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Numai pentru utilizarea unui medic medic sau a unui spital sau a unui laborator

1. COMPOZIȚIE
Fiecare comprimat neacoperit 
conține: Saroglitazar 4 mg
Excipienți qs
Ingredientele inactive din tabletă sunt celuloză microcristalină, lactoză, oxid de 
magneziu, povidonă, talc, stearat de magneziu, croscarmeloză de sodiu și dioxid 
de siliciu coloidal.

2. DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

LIPAGLYNTM(Saroglitazar) este un regulator dual care corectează atât profilul 
lipidic, cât și indicii glicemici. Este disponibil sub formă de comprimat oral care 
conține 4 mg de Saroglitazar. Denumirea chimică pentru Saroglitazar este acid 
benzenpropanoic, sare de magneziu α-etoxi-4-[2-[2-metil-5-[4-(metiltio)fenil]-1H-
pirol-1-il]etoxi]- (2 :1), (αS) - cu următoarea formulă structurală:
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Formula empirică a lui Saroglitazar este [CH NO S] Mg și masa moleculară este 
de 900 g/mol.
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3. INDICAȚII ȘI UTILIZARE
LIPAGLYNTMeste indicat pentru tratamentul dislipidemiei diabetice și 
hipertrigliceridemiei cu diabet zaharat de tip 2 necontrolat prin terapia cu 
statine. În studiile clinice,LIPAGLYNTMa demonstrat reducerea trigliceridelor (TG), 
colesterolului cu lipoproteine   cu densitate scăzută (LDL), colesterolului cu 
lipoproteine   cu densitate foarte scăzută (VLDL), colesterolului non-
lipoproteinelor cu densitate mare (non-HDL) și o creștere a colesterolului HDL. 
De asemenea, a arătat indici glicemici favorabili prin reducerea glicemiei a jeun 
și a hemoglobinei glicozilate la pacienții diabetici.



4. DOZE ŞI ADMINISTRARE
Doza recomandată deLIPAGLYNTMeste un comprimat de 4 mg o dată pe zi.

5. FORME DE DOZARE ȘI PURTURI
LIPAGLYNTMeste disponibil sub formă de tablete neacoperite pentru administrare orală. 

Fiecare comprimat neacoperit deLIPAGLYNTMconține 4 mg de Saroglitazar.

6. CONTRAINDICAȚII
Hipersensibilitate la Saroglitazar sau la oricare dintre excipienții utilizați în formulare.

7. AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII
Deși studiile clinice cuLIPAGLYNTMnu au demonstrat niciun potențial 
pentru miopatii sau tulburări ale funcției hepatice și/sau renale, 
LIPAGLYNTMtratamentul trebuie iniţiat cu prudenţă la pacienţii cu funcţie 
hepatică sau renală anormală sau cu antecedente de miopatii.
LIPAGLYNTMnu a fost studiată la pacienții cu insuficiență cardiacă de clasă III sau 
IV stabilită de New York Heart Association (NYHA).LIPAGLYNTMtrebuie inițiat cu 
prudență la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 cu boală cardiacă cu insuficiență 
cardiacă congestivă episodică și acești pacienți trebuie monitorizați pentru 
semne și simptome de insuficiență cardiacă congestivă.
Deși în timpul studiilor clinice, nu a fost raportată o creștere semnificativă în greutate și 
edem cuLIPAGLYNTM, pacienții care prezintă o creștere rapidă în greutate trebuie evaluați 
pentru acumularea de lichide și evenimentele legate de volum, cum ar fi edem excesiv și 
insuficiență cardiacă congestivă.

8. EVENIMENTE ADVERSE
În două studii clinice controlate de fază III cu o durată de tratament de 12 până la 24 
săptămâni cuLIPAGLYNTM, cele mai frecvente evenimente adverse (EA ≥ 2%) raportate au 
fost gastrita, astenia și pirexia. Majoritatea efectelor adverse au fost de natură ușoară 
până la moderată și nu au dus la întreruperea studiului.
Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele AE 
observate în studiile clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu 
ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să nu reflecte ratele 
observate în practică.

