat profilját az alábbiakban ismertetjük részletesen. 

Foszfomicin por oldatos infúzióhoz 

Az intravénás alkalmazásra szánt, foszfomicin por oldatos infúzióhoz készítmény esetében az alábbi 
javallatok előny-kockázat profilja valamennyi korcsoportban pozitív marad, ha az első kezelésre 
általában javasolt antibakteriális szerek alkalmazása nem megfelelő: 

• húgyúti fertőzések szövődményes formái 

Bár az intravénás foszfomicin szövődményes húgyúti fertőzésekben való alkalmazására vonatkozó 
klinikai adatok korlátozottak, a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy az iv. foszfomicin előny-
kockázat profilja a szövődményes húgyúti fertőzések kezelésében pozitív, ha a klinikai adatokat a 
foszfomicin farmakokinetikai tulajdonságaival (különösen annak vesében és húgyhólyagban történő 
megoszlásával), a húgyúti kórokozók elleni (MDR ellen is) jó in vitro aktivitásával és elfogadható 
biztonságossági profiljával együtt értékeljük. 

• infektív endocarditis 

Bár a klinikai vizsgálatokból származó hatásossági adatok korlátozottak, a CHMP arra a 
következtetésre jutott, hogy az iv. foszfomicin előny-kockázat profilja a bakteriális endocarditis 
kezelésében pozitív, ha a klinikai adatokat a foszfomicin farmakokinetikai tulajdonságaival, jó in 
vitro hatásával és elfogadható biztonságossági profiljával együtt értékeljük. 
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• csont- és ízületi fertőzések 

A csont- és ízületi fertőzések javallatát elegendő mennyiségű klinikai adat támasztja alá. Ezen túl a 
foszfomicin jól behatol a csontszövetbe, és magas koncentrációt elérve kiváló aktivitást mutat az 
MSSA és az MRSA fő kórokozókkal szemben, emellett elfogadható biztonságossági profillal 
rendelkezik. A CHMP ezért arra a következtetésre jutott, hogy az iv. foszfomicin előny-kockázat 
profilja ebben a javallatban pozitív. 

• kórházban szerzett pneumónia (HAP), beleértve a művi lélegeztetéshez kapcsolódó 
pneumóniát (VAP) 

Az intravénás foszfomicin javallatai között szerepeltek nozokomiális alsó légúti fertőzések, légúti 
fertőzések és tüdőtályogok. A pneumóniákat általánosan kórházban szerzett (HAP), lélegeztetéssel 
összefüggő (VAP) és közösségben szerzett (CAP) csoportokba sorolják be. 
Az alsó légúti fertőzések (különösen a HAP/VAP) olyan életveszélyes állapotot jelentenek, amely 
szükségessé teszi az antibiotikumkezelés gyors elindítását. 

Bár a foszfomicin HAP-ban/VAP-ban való alkalmazását alátámasztó, rendelkezésre álló klinikai 
adatok nem kontrollált vagy retrospektív vizsgálatokból származnak, ha ezeket az adatokat a 
tüdőszövetben való jó penetrációval, az alsó légúti kórokozókkal szembeni mikrobiológiai 
aktivitással és annak elfogadható és biztonságossági profiljával együtt veszik figyelembe, akkor a 
CHMP szerint az előny-kockázat profil pozitívnak tekinthető ebben a javallatban. 

Ezzel szemben nem áll rendelkezésre elegendő adat az iv. foszfomicin hatásosságának 
megállapításához a CAP kezelésében. A CHMP ezért arra a következtetésre jutott, hogy az iv. 
foszfomicin előny-kockázat profilja ebben a javallatban negatív. 

• szövődményes bőr- és lágyszövetfertőzések (cSSTI) 

Bár a szövődményes bőr- és lágyszövetfertőzések kezelésére vonatkozó klinikai vizsgálatokból 
származó hatásossági adatok korlátozottak, a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy az 
intravénás foszfomicin pozitív előny-kockázat profillal rendelkezik ebben a javallatban, ha ezeket a 
klinikai adatokat a foszfomicin farmakokinetikai tulajdonságaival (különösen a lágyszöveti 
interstitiális folyadékában való jó eloszlásával), e fertőzések kórokozóival szemben mutatott jó in 
vitro aktivitásával és elfogadható biztonságossági profiljával együtt értékelik. 

• bakteriális meningitis 

Az intravénás foszfomicin központi idegrendszeri fertőzésekre vonatkozó jóváhagyott javallatai 
között szerepelt a bakteriális meningitis, a meningitis, az agyvelőgyulladás és az agytályog. 

A foszfomicin központi idegrendszeri fertőzések esetében történő alkalmazására vonatkozó klinikai 
adatok korlátozottak, de tekintettel a foszfomicin farmakokinetikai (jól átjut a vér-agy gáton) és 
farmakodinámiai adataira (antimikrobiális aktivitás releváns kórokozókkal szemben), valamint 
elfogadható biztonságossági profiljára, a CHMP úgy ítélte meg, hogy az előny-kockázat profil ebben 
a javallatban pozitív.  

