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Endast för användning av en registrerad läkare eller ett sjukhus eller ett laboratorium

1. SAMMANSÄTTNING

Varje odragerad tablett innehåller: 
Saroglitazar 4 mg
Hjälpämnen qs
Inaktiva ingredienser i tabletten är mikrokristallin cellulosa, laktos, 
magnesiumoxid, povidon, talk, magnesiumstearat, 
kroskarmellosnatrium och kolloidal kiseldioxid.

2. LÄKEMEDELSBESKRIVNING

LIPAGLYNTM(Saroglitazar) är en dubbel regulator som korrigerar både 
lipidprofilen och de glykemiska indexen. Det finns som en oral tablett 
innehållande 4 mg Saroglitazar. Det kemiska namnet för Saroglitazar är 
bensenpropansyra, a-etoxi-4-[2-[2-metyl-5-[4-(metyltio)fenyl]-1H-pyrrol-1-
yl]etoxi]-, magnesiumsalt (2) :1), (αS) - med följande strukturformel:
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Den empiriska formeln för Saroglitazar är [CH NO S] Mg och 
molekylmassan är 900 g/mol.
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3. INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

LIPAGLYNTMär indicerat för behandling av diabetisk dyslipidemi och 
hypertriglyceridemi med typ 2-diabetes mellitus som inte kontrolleras av 
statinbehandling. I kliniska studier,LIPAGLYNTMhar visat minskning av 
triglycerider (TG), Low Density Lipoprotein (LDL) kolesterol, Very Low Density 
Lipoprotein (VLDL) kolesterol, icke - High Density Lipoprotein (icke-HDL) 
kolesterol och en ökning av HDL-kolesterol. Det har också visat gynnsamma 
glykemiska index genom att reducera fasteplasmaglukos och glykosylerat 
hemoglobin hos diabetespatienter.



4. DOSERING OCH ADMINISTRERING
Den rekommenderade dosen avLIPAGLYNTMär en tablett på 4 mg en gång om dagen.

5. DOSFORMER OCH STYRKOR
LIPAGLYNTMfinns som obelagda tabletter för oral administrering. Varje 
odragerad tablett avLIPAGLYNTMinnehåller 4 mg Saroglitazar.

6. KONTRAINDIKATIONER
Överkänslighet mot Saroglitazar eller något av hjälpämnena som används i formuleringen.

7. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Även om kliniska studier medLIPAGLYNTMinte har visat någon potential för 
myopati eller störningar av lever- och/eller njurfunktion, LIPAGLYNTMBehandling 
bör inledas med försiktighet hos patienter med onormal lever- eller njurfunktion, 
eller med myopati i anamnesen.
LIPAGLYNTMhar inte studerats på patienter med etablerad New York Heart 
Association (NYHA) klass III eller IV hjärtsvikt.LIPAGLYNTMbör initieras med 
försiktighet hos patienter med typ 2-diabetes som har hjärtsjukdom med 
episodisk kronisk hjärtsvikt och sådana patienter bör övervakas med avseende 
på tecken och symtom på kronisk hjärtsvikt.
Även om ingen signifikant viktökning och ödem rapporterades under de kliniska 
studiernaLIPAGLYNTM, bör patienter som upplever snabb viktökning utvärderas 
med avseende på vätskeansamling och volymrelaterade händelser såsom 
kraftigt ödem och kronisk hjärtsvikt.

8. BIVERKNINGAR
I två kontrollerade kliniska fas III-studier på 12 till 24 veckors behandlingslängd 
medLIPAGLYNTM, de vanligaste biverkningarna (AEs ≥ 2%) som rapporterades 
var gastrit, asteni och pyrexi. De flesta biverkningarna var milda till måttliga till 
sin natur och ledde inte till att studien avbröts.
Eftersom kliniska studier utförs under mycket varierande förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som 

observerats i de kliniska studierna av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvenserna i de kliniska 

studierna av ett annat läkemedel och återspeglar kanske inte de frekvenser som observerats i 

praktiken.

9. DROGSINTERAKTIONER
In vitro-studier med rekombinanta humana cytokrom P-450 (CYP) isozymer 
indikerar att Saroglitazar inte signifikant hämmar CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 och 
3A4 vid koncentrationer på 10μM. På samma sätt visades inte Saroglitazar



eventuell potential för CYP3A4-enzyminduktion när den testas upp till 100 μM 
koncentration i luciferasbaserad reporteranalys i transient transfekterade 
HepG2-celler. Även om inga kliniska läkemedelsinteraktionsstudier har utförts 
medLIPAGLYNTMHittills, eftersom de testade koncentrationerna (10 μM och 100 
μM) är flera gånger högre än medel-C för Saroglitazar, kan man dra slutsatsen 
attLIPAGLYNTMskulle inte orsaka kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner 
relaterade till ovan utvärderade CYP.