9. INTERACȚII MEDICAMENTE
Studiile in vitro care utilizează izoenzime recombinate ale citocromului P-450 uman (CYP) 
indică faptul că Saroglitazar nu inhibă semnificativ CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 și 3A4 la o 
concentrație de 10 μM. În mod similar, Saroglitazar nu a apărut



orice potențial pentru inducerea enzimei CYP3A4 atunci când este testat până la o 
concentrație de 100 μM în testul reporter pe bază de luciferază în celule HepG2 
transfectate tranzitoriu. Deși nu au fost efectuate studii clinice de interacțiune 
medicament-medicament cuLIPAGLYNTMpână acum, deoarece concentrațiile testate (10 
μM și 100 μM) sunt de câteva ori mai mari decât media C a lui Saroglitazar, se poate 
deduce căLIPAGLYNTMnu ar provoca interacțiuni medicament-medicament semnificative 
clinic legate de CYP-urile evaluate mai sus.

max

10. UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE
10.1 Sarcina
Sarcina: categoria C
Siguranța deLIPAGLYNTMla femeile gravide nu a fost stabilit deoarece nu există 
un studiu adecvat și bine controlat efectuat la gravide. Femeile care rămân 
însărcinate în timpulLIPAGLYNTMtratamentul trebuie să contacteze medicii lor.
LIPAGLYNTMtrebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potențial 
justifică riscul potențial pentru făt.
În studiile la animale, efectele Saroglitazar asupra dezvoltării embrio-fetale au fost 
evaluate la șobolani gestante cărora li sa administrat doze orale repetate de 5, 25 și 125 
mg/kg/zi. Nu s-a observat nicio toxicitate maternă sau fetală la 5 mg/kg, care este de 
aproximativ 12 ori mai mare pe baza suprafeței corporale decât doza maximă 
recomandată la om (MRHD) deLIPAGLYNTM4 mg. Saroglitazarul sa dovedit a fi neteratogen 
până la cea mai mare doză de 125 mg/kg zi la șobolani.
La iepuri gestante cărora li s-au administrat doze orale repetate de 10, 50 și 200 mg/kg/zi 
de Saroglitazar, nu a fost observată nicio toxicitate maternă până la 10 mg/kg și nicio 
toxicitate fetală până la 50 mg/kg. Saroglitazar s-a dovedit a fi neteratogen până la cea mai 
mare doză de 200 mg/kg/zi la iepuri.

10.2 Mamele care alăptează

Mamele care alăptează nu ar trebui să utilizezeLIPAGLYNTMdeoarece nu se știe 
dacă Saroglitazar se excretă în laptele matern.

10.3 Uz pediatric
Siguranța și eficacitateaLIPAGLYNTMla copii și adolescenți nu au fost 
stabilite.
10.4 Utilizare geriatrică

Având în vedere comorbiditatea și medicamentele concomitente la pacienții vârstnici, 
LIPAGLYNTMtrebuie utilizat cu prudență la pacienții geriatrici.



11. Supradozaj
În timpul studiilor clinice, nu există nicio incidență a supradozajului cuLIPAGLYNTMa fost 
raportat. În caz de supradozaj cuLIPAGLYNTM, este indicată îngrijirea generală de susținere 
a pacientului, inclusiv monitorizarea semnelor vitale și observarea stării clinice.