• intraabdominális fertőzések szövődményes formái 

A korlátozott bizonyítékok ellenére a CHMP a rendelkezésre álló klinikai adatok, a foszfomicin 
antibakteriális spektruma és a műtéti úton nem kezelhető intraabdominális tályogok kezelésére 
való lehetséges alkalmazása alapján megvizsgálta és hatásosnak találta az intravénás foszfomicin 
más antibiotikumokkal kombinációban történő alkalmazását. Figyelembe véve a gyógyszer 
elfogadható biztonságossági profilját is, a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy az intravénás 
foszfomicin előny-kockázat profilja ebben a javallatban pozitív. 
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• a fentiekben felsorolt fertőzésekhez társuló vagy azokkal feltehetően összefüggő 
bakteriémia 

Bár mérsékelt súlyú klinikai bizonyíték áll rendelkezésre az intravénás foszfomicin bakteriémia 
kezelésében mutatott hatásosságára vonatkozóan, figyelembe véve a betegség súlyosságát, a 
foszfomicin a klinikailag releváns kórokozók többsége, például az S. aureus, az E. coli, a 
Klebsiellaspp. stb. elleni hatásosságát, valamint azt, hogy magas szérumszintet ér el, emellett a 
biztonságossági profilja is elfogadható, a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy az intravénás 
foszfomicin előny/kockázat viszonya ebben az indikációban pozitív. 

 

Az alábbi javallatok esetében az előny-kockázat profilt a CHMP negatívnak tekinti: 

• Felső légúti fertőzések és középfülgyulladás 

A felső légúti fertőzések közé tartoznak a felső légutakat érintő különböző fertőzések, például a 
bakteriális sinusitis, a pharyngitis, a laryngitis vagy az otitis media. 

Nem nyújtottak be olyan klinikai adatokat, amelyek megfelelően bizonyítanák az intravénás 
foszfomicin hatásosságát a felső légúti fertőzések javallatában. Továbbá ezek a fertőzések nem 
vezetnek korlátozott kezelési lehetőségekkel bíró súlyos vagy életveszélyes állapotokhoz, és e 
betegségek lefolyása önkorlátozó vagy a vonatkozó irányelvekben meghatározott más 
antibiotikumokkal megfelelően kezelhetők. 

Összességében, figyelembe véve az intravénás foszfomicin hatásosságát és a szóban forgó 
betegségek jellemzőit (enyhe és/vagy önkorlátozó), a fül-orr-gégészeti fertőzések kezelésében 
az előny-kockázat profilt a CHMP negatívnak tekinti.  

• Szemészeti fertőzések 

A szemészeti fertőzések, például a bakteriális conjunctivitis, általában önkorlátozó lefolyású 
betegségek, amelyeket jellemzően helyi antibiotikumokkal kezelnek. Mivel ezek a fertőzések a 
meglévő iránymutatások szerint a helyi antibiotikumok széles skálájával kezelhető kisebb 
fertőzéseknek minősülnek, a foszfomicin alkalmazása ezekben a fertőzésekben nem tekinthető 
indokoltnak. 

Az intravénás foszfomicin szemészeti fertőzésekkel összefüggésben történő alkalmazására 
vonatkozóan csak gyenge klinikai bizonyíték áll rendelkezésre. A CHMP úgy vélte, hogy e 
javallatok hatásossága nem kellően bizonyított. 

Összességében, figyelembe véve az intravénás foszfomicinre vonatkozóan rendelkezésre álló 
adatokat és a szóban forgó (enyhe és/vagy önkorlátozó) betegségek jellemzőit, ezekben a 
javallatokban az előny-kockázat profil negatív.  

• Perioperatív fertőzések 

A perioperatív/posztoperatív fertőzés kifejezés orvosilag nem specifikus. A műtéteket követő 
fertőzések a sebészeti beavatkozás típusától és az adott testrész fő kórokozóitól függően 
eltérőek lehetnek. A hatásosságot ebben a tág terápiás javallatban nem állapították meg. 
Következésképpen az előny-kockázat profil negatívnak tekintendő. 
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• A foszfomicin antibakteriális aktivitásán és farmakokinetikai tulajdonságain alapuló 
javallatok; érzékeny mikroorganizmusok által okozott súlyos fertőzések és meticillin-
rezisztens staphylococcus meningitis kezelésére vonatkozó javallatok 

E három javallat tekintetében a CHMP úgy vélte, hogy nem írtak le olyan konkrét javallatokat, 
amelyek a 4.1 pontban meghatározott célbetegségek közé tartoznának. Így ez a terápiás 
javallatok nagyon pontatlan leírásának minősült, és nincs összhangban sem az Alkalmazási 
előírásban szereplő útmutatással (2. változat, 2009) sem a Guideline on the evaluation of 
medicinal products indicated for treatment of bacterial infections (A bakteriális fertőzések 
kezelésére javallott gyógyszerek értékelésére vonatkozó iránymutatással) (CPMP/EWP/558/95 
2. változat). 

Ebben a nem specifikus javallatban nem igazolták a klinikai hatásosságot, ezért a CHMP arra a 
következtetésre jutott, hogy az intravénás foszfomicin előny-kockázat profilja ebben a 
javallatban negatív. 

• Más szervrendszerek korlátozott terápiás lehetőségekkel rendelkező, foszfomicin-
érzékeny Gram-negatív kórokozók okozta súlyos fertőzései (lásd 5.1 pont) 

Ez a javallat csak olyan célzott terápiára vonatkozik, ahol az intravénás foszfomicinre való 
érzékenység a beadás előtt megerősítést nyert, és alkalmazása csak azokra a fertőzésekre 
korlátozható, ahol a megfelelő antimikrobiális kezelési lehetőségek arzenálja eredendően 
korlátozott (pl. a szövetekhez való korlátozott farmakokinetikai hozzáférés miatt, súlyos 
tályoggal kísért vagy anélkül kialakuló szem-, FOG-, prosztata- vagy epevezeték-fertőzések 
esetén). Bár ez korlátozott terápiás lehetőségekkel rendelkező, elszigetelt klinikai esetekben 
alkalmazható lehet, és potenciálisan szükség lehet az intravénás foszfomicin klinikai 
alkalmazására, a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy ez a javallat túl széles körű, és csak 
korlátozott klinikai adatok állnak rendelkezésre, amelyek nem elegendőek a hatásosság 
megállapításához. Ezért az előny-kockázat profil ebben a javallatban negatív. 