max

10. ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER

10.1 Graviditet
Graviditet: Kategori C
Säkerheten förLIPAGLYNTMhos gravida kvinnor har inte fastställts eftersom det 
inte finns någon adekvat och välkontrollerad studie utförd på gravida kvinnor. 
Kvinnor som blir gravida underLIPAGLYNTMbehandling bör kontakta sin läkare.
LIPAGLYNTMbör endast användas under graviditet om den potentiella nyttan 
motiverar den potentiella risken för fostret.
I djurstudier utvärderades effekterna av Saroglitazar på embryo-
fosterutvecklingen hos dräktiga råttor som fått upprepade orala doser på 5, 25 
och 125 mg/kg/dag. Ingen maternell eller fostertoxicitet noterades vid 5 mg/kg, 
vilket är cirka 12 gånger högre på kroppsytabasis än den maximala 
rekommenderade humandosen (MRHD) avLIPAGLYNTM4 mg. Saroglitazar visade 
sig vara icke-teratogent upp till den högsta dosen på 125 mg/kg dag hos råttor.
Hos dräktiga kaniner som fick upprepade orala doser på 10, 50 och 200 mg/kg/dag av 
Saroglitazar märktes ingen maternell toxicitet upp till 10 mg/kg och ingen fostertoxicitet 
upp till 50 mg/kg. Saroglitazar visade sig vara icke-teratogent upp till den högsta dosen på 
200 mg/kg/dag hos kaniner.

10.2 Ammande mödrar
Ammande mödrar bör inte användaLIPAGLYNTMeftersom det inte är känt om 
Saroglitazar utsöndras i bröstmjölken.

10.3 Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet avLIPAGLYNTMhos pediatriska patienter har inte 
fastställts.

10.4 Geriatrisk användning

Med tanke på samsjuklighet och samtidig medicinering hos äldre patienter, 
LIPAGLYNTMbör användas med försiktighet till geriatriska patienter.



11. ÖVERDOS
Under kliniska studier, ingen incidens av överdosering medLIPAGLYNTMhar blivit 
rapporterad. Vid överdosering medLIPAGLYNTM, allmän stödjande vård av 
patienten är indicerad, inklusive övervakning av vitala tecken och observation av 
klinisk status.

12. KLINISK FARMAKOLOGI
12.1 Verkningsmekanism
Saroglitazar är en potent och övervägande peroxisomproliferatoraktiverad 
receptor (PPAR)-alfa-agonist med måttlig PPAR-gamma-agonistisk aktivitet. PPAR 
är nukleära lipidaktiverade transkriptionsfaktorer som reglerar uttrycket av olika 
gener involverade i kontrollen av lipid- och lipoproteinmetabolism, 
glukoshomeostas och inflammatoriska processer. De farmakologiska effekterna 
av Saroglitazar utvärderades omfattande i olika prekliniska modeller. 
Saroglitazar visade både antidyslipidemiska och antidiabetiska effekter 
huvudsakligen medierade via aktivering av PPARα respektive PPARγ.

PPARα-aktivering av Saroglitazar ökar den hepatiska oxidationen av fettsyror (FA) och minskar syntesen och utsöndringen av TG. Detta ökar i sin 

tur avledning av FA från perifera vävnader (t.ex. skelettmuskulatur och fettvävnad) till levern och minskar därigenom både FA-syntes och leverans 

av TG till perifera vävnader. Saroglitazar orsakar också ökad lipolys och eliminering av TG-rika partiklar från plasma genom att aktivera 

lipoproteinlipas (LPL) och minska produktionen av apolipoprotein C-III (en hämmare av LPL-aktivitet). I överensstämmelse med ovanstående 

mekanism visade sig Saroglitazar också minska plasma LDL-kolesterol. PPARα-aktivering av Saroglitazar inducerar också en ökning av syntesen 

av apolipoproteinerna AI, A-II och HDL-kolesterol. Även om Saroglitazar övervägande är en PPARα-agonist, det orsakar också aktivering av PPARy 

och reglerar transkriptionen av insulinkänsliga gener involverade i kontrollen av glukosproduktion, transport och användning. Saroglitazar ökar 

uttrycket av många PPARy-responsiva gener involverade i kolhydrat- och lipidmetabolism, inklusive adiponektin, fettsyrabindande 

fettsyrabindande protein (aP2), LPL, fettsyratransportprotein (FATP) och fettsyratranslokas (CD36). Genom att öka uttrycket av dessa gener, 

minskar Saroglitazar postprandial ökning av plasmafria fettsyror, förbättrar post-absorptiv insulinmedierad suppression av leverns 