12. FARMACOLOGIE CLINICĂ
12.1 Mecanismul de acțiune
Saroglitazar este un agonist alfa puternic și predominant al receptorului activat 
cu proliferarea peroxizomilor (PPAR) cu activitate agonistă moderată a PPAR-
gamma. PPAR-urile sunt factori de transcripție activați de lipide nucleare care 
reglează expresia diferitelor gene implicate în controlul metabolismului lipidelor 
și lipoproteinelor, homeostaziei glucozei și proceselor inflamatorii. Efectele 
farmacologice ale Saroglitazar au fost evaluate pe larg în diferite modele 
preclinice. Saroglitazar a prezentat atât efecte anti-dislipidemice, cât și 
antidiabetice mediate în principal prin activarea PPARα și, respectiv, PPARγ.

Activarea PPARα de către Saroglitazar crește oxidarea hepatică a acizilor grași (AG) și reduce sinteza și secreția de TG. Aceasta, la rândul său, 

crește devierea FA de la țesuturile periferice (de exemplu, mușchiul scheletic și țesutul adipos) către ficat și, prin urmare, scade atât sinteza FA cât 

și livrarea TG către țesuturile periferice. Saroglitazar determină, de asemenea, creșterea lipolizei și eliminarea particulelor bogate în TG din 

plasmă prin activarea lipoprotein lipazei (LPL) și reducerea producției de apolipoproteină C-III (un inhibitor al activității LPL). În concordanță cu 

mecanismul de mai sus, Saroglitazar reduce, de asemenea, colesterolul LDL din plasmă. Activarea PPARα de către Saroglitazar induce, de 

asemenea, o creștere a sintezei apolipoproteinelor AI, A-II și HDL-colesterol. Deși Saroglitazar este predominant un agonist PPARα, de asemenea, 

provoacă activarea PPARγ și reglează transcripția genelor sensibile la insulină implicate în controlul producției, transportului și utilizării glucozei. 

Saroglitazar crește expresia a numeroase gene care răspund la PPARγ implicate în metabolismul carbohidraților și lipidelor, inclusiv adiponectina, 

proteina de legare a acizilor grași adipocite (aP2), LPL, proteina de transport a acizilor grași (FATP) și translocaza acizilor grași (CD36). Prin 

creșterea expresiei acestor gene, Saroglitazar scade creșterea postprandială a acizilor grași liberi din plasmă, îmbunătățește supresia 

postabsorbtivă mediată de insulină a producției hepatice de glucoză, reduce sarcina metabolică asupra ficatului și mușchilor și promovează 

glucoza. Saroglitazar crește expresia a numeroase gene care răspund la PPARγ implicate în metabolismul carbohidraților și lipidelor, inclusiv 

adiponectina, proteina de legare a acizilor grași adipocite (aP2), LPL, proteina de transport a acizilor grași (FATP) și translocaza acizilor grași 

(CD36). Prin creșterea expresiei acestor gene, Saroglitazar scade creșterea postprandială a acizilor grași liberi din plasmă, îmbunătățește supresia 

postabsorbtivă mediată de insulină a producției hepatice de glucoză, reduce sarcina metabolică asupra ficatului și mușchilor și promovează 

glucoza. Saroglitazar crește expresia a numeroase gene care răspund la PPARγ implicate în metabolismul carbohidraților și lipidelor, inclusiv 

adiponectina, proteina de legare a acizilor grași adipocite (aP2), LPL, proteina de transport a acizilor grași (FATP) și translocaza acizilor grași 

(CD36). Prin creșterea expresiei acestor gene, Saroglitazar scade creșterea postprandială a acizilor grași liberi din plasmă, îmbunătățește supresia 

postabsorbtivă mediată de insulină a producției hepatice de glucoză, reduce sarcina metabolică asupra ficatului și mușchilor și promovează 

glucoza.



utilizare. Efecte puternice antidiabetice și sensibilizante la insulină ale Saroglitazar au fost 
observate în modelele preclinice, în care hiperglicemia și/sau toleranța afectată la glucoză 
este o consecință a rezistenței la insulină în țesuturile țintă.