A CHMP felülvizsgálta az intravénás foszfomicin adagolási rendjét is a különböző engedélyezett 
javallatokban és betegalcsoportokban. A napi 12(16)–24 g-os adagolási rend minden előterjesztett 
javallat esetében megfelelő a normál vesefunkcióval vagy enyhe-mérsékelt vesekárosodásban 
szenvedő felnőtt és 12 évesnél idősebb serdülő betegeknél, figyelembe véve, hogy az egyéni dózist a 
fertőzés súlyosságától és helyétől, a beteg klinikai állapotától (szervfunkció, tolerálhatóság, 
komorbiditás) és a kórokozó érzékenységétől függően kell meghatározni, a meglévő hatásos adagolási 
rend figyelembevételével. A gyermekpopulációra vonatkozó adagolási javaslatot a farmakokinetikai 
modellek alapján tovább vizsgálták, és annak az életkoron és a testsúlyon kell alapulnia. Meg kell 
jegyezni, hogy a farmakokinetikai modellezéshez és szimulációhoz használt farmakokinetikai modellek 
(NAD/PBPK modell) rendelkeznek bizonyos korlátokkal, különösen a változékonyság tekintetében. 
Ezért javasolt a farmakokinetikai modellek optimalizálása. A gyermekpopulációra vonatkozó 
farmakokinetikai/farmakodinámiás elemzések újraszámításakor ezt az aktualizált modellt figyelembe 
kell venni, amint több klinikai farmakokinetikai adat áll rendelkezésre (GARDP együttműködési 
projekt). 

Az alkalmazási előírás 4.4 pontját új figyelmeztetésekkel kell kiegészíteni arra vonatkozóan, hogy a 
rezisztenciát eredményező szelekció kockázatának csökkentése érdekében kombinált kezelésre van 
szükség, valamint intravénás foszfomicin infúzióval kapcsolatos nátriumtúlterhelés kockázata miatt ki 
kell emelni a nátrium- és káliumszint nyomon követésének szükségességét. 

A CHMP áttekintette az intravénás foszfomicin alkalmazása során megfigyelt mellékhatásokra 
vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat is. A CHMP egységes álláspontja szerint ezek a kockázatok a 
kísérőiratokba foglalt megfelelő figyelmeztetésekkel és ajánlásokkal minimalizálhatók. Legvégül 
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módosították az 5.1 és 5.2 pontot, hogy azok tükrözzék a jelenlegi farmakokinetikai és 
farmakodinámiás adatokat, beleértve a érzékenységi vizsgálatok határértékeit és a szerzett 
rezisztencia előfordulási gyakoriságát.  

Következésképpen a CHMP-nek az a véleménye, hogy a foszfomicin por oldatos infúzióhoz készítmény 
előny-kockázat profilja pozitív marad, feltéve, hogy a kísérőiratokban a vélemény III. mellékletében 
javasolt módosításokat elvégzik. A forgalombahozatali engedélyeket ennek megfelelően módosítani 
kell.  

Foszfomicin-trometamol granulátum belsőleges oldathoz (2 g és 3 g) 

A foszfomicin-trometamol előny-kockázat profilja az alábbi javallatok esetében pozitívnak tekinthető: 

• Szövődménymentes cystitis nőknél és serdülőknél 

A foszfomicin-trometamol előny-kockázat profilja pozitívnak tekinthető a nők és serdülők 
szövődménymentes cystitise javallatában. A rendelkezésre álló adatok alapján a foszfomicin 
hatásossága nem várandós nők cystitise kezelésében igazolt. Az egyszeri dózissal végzett rövid kezelés 
compliance-e magas szintű, és a biztonságossági profil elfogadható. A foszfomicin egyedi 
hatásmechanizmusa miatt a keresztrezisztencia kockázata viszonylag alacsonynak tekinthető. A 
rendelkezésre álló tudományos adatok alapján, a szövődménymentes húgyúti fertőzések (akut cystitis) 
kezelése nőknél indikációban megfelelő a foszfomicin egyszeri adagja.  

Ami a 3 g foszfomicin-trometamol egyszeri dózisának megfelelőségét illeti a szövődménymentes 
cystitis kezelésére premenopauzában lévő nőknél, a randomizált, kontrollált vizsgálatokból és 
metaanalízisből származó, rendelkezésre álló mikrobiológiai és klinikai bizonyítékokon alapuló adatok 
összessége jelenleg azt mutatja, hogy a foszfomicin-trometamol egyetlen 3 g-os adagja a 
legmegfelelőbb dózis a nőknél és serdülőknél előforduló, szövődménymentes húgyúti fertőzések 
kezelésére. A rendelkezésre álló adatok alapján az orális foszfomicin kísérőirataiban nem indokolt az 
50 kg-os alsó súlyhatár meghatározása. 

• Perioperatív antibiotikumprofilaxis felnőtt férfiaknál végzett transzrektális 
prosztatabiopszia (TRPB) esetén 

A CHMP arra a következtetésre jutott, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a foszfomicin 
hatásosságának és biztonságosságának megállapításához „A húgyúti fertőzések perioperatív profilaxisa 
sebészeti és transzuretrális diagnosztikai beavatkozások előtt” átfogó javallatban (lásd alább a 
foszfomicin-trometamol negatív előny-kockázat profilú javallatainak tárgyalását). 