12.2 Farmacodinamică
12.2.1 Dislipidemie cu diabet zaharat de tip II (DM2):
EfecteleLIPAGLYNTMla o doză de 4 mg pe zi au fost evaluate în două studii de 
fază III randomizate, dublu-orb, cu grupuri paralele, incluzând pacienţi diabetici 
cu trigliceride >200 mg/dL. Într-un studiu, pacienții au fost tratați cuLIPAGLYNTM

4 mg sau Pioglitazonă (45 mg) timp de 24 de săptămâni. Rezultatele sunt 
prezentate în tabelul 1 de mai jos:

Tabelul 1: Modificarea procentuală a parametrilor lipidici și glicemici după 

LIPAGLYNTMtratament 4 mg

Punct în timp Săptămâna 12 Săptămâna 24

TG - 46,1 ±5,6*# - 45,7 ±5,1*#

Colesterol total - 7,3 ±3,6* - 6,9 ±3,8*#

Colesterolul LDL - 0,4 ±6,5 - 4,8 ±6,2*

Colesterolul VLDL - 46,1 ±5,6*# - 46,1 ±5,2*#

HDL colesterol 10,0 ±3,7* 4,6 ±3,9

Apo A1 0,7 ±4,8 2,2 ±8,2

Apo B - 11,9 ±5,4* - 9,8 ±5,4*

FPG^ - 15,2 ±3,5* - 11,5 ±5,8*

HbA1c - 0,3 ±0,1* - 0,3 ±0,1*

Toate valorile sunt prezentate ca medie cel mai mic pătrat (LSM) ± eroare standard 
(SE) a populației per protocol (PP),
* Schimbare semnificativă din punct de vedere statistic în comparație cu valoarea de bază

# Schimbare semnificativă statistic în comparație cu pioglitazonă, ^ 
valorile FPG prezentate ca medie ± SE a populației PP



În comparație cu pioglitazona,LIPAGLYNTM4 mg au atins obiectivul ATP III la mai mulți 
subiecți, așa cum este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2: Procentul de pacienți care ating obiectivul ATP III după 
LIPAGLYNTMTratament de 4 mg comparativ cu Pioglitazonă

LIPAGLYNTM

4 mg (%)
Pioglitazona

45 mg (%)
Gol ATP*

Nu a atins nici măcar un criteriu 29.4 50,0

A atins un criteriu 26.5 22.7

Atins două criterii 35.3 27.3

A îndeplinit toate cele trei criterii 8.8 0,0

* ATP – Panelul de tratament pentru adulți III al Programului educațional național al 

colesterolului din SUA, 2002-2003,

Masculin: Trigliceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl, 
Femei: Trigliceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl



Într-un alt studiu, efectul deLIPAGLYNTM4 mg pe zi a fost evaluat la pacienții 
diabetici cu hipertrigliceridemie necontrolată cu Atorvastatin 10 mg. Pacienții au 
fost tratați cuLIPAGLYNTM4 mg sau placebo timp de 12 săptămâni împreună cu 
atorvastatina 10 mg. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 3 de mai jos:

Tabelul 3: Modificarea procentuală a parametrilor lipidici și glicemici după 

LIPAGLYNTMtratament 4 mg

Punct în timp Săptămâna 6 Săptămâna 12

TG - 46,4 ±3,1*# - 47,2 ±3,2*#

Colesterol total - 23,6 ±1,9* - 25,8 ±1,8*#

Colesterolul LDL - 28,1 ±2,5* - 30,7 ±2,4*#

Colesterolul VLDL - 45,1 ±3,3*# - 46,5 ±3,2*#

HDL colesterol 8,3 ±2,8 8,1 ±2,5#

ApoA1 8,1 ±3,2 9,2 ±4,5

Apo B - 29,1 ±2,4* - 32,1 ±2,3*#

FPG - 14,9 ±3,7*# - 10,5 ±4,2*#

Toate valorile sunt prezentate ca LSM ± SE a populației PP,

* Schimbare semnificativă din punct de vedere statistic în comparație cu valoarea de bază,