A „Perioperatív antibiotikumprofilaxis transzrektális prosztata biopszia esetén” szűkített javallattal 
kapcsolatban azonban a CHMP álláspontja szerint a bizonyítékok alátámasztják a pozitív előny-
kockázat profilt.  

A TRPB-t követően különféle fertőzéses szövődmények fordulhatnak elő, a tünetmentes bakteriuriától 
vagy a húgyúti fertőzésektől a prostatitisig, néha esetleges bakteriémiával és szepszissel. A TRPB 
beavatkozáson átesett betegek számára javasolt az antibiotikumprofilaxis, mivel az jelentősen 
csökkenti e szövődmények előfordulási gyakoriságát. 

A foszfomicin védelemben végzett különböző urológiai manőverek értékelésével végzett klinikai 
vizsgálatok valamennyi rendelkezésre álló publikációját benyújtották és a CHMP áttekintette. A 
foszfomicin-trometamol valamennyi vizsgálatban hatásosnak bizonyult a kétadagos kezelési rendben 
az ezen beavatkozásokat követő fertőzéses szövődmények megelőzésében. A CHMP három, egymástól 
függetlenül végzett metaanalízis áttekintését is elvégezte, amelyekben a foszfomicin-trometamol 
hatásosságát hasonlították össze a fluorokinolonok hatásosságával, TRPB során történő profilaktikus 
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alkalmazás mellett. Minden metaanalízisben a következtetésre jutottak, hogy a foszfomicin-
trometamolkezelésben részesülő betegek esetében kisebb a fertőzések előfordulásának valószínűsége. 

Tekintettel a kemoprofilaxis urológiai manőverek során történő alkalmazásának előnyeire, a 
rendelkezésre álló klinikai adatokra, a foszfomicin prosztatapenetrációjára és az E. coli (a TRPB-t 
követő fertőzések leggyakoribb kiváltó kórokozója) rezisztenciájának alacsony gyakoriságára, a 
foszfomicin értékes terápiás alternatívának tekinthető a transzrektális prosztatabiopszia perioperatív 
antibiotikumprofilaxisában, különösen az egyéb szerekkel, leginkább a TRPB esetén hagyományosan 
alkalmazott fluorokinolonokkal szembeni egyre terjedő rezisztencia fényében. 

A javasolt adagolási rend, amelyben az első adagot 3 órával az eljárás megkezdése előtt adják be, 
megfelelően megalapozott. A második adagnak az eljárás után 24 órával történő beadását azonban a 
benyújtott farmakokinetikai vizsgálatokban nem értékelték alaposan. Ezenkívül a benyújtott 
vizsgálatok egyikében sem hasonlították össze az egy adagos foszfomicin séma hatásosságát a két 
adagos kezeléssel. 

A jelenleg elfogadott kétadagos adagolási rend, azaz az eljárás előtt 3 órával egy 3 g-os tasak, az 
eljárás után 24 órával még egy 3 g-os tasak, továbbra is elfogadható. A jelenlegi adagolási rend 
megerősítéséhez azonban olyan további bizonyítékokra van szükség, amelyek az egy adagos és a két 
adagos foszfomicin adagolási rendet hasonlítják össze.  

Következésképpen a „Perioperatív antibiotikumprofilaxis transzrektális prosztata biopszia esetén” 
javallat előny-kockázat profilja pozitívnak tekinthető, amennyiben az adagolási rend alkalmasságát 
jobban leíró további adatokat nyújtanak be, különös tekintettel az egészséges önkénteseken végzett 
I. fázisú vizsgálatokra, beleértve a farmakokinetikai-farmakodinámiás elemzéseket is (lásd e vélemény 
IV. mellékletét). Ezeket a farmakokinetikai-farmakodinámiás elemzéseket az „Iránymutatás a 
farmakokinetikai és farmakodinámiás gyógyszerek kifejlesztéséhez” című dokumentum 
(EMA/CHMP/594085/2015) figyelembevételével kell elvégezni. 

Az alábbi javallatokban a foszfomicin-trometamol előny/kockázat profilja negatív volt: 

• Húgyúti fertőzések posztoperatív kezelése 
A foszfomicin posztoperatív fertőzések esetén történő alkalmazására vonatkozó releváns adatok 
nem állnak rendelkezésre. A tárgyalt publikációk mind nem kontrollált klinikai vizsgálatok 
retrospektív beszámolói, illetve megfigyeléses vagy kohorszvizsgálatok. Ezek nem szolgáltatnak 
olyan bizonyítékot, amely alátámasztaná a foszfomicin alkalmazását posztoperatív húgyúti 
fertőzések esetén. Nem nyújtottak be más olyan releváns klinikai adatot, amely lehetővé tenné a 
CHMP számára, hogy pozitív előny-kockázat profilt állapítson meg a posztoperatív húgyúti 
fertőzések foszfomicinkezelése tekintetében. Így ennek a javallatnak a hatásossága nem 
bizonyított, ezért az előny-kockázat profil negatív. 

• Jelentős tünetmentes bakteriémia 
Nem állnak rendelkezésre publikált, kontrollált vagy nem kontrollált klinikai vizsgálatokból vagy 
beszámolókból származó adatok, amelyek az orális foszfomicinkezelés előnyeit és/vagy lehetséges 
kockázatait vizsgálják tünetmentes bakteriuriában szenvedő nők esetében. Összességében, 
figyelembe véve az e javallatra vonatkozó hatásossági adatok hiányát, a foszfomicin 
biztonságossági profilját és a betegséget, a tünetmentes bakteriuria kezelésére szolgáló orális 
foszfomicin-kezelés előny/kockázat viszonyát negatívnak tekintik.  