# Schimbare semnificativă statistic în comparație cu placebo



În asociere cu atorvastatina,LIPAGLYNTMa atins obiectivul ATP-III la mai mulți subiecți 
decât Atorvastatina în monoterapie; prin urmare, demonstrând o mai bună reducere a 
riscului cardiovascular. (Tabelul 4)

Tabelul 4: Procentul de pacienți care ating obiectivul ATP după 
LIPAGLYNTMTratament de 4 mg comparativ cu placebo în asociere cu 
atorvastatina

LIPAGLYNTM4 mg + 
atorvastatină 10 mg (%)

Placebo +
Atorvastatină 10 mg (%)

Gol ATP *

Nici măcar nu a fost realizată

un singur criteriu
10.3# 30.1

A realizat unul

criterii
30.8 38.6

A realizat două

criterii
43.6 24.1

Le-a realizat pe toate trei

criterii
15.4 6.0

* Masculin: Trigliceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl 
Femei: Trigliceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl
# semnificativ diferit de placebo + Atorvastatin 10 mg

LIPAGLYNTMa arătat, de asemenea, o scădere a colesterolului TG, LDL, 
VLDL, non-HDL și TC cu o creștere a HDL la pacienții fără diabet.
Nu a fost raportată nicio incidență a hipoglicemiei în timpul studiilor de fază I-III atât la 
subiecții diabetici, cât și la cei nediabetici.

12.3 Farmacocinetica umană
Farmacocinetica dozei unice deLIPAGLYNTMa fost evaluat în intervalul de 
doze de la 0,125 la 128 mg.



12.3.1 Absorbție
După administrarea orală la voluntari sănătoși, concentrațiile plasmatice maxime 
de Saroglitazar au apărut la aproximativ 1 oră după administrare la ambele sexe. 
Concentrația plasmatică maximă (C ) și aria sub curbă (ASC ) de Saroglitazar au 
crescut proporțional cu dozele unice administrate de 0,125 mg - 128 mg pe zi. După 
o singură doză orală deLIPAGLYNTM4 mg la voluntari sănătoși, a fost observată C 
de 337,1 ± 91,0 ng/ml (Media ± SD, n=6).
Analiza grupată a voluntarilor sănătoși de sex masculin și feminin nu a evidențiat niciun efect de gen sau 

efect alimentar asupra farmacocineticii Saroglitazar.

max 0-

max

12.3.2 Distribuție
Volumul de distribuție oral aparent mediu (Vd/F) al Saroglitazar după administrarea 
unei doze unice deLIPAGLYNTM4 mg au fost 20,14 ± 6,92 L.In vitro Saroglitazarul se 
leagă în mare măsură de proteine   (~ 96%) în plasma umană. Timpul mediu de 
înjumătățire plasmatică al Saroglitazar după administrarea unei doze unice de 
LIPAGLYNTM4 mg este 2,9 ± 0,9 ore. Studiile cu doze multiple la om au arătat că 
Saroglitazar nu se acumulează la doze repetate o dată pe zi timp de 10 zile.

12.3.3 Metabolism
În voluntari sănătoși,LIPAGLYNTM4 mg are un clearance oral aparent, CL/F, calculat 
a fi de 4,8 ± 0,93 L/oră.
In vitrostudiile care au utilizat microzomi hepatici umani reuniți au arătat că Saroglitazar este 
stabil metabolic.
Ca urmare aLIPAGLYNTMLa administrare de 4 mg, Saroglitazar a fost 
metabolizat în trei metaboliți oxidativi minori. Sa constatat că expunerea 
celui mai abundent metabolit oxidativ este mai mică de 10% din expunerea 
la Saroglitazar.
12.3.4 Excreția
La voluntari sănătoși, Saroglitazar nu a fost excretat prin urină, ceea ce indică faptul că are 
cale de eliminare non-renală.
Studiile preclinice au arătat că Saroglitazar este eliminat predominant 
nemodificat pe cale hepatobiliară.

13. TOXICOLOGIE NON CLINICĂ
13.1 Studii de toxicitate acută și cronică
S-au efectuat diverse studii de toxicitate acută și cronică la șoareci, șobolani și câini pe o 
durată de până la 12 luni. În studiile privind dozele acute, doza maximă tolerată (MTD) la 
șoarecii albinoși elvețieni a fost de 500 mg/kg, iar la șobolanul Wistar a fost de 1200 mg/



kg. Studiile farmacologice de siguranță nu au evidențiat modificări adverse ale SNC, 
CVS, parametri respiratori și gastrointestinali. În studiile de toxicitate cu doze 
repetate, Saroglitazar a demonstrat că are un profil de siguranță acceptabil la doze 
de câteva ori mai mari decât dozele aprobate pentru om. La doze mari, efectele 
toxice observate au fost în principal efectele farmacologice exagerate mediate de 
mecanismele PPAR.

13.2 Deteriorarea fertilităţii
Saroglitazar nu a prezentat efecte adverse asupra împerecherii sau fertilității la șobolani 
masculi cu doze de până la 125 mg/kg (de peste 250 de ori doza aprobată la om pe baza 
suprafeței corporale). La femelele de șobolan nu s-au observat efecte adverse asupra 
fertilității până la 3 mg/kg (de 7 ori doza aprobată la om pe baza suprafeței corporale). 
Saroglitazar a modificat ciclicitatea estrului și indicii așternutului la 15 mg/kg, care este de 35 
de ori doza recomandată pentru om.
În timpul studiului de dezvoltare pre și postnatală la șobolani, Saroglitazar nu a prezentat 
efecte adverse asupra performanței reproductive și asupra indicilor de lactație până la 1 mg/
kg, ceea ce este mai mare decât doza terapeutică la om.

13.3 Carcinogenitate
Studiul de carcinogenitate al lui Saroglitazar pe o perioadă de doi ani a fost efectuat la șobolani Wistar. Nu 

a fost identificată nicio problemă potențială carcinogenă pentru oameni, ceea ce a fost confirmat în 

continuare de un studiu mecanicist pe primate non-umane care utilizează biomarkeri moleculari.

13.4 Mutagenicitate
Saroglitazarul s-a dovedit a fi non-mutagenic și non-genotoxic într-o serie de studii 
de toxicologie genetică, inclusiv testul Ames de mutagenitate bacteriană, testul 
aberației cromozomiale folosind limfocite din sângele uman periferic și testul 
micronucleului la șoarece.

14. CUM SE Aprovizionează

LIPAGLYNTMeste furnizat sub formă de comprimate rotunde biconvexe, neacoperite, cu „4” 
scris pe o parte și simplu pe cealaltă față. Disponibil ca concentrație de 4 mg.
LIPAGLYNTMComprimatele sunt furnizate sub formă de 10 comprimate într-un blister alu-alu. Fiecare 

blister este ambalat într-un singur carton.

15. INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE ȘI MANIPULARE
A se pastra la temperaturi sub 25°C si la loc uscat. Protejați de lumină. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor.



16. FABRICAT DE
CADILA HEALTHCARE LIMITED, Sarkhej-Bavla National Highway No. 8A, Moraiya, 
Tal.: Sanand, Dist.: Ahmedabad - 382 210, Gujarat.

17. COMERCIALIZAT DE

O diviziune aCadila Healthcare Ltd.
„Zydus Tower”, Satellite Cross Roads, Ahmedabad 380 015. India.

Telefon : +91-79-2686 8100 (20 de linii) Fax : +91-79-2686 2365 www.zyduscadila.com

TMMarca înregistrată solicitată.

LipaglynTMeste o marcă comercială a Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, India. 
Pentru mai multe detalii vizitați: www.lipaglyn.com
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