• Akut bakteriális urethrovesicalis szindróma 
Nem állnak rendelkezésre olyan releváns adatok, amelyek alátámasztanák a foszfomicin e 
javallatban történő alkalmazásának pozitív előny-kockázat profilját. Így ennek a javallatnak a 
hatásossága nem bizonyított, ezért az előny-kockázat profil negatív. 
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• Nem specifikus urethritis 

Mivel a foszfomicin-trometamol nem specifikus urethritisben történő alkalmazásának 
alátámasztására nem állnak rendelkezésre adatok, és mivel a nem gonococcalis urethritis (NGU) 
kórokozó-spektruma nem érzékeny a foszfomicinre, a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy 
ennek a javallatnak a hatásossága nem bizonyított, és az előny-kockázat profil negatív. 

• Ismétlődő húgyúti fertőzések 

A forgalombahozatali engedély jogosultjai által adott válaszok alapján a foszfomicin hosszú távú 
(6–12 hónapos) alkalmazása az ismétlődő alsó húgyúti fertőzések megelőzésében nem tekinthető 
megalapozottnak. Nem találtak meggyőző hatásossági vagy PK/PD adatokat a több dózissal 
végzett kezelés javallatának alátámasztására. Így ennek a javallatnak a hatásossága nem 
bizonyított, ezért az előny-kockázat profil negatív. 

• Periprocedurális profilaxis (átfogó indikáció) 

A rendelkezésre álló tudományos adatok áttekintése alapján elégtelen mennyiségű bizonyíték áll 
rendelkezésre a „húgyúti fertőzések perioperatív profilaxisa sebészeti és transzuretrális 
diagnosztikai beavatkozások előtt” átfogó javallat alátámasztására a vizsgálatok módszertani 
korlátai és az egyes vizsgálatokban alkalmazott eltérő dózisok miatt. Ezért a készítmény 
hatásossága ebben a javallatban nem állapítható meg, és a szájon át alkalmazott több dózisos 
foszfomicin adagolási rend alkalmazására vonatkozó előny/kockázat profil negatív. 

• Akut szövődménymentes húgyúti fertőzések gyermekekben 

Jelenleg nem áll rendelkezésre elfogadható minőségű vizsgálati módszertannal végzett klinikai 
vizsgálatokból származó elegendő adat az akut, szövődménymentes húgyúti fertőzések egyszeri 
2 g-os foszfomicin-trometamol adaggal történő kezelésének igazolására 6–12 éves gyermekeknél. 
Továbbá a felnőttek esetében rendelkezésre álló adatok gyermekekre történő extrapolálásához 
szükséges feltételek nem teljesülnek. Így ennek a javallatnak a hatásossága nem bizonyított, és az 
előny-kockázat profil negatív. 

• Tünetmentes bakteriuria és akut cystitis a terhesség alatt 

A klinikai vizsgálatokból származó, az orális foszfomicin terhes nők alpopulációjában történő 
alkalmazására vonatkozó bizonyítékok jelenleg túlságosan korlátozottak mind a biztonságosság, 
mind a hatásosság tekintetében ahhoz, hogy pozitív előny-kockázat profilt lehessen megállapítani, 
amelynek alapján feltüntethető lenne ilyen vonatkozású javallat a 4.1 pontban. Ezenkívül nem áll 
rendelkezésre elegendő bizonyíték a megfelelő kezelési időtartam és dózis meghatározásához. Így 
ennek a javallatnak a hatásossága nem bizonyított, és az előny-kockázat profil negatív. 

A különböző készítmények kísérőiratainak 4.3 pontjában szereplő lényeges eltérések miatt a CHMP 
felülvizsgálta a jelenleg rendelkezésre álló adatokat, és harmonizálta a foszfomicin-trometamol 
alkalmazásával kapcsolatos ellenjavallatokat. A CHMP áttekintette a foszfomicin-trometamol 
alkalmazása során megfigyelt mellékhatásokra vonatkozó meglévő adatokat is. A CHMP egységes 
álláspontja szerint ezek a kockázatok a kísérőiratokba foglalt megfelelő figyelmeztetésekkel és 
ajánlásokkal minimalizálhatók. Legvégül módosították az 5.1 és 5.2 pontot, hogy azok tükrözzék a 
jelenlegi farmakokinetikai és farmakodinámiás adatokat, beleértve a érzékenységi vizsgálatok 
határértékeit és a szerzett rezisztencia előfordulási gyakoriságát.  

Következésképpen a CHMP azon a véleményen van, hogy a foszfomicin-trometamol 3 g granulátum 
belsőleges oldathoz készítmény előny-kockázat profilja a szokásos felhasználási körülmények között 
pozitív marad, feltéve, hogy a kísérőiratokban a vélemény III. mellékletében javasolt módosításokat 
elvégzik. A forgalombahozatali engedélyeket ennek megfelelően módosítani kell. 
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A CHMP továbbá arra a következtetésre jutott, hogy az akut, szövődménymentes húgyúti fertőzések 
gyermekeknél javallatának törlése miatt a 2 g foszfomicin granulátumot tartalmazó készítmények 
forgalombahozatali engedélyét fel kell függeszteni a felfüggesztés visszavonására vonatkozó, a 
vélemény V. mellékletében meghatározott feltételek mellett. 

Foszfomicin-kalcium szájon át történő alkalmazásra 

A foszfomicin-kalcium alkalmazása a húgyúti fertőzések, a szövődménymentes gasztrointesztinális 
fertőzések és a bőrgyógyászati fertőzések kezelésére engedélyezett. Az alkalmazási előírás szerint az 
adag mindhárom javallat esetében 500 mg – 1 g 8 óránként (1–2 kapszula vagy 2–4 evőkanál 5 ml 
szuszpenzió 8 óránként). 

A farmakokinetikai tulajdonságok eltérései miatt a foszfomicin-trometamol biztonságosságára és 
hatásosságára vonatkozóan rendelkezésre álló, a foszfomicin-kalciumra extrapolálható adatok 
mennyisége korlátozott. A foszfomicin-trometamol javasolt adagjára vonatkozó adatok az eltérő 
farmakokinetika miatt nem alkalmazhatók a foszfomicin-kalciumra. Nem állnak továbbá rendelkezésre 
olyan adatok sem, amelyek alapján a kísérőiratokban meghatározott adagolási javaslatok foszfomicin-
kalciumra (többszörös adagolás) történő vonatkoztatása indokolható lenne. 

A benyújtott vizsgálatokban a foszfomicin-kalcium vizeletkoncentrációjára vonatkozó adatokat a 
foszfomicin-trometamolra vonatkozóan közzétett adatokból extrapolálják, ezért azokat 
elővigyázatossággal kell értelmezni. 

A benyújtott biztonságossági adatok fényében feltételezhető, hogy a foszfomicin-trometamol és a 
foszfomicin-kalcium biztonságossági profilja hasonló, és a foszfomicin-kalcium gyengébb felszívódása 
miatt valószínűleg több gasztrointesztinális mellékhatást okoz. 

A „szövődménymentes gasztrointesztinális és bőrfertőzések” javallatra vonatkozóan nem állnak 
rendelkezésre a foszfomicin-kalcium megfelelő adagolási rendben történő alkalmazásának 
hatásosságára és biztonságosságára vonatkozó adatok. Mivel a foszfomicin-trometamolt ezekre a 
javallatokra nem engedélyezték, a foszfomicin-trometamol adatainak a foszfomicin-kalciumra történő 
extrapolálása itt nem lehetséges. Összességében azt a következtetést kell levonni, hogy jelenleg nem 
állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek alátámasztanák a foszfomicin-kalcium gasztrointesztinális 
és bőrgyógyászati fertőzések kezelésére történő alkalmazását.  

Tekintettel a gasztrointesztinális és bőrgyógyászati fertőzések javallataira vonatkozó hatásossági és 
biztonságossági adatok hiányára, a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy e javallatok előny-
kockázat profilja negatív. 

A „szövődménymentes húgyúti fertőzések kezelése nőknél” javallattal kapcsolatban, bár a foszfomicin-
kalcium farmakokinetikájára és hatékonyságára vonatkozóan korlátozott adatok állnak rendelkezésre, 
a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy figyelembe véve a rendelkezésre álló adatokat és a 
foszfomicin-kalcium pozitív biztonságossági profilját, elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
pozitív előny-kockázat profilt lehessen megállapítani erre a javallatra. A rendelkezésre álló korlátozott 
mennyiségű adatok miatt azonban a foszfomicin-kalciumot tartalmazó készítmények 
forgalombahozatali engedélyéhez szükséges a szövődménymentes húgyúti fertőzések kezelésére 
vonatkozó farmakokinetikai profil jobb jellemzésére és a megfelelő dózis igazolására, valamint a 
foszfomicin-kalcium felnőtt nők szövődménymentes húgyúti fertőzések kezelésében mutatott 
hatásosságára vonatkozó további adatok benyújtása (lásd e vélemény IV. mellékletét). 

A foszfomicin-kalcium tartalmú gyógyszerek forgalombahozatali engedélyének jogosultjai vállalják, 
hogy: 
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• a tervezett farmakokinetikai vizsgálat és PK/PD/popPK-elemzés eredményeit átadják az 
illetékes nemzeti hatóságnak a beterjesztési eljárás lezárását követő 16 hónapon belül és a 
non-inferioritási vizsgálat megkezdése előtt, 

• a beterjesztési eljárás lezárását követő 18 hónapon belül benyújtják az illetékes nemzeti 
hatóságnak a felnőtt nők szövődménymentes húgyúti fertőzéseinek kezelése javallatra 
vonatkozó non-inferioritási vizsgálat végleges vizsgálati protokollját, amelyben figyelembe 
veszik a farmakokinetikai vizsgálat és a PK/PD/PopPK elemzés eredményeit. A végleges 
vizsgálati tervet a non-inferioritási vizsgálat kezdete előtt be kell nyújtani. 

A foszfomicin-trometamol esetében az „akut, szövődménymentes húgyúti fertőzés gyermekeknél” 
javallat negatív előny-kockázat viszonyt mutatott, mivel nem állt rendelkezésre elegendő klinikai 
bizonyíték a gyermekeknél történő alkalmazás alátámasztására. Figyelembe véve, hogy erre a 
populációra vonatkozóan nem nyújtottak be további adatokat a foszfomicin-kalciummal kapcsolatosan, 
a foszfomicin-kalcium előny/kockázat viszonya gyermekek szövődménymentes húgyúti fertőzések 
kezelésére vonatkozóan negatív.  

Foszfomicin intramuszkuláris alkalmazásra 

Ez a gyógyszer a genitourinális traktus, a légutak és a szövetek foszfomicinre érzékeny 
mikroorganizmusok által okozott fertőzéseinek kezelésére javallott (Fosfocina Alkalmazási előírás). 

Azonban az eljáráshoz nem nyújtottak be releváns (a farmakokinetikára, a hatásosságra és a 
biztonságosságra vonatkozó) klinikai adatokat a foszfomicin ezen alkalmazási módjának 
alátámasztására, és nincs bizonyíték a foszfomicin intramuszkuláris alkalmazására vonatkozóan sem. A 
foszfomicin intramuszkuláris alkalmazására vonatkozóan rendelkezésre álló publikált adatok nagyon 
szűkösek, és mint ilyenek, nem támasztják alá a foszfomicin intramuszkuláris alkalmazását.  

A fentiek figyelembevételével az intramuszkulárisan alkalmazott foszfomicin előny/kockázat profilja 
negatívnak tekinthető. Ezért a CHMP javasolja az intramuszkuláris alkalmazásra szánt 
foszfomicinkészítmények felfüggesztését a forgalombahozatali engedély felfüggesztésének 
visszavonására vonatkozó, a vélemény V. mellékletében meghatározott feltételek mellett. 

A CHMP véleményének indoklása 

Mivel: 

• Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP) megvizsgálta a 
foszfomicintartalmú gyógyszerekre vonatkozóan a 2001/83/EK irányelv 31. cikke szerint 
indított eljárást. 

• A CHMP megvizsgálta az adatok összességét, beleértve a forgalombahozatali engedély 
jogosultjai által írásban és a szóbeli magyarázat során benyújtott válaszokat, valamint a 
fertőző betegségekkel foglalkozó munkacsoporttal folytatott konzultáció eredményeit.  

Foszfomicin por oldatos infúzióhoz (intravénás foszfomicin) 

• Figyelembe véve a rendelkezésre álló klinikai adatokat és az elfogadható biztonságossági 
profilt, a foszfomicin por oldatos infúzióhoz (intravénás foszfomicin) készítmény előny-kockázat 
profilja pozitív marad a szövődményes húgyúti fertőzések, az infektív endocarditis, a csont- és 
ízületi fertőzések, a kórházban szerzett pneumónia, beleértve a művi lélegeztetéshez 
kapcsolódó pneumóniát, a szövődményes bőr- és lágyrészfertőzések, a bakteriális meningitis, 
a szövődményes intraabdominális fertőzések és az azzal kapcsolatosan fellépő bakteriémia 
vagy annak gyanúja, illetve a fent említett fertőzések bármelyike esetén, amennyiben azok 
kezdeti kezelésére általában javasolt antibiotikum nem tekinthető megfelelőnek.  
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• A CHMP úgy vélte, hogy a rendelkezésre álló adatok elegendőek ahhoz, hogy alátámasszák az 
intravénás foszfomicin adagolási rendjének felülvizsgálatát a különböző engedélyezett 
javallatok és beteg-alpopulációk esetén, valamint hogy harmonizálni kell a különleges 
figyelmeztetésekről szóló szakaszt, és hozzá kell adni a kombinált terápiára és a nátrium-
túlterhelés kockázatára vonatkozó új figyelmeztetéseket. A CHMP áttekintette a foszfomicin 
intravénás alkalmazása során megfigyelt mellékhatásokra vonatkozó meglévő adatokat is, és 
arra a következtetésre jutott, hogy ezeket a kockázatokat a kísérőiratokban szereplő megfelelő 
figyelmeztetésekkel és ajánlásokkal csökkenteni lehet. A CHMP úgy vélte, hogy frissíteni kell a 
kísérőiratokban szereplő farmakokinetikai és farmakodinámiás adatokat. 

Foszfomicin-trometamol granulátum belsőleges oldathoz (2 g és 3 g) 

• A foszfomicin-trometamol 3 g granulátum belsőleges oldathoz készítményt illetően a CHMP úgy 
vélte, hogy az előny-kockázat profil a nőknél és serdülőknél előforduló akut, 
szövődménymentes cystitis kezelésében pozitív marad. A CHMP továbbá arra a következtetésre 
jutott, hogy erre a javallatra 3 g foszfomicin-trometamol egyszeri dózisa megfelelő. Jelenleg 
nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy pozitív előny-kockázat profilt lehessen 
megállapítani az egy adagos 2 g foszfomicin-trometamol 6–12 éves gyermekek akut, 
szövődménymentes húgyúti fertőzések kezelésében történő alkalmazására vonatkozóan. A 
CHMP ezért arra a következtetésre jutott, hogy a foszfomicin 2 g granulátumot tartalmazó 
gyógyszerek forgalombahozatali engedélyét fel kell függeszteni. A felfüggesztés 
visszavonásához a forgalombahozatali engedély jogosultjának megfelelő tudományos 
bizonyítékokat kell benyújtania a gyógyszer pozitív előny-kockázat profiljának igazolására 
bármelyik indikációban. 

• A CHMP arra a következtetésre jutott, hogy a „Perioperatív antibiotikumprofilaxis a 
transzrektális prosztata biopszia (TRPB) esetén felnőtt férfiaknál” javallat előny-kockázat 
profilja pozitív, azzal a feltétellel, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultja(i) a kétadagos 
adagolási rendet részletesebben jellemző, a foszfomicin trometamol 3 g farmakokinetikájára és 
farmakodinámiájára vonatkozó további bizonyítékokat nyújtanak be. 

• A CHMP elvégezte a foszfomicin-trometamol alkalmazásával kapcsolatos ellenjavallatok 
harmonizációját. A CHMP áttekintette továbbá a foszfomicin-trometamol granulátum belsőleges 
oldathoz készítmény használata során megfigyelt mellékhatásokra vonatkozó meglévő 
adatokat, és arra a következtetésre jutott, hogy ezeket a kockázatokat a kísérőiratokban 
szereplő megfelelő figyelmeztetésekkel és ajánlásokkal a lehető legkisebbre lehet csökkenteni. 
A CHMP úgy vélte, hogy frissíteni kell a kísérőiratokban szereplő farmakokinetikai és 
farmakodinámiás adatokat. 

Foszfomicin-kalcium szájon át történő alkalmazásra 

• A szájon át történő alkalmazásra szánt foszfomicin-kalcium tekintetében a CHMP arra a 
következtetésre jutott, hogy az összes rendelkezésre álló adatot figyelembe véve a 
„gasztrointesztinális és bőrgyógyászati fertőzések kezelése” javallatok hatásosságát és 
biztonságosságát nem állapították meg, és ezért e javallatok előny-kockázat profilja negatív. 
Ami a nőkben előforduló szövődménymentes húgyúti fertőzések kezelését illeti, e javallat 
előny-kockázat profilja pozitív marad, feltéve, hogy a forgalombahozatali engedély jogosultjai a 
farmakokinetikai profil további jellemzésére és a foszfomicin kalcium hatásosságának 
megerősítésére vonatkozó további adatokat nyújtanak be a felnőtt nők szövődménymentes 
húgyúti fertőzéseinek kezelésére vonatkozóan. 
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Foszfomicin intramuszkuláris alkalmazásra 

• Tekintettel arra, hogy a hatásosság és a biztonságosság megállapításához nem áll 
rendelkezésre elegendő adat, a CHMP arra a következtetésre jutott, hogy az intramuszkuláris 
foszfomicin előny-kockázat profilja negatív, ezért ezeket a gyógyszereket fel kell függeszteni. A 
felfüggesztés visszavonásához a forgalombahozatali engedély jogosultjának megfelelő 
tudományos bizonyítékokat kell benyújtania a gyógyszer pozitív előny-kockázat profiljának 
igazolására bármelyik indikációban. 
 

A CHMP véleménye 

A fentiek tekintetében a bizottság úgy véli, hogy a foszfomicin por oldatos infúzióhoz előny-kockázat 
profilja kedvező marad a kísérőiratok megegyezés szerinti módosításai mellett.   

A fentiek alapján a bizottság úgy véli továbbá, hogy a 3 g-os foszfomicin granulátum belsőleges 
oldathoz készítmény előny-kockázat profilja kedvező marad a kísérőiratok megállapodás szerinti 
módosításai és a forgalombahozatali engedélyben szereplő feltétel mellett. A kétadagos adagolási rend 
további alátámasztása érdekében a „Perioperatív antibiotikumprofilaxis transzrektális prosztata 
biopszia esetén” indikációra vonatkozóan a foszfomicin-trometamol farmakokinetikai és 
farmakodinámiás tulajdonságaira és az adagolási rend alátámasztására vonatkozó további 
bizonyítékokat kell bemutatni, a forgalombahozatali engedély(ek) jogosultjainak el kell végezniük egy 
I. fázisú, egészséges önkéntesekkel vizsgálatot és be kell nyújtaniuk annak eredményeit a 
farmakokinetikai/farmakodinámiás elemzésekkel együtt. 

Következésképpen a bizottság javasolja a foszfomicin por oldatos infúzióhoz és a foszfomicin 3 g 
granulátum belsőleges oldathoz készítmények forgalombahozatali engedély feltételeinek módosítását. 

Továbbá a fentiek alapján a bizottság úgy véli, hogy a szájon át alkalmazandó foszfomicin-kalcium 
előny-kockázat profilja kedvező marad, feltéve, hogy a forgalombahozatali engedélyben a 
szövődménymentes húgyúti fertőzések kezelése felnőtt nőknél javallatra vonatkozó feltétel szerepel. A 
felnőtt nők szövődménymentes húgyúti fertőzések kezelésében a foszfomicin-kalcium farmakokinetikai 
profiljának és hatékonyságának további jellemzése érdekében a forgalombahozatali engedély 
jogosultjának/jogosultjainak el kell végeznie és be kell nyújtania egy farmakokinetikai vizsgálat 
eredményeit, beleértve a populációs farmakokinetikai és farmakokinetikai – farmakodinámiás 
elemzéseket és a felnőtt húgyúti fertőzés javallatára vonatkozó non-inferioritási vizsgálatot.  

A bizottság ennek következtében a szájon át alkalmazható foszfomicin-kalciumra vonatkozó 
forgalombahozatali engedély feltételeinek módosítását javasolja. 
Ezenkívül a bizottság úgy véli, hogy az intramuszkuláris foszfomicin, valamint a 2 g granulátum 
belsőleges oldathoz foszfomicin készítmény előny-kockázat profilja nem kedvező. 

Ezért a 2001/83/EK irányelv 116. cikke alapján a bizottság javasolja az intramuszkuláris foszfomicin és 
a foszfomicin 2 g granulátum belsőleges oldathoz készítmények forgalombahozatali engedélyeinek 
felfüggesztését. 

Az intramuszkuláris foszfomicinkészítmény forgalombahozatali engedélyének felfüggesztése 
visszavonásához a forgalombahozatali engedély jogosultjának/jogosultjainak megfelelő tudományos 
bizonyítékokat kell benyújtania/benyújtaniuk be annak bizonyítására, hogy a gyógyszer előny-kockázat 
profilja bármely javallat esetében pozitív. 

A foszfomicin 2 g-os granulátum belsőleges oldathoz tartalmú gyógyszerek forgalombahozatali 
engedélyének felfüggesztése visszavonásához a forgalombahozatali engedély jogosultjának megfelelő 
tudományos bizonyítékokat kell benyújtania (bármely javallat esetében) a gyógyszer pozitív előny-
kockázat profiljának alátámasztására.  
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