glukosproduktion, minskar den metaboliska bördan på lever och muskler och främjar glukos Saroglitazar ökar uttrycket av många PPARy-

responsiva gener involverade i kolhydrat- och lipidmetabolism, inklusive adiponektin, fettsyrabindande fettsyrabindande protein (aP2), LPL, 

fettsyratransportprotein (FATP) och fettsyratranslokas (CD36). Genom att öka uttrycket av dessa gener, minskar Saroglitazar postprandial ökning 

av plasmafria fettsyror, förbättrar post-absorptiv insulinmedierad suppression av leverns glukosproduktion, minskar den metaboliska bördan på 

lever och muskler och främjar glukos Saroglitazar ökar uttrycket av många PPARy-responsiva gener involverade i kolhydrat- och lipidmetabolism, 

inklusive adiponektin, fettsyrabindande fettsyrabindande protein (aP2), LPL, fettsyratransportprotein (FATP) och fettsyratranslokas (CD36). 

Genom att öka uttrycket av dessa gener, minskar Saroglitazar postprandial ökning av plasmafria fettsyror, förbättrar post-absorptiv 

insulinmedierad suppression av leverns glukosproduktion, minskar den metaboliska bördan på lever och muskler och främjar glukos



utnyttjande. Starka antidiabetiska och insulinsensibiliserande effekter av 
Saroglitazar observerades i prekliniska modeller, där hyperglykemi och/eller 
nedsatt glukostolerans är en konsekvens av insulinresistens i målvävnaderna.

12.2 Farmakodynamik
12.2.1 Dyslipidemi med typ II-diabetes mellitus (T2DM):
Effekterna avLIPAGLYNTMvid en dos av 4 mg per dag utvärderades i två 
randomiserade fas-III, dubbelblinda, parallellgruppsstudier inklusive 
diabetespatienter med triglycerider >200 mg/dL. I en studie behandlades 
patienterna medLIPAGLYNTM4 mg eller Pioglitazon (45 mg) i 24 veckor. 
Resultaten presenteras i tabell 1 nedan:

Tabell 1: Procentuell förändring i lipid- och glykemiska parametrar efter 

LIPAGLYNTM4 mg behandling

Tidpunkt Vecka 12 Vecka 24

TG - 46,1 ±5,6*# - 45,7 ±5,1*#

Totalt kolesterol - 7,3 ±3,6* - 6,9 ±3,8*#

LDL-kolesterol - 0,4 ±6,5 - 4,8 ±6,2*

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

HDL-kolesterol 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*

Alla värden presenteras som Least Square Mean (LSM) ± Standard Error 
(SE) av Per Protocol (PP) population,
* Statistiskt signifikant förändring jämfört med baslinjen
# Statistiskt signifikant förändring jämfört med Pioglitazon, ^ FPG-
värden presenterade som medelvärde ± SE av PP-populationen



Jämfört med Pioglitazon,LIPAGLYNTM4 mg uppnådde ATP III-målet i fler 
försökspersoner som visas i tabell 2.

Tabell 2: Andel patienter som uppnår ATP III-målet efter 
LIPAGLYNTM4 mg behandling jämfört med Pioglitazon

LIPAGLYNTM

4 mg (%)
Pioglitazon

45 mg (%)
ATP-mål*

Inte uppnått ens ett kriterium 29.4 50,0

Uppnådde ett kriterium 26,5 22.7

Uppnådde två kriterier 35,3 27.3

Uppnådde alla tre kriterierna 8.8 0,0

* ATP – Adult Treatment Panel III i US National Cholesterol Educational 
Program, 2002-2003,
Man : Triglycerid < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl, 
Kvinna : Triglycerid < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dl, HDL > 50 mg/dl



I en annan studie har effekten avLIPAGLYNTMvid 4 mg per dag utvärderades hos 
diabetespatienter med hypertriglyceridemi som inte kontrollerades med Atorvastatin 10 
mg behandling. Patienterna behandlades medLIPAGLYNTM4 mg eller placebo i 12 veckor 
tillsammans med Atorvastatin 10 mg. Resultaten presenteras i tabell 3 nedan:

Tabell 3: Procentuell förändring i lipid- och glykemiska parametrar efter 

LIPAGLYNTM4 mg behandling

Tidpunkt Vecka 6 Vecka 12

TG - 46,4 ±3,1*# - 47,2 ±3,2*#

Totalt kolesterol - 23,6 ±1,9* - 25,8 ±1,8*#

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

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

HDL-kolesterol 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*#

Alla värden presenteras som LSM ± SE av PP-populationen,

* Statistiskt signifikant förändring jämfört med baslinjen,
# Statistiskt signifikant förändring jämfört med placebo



I kombination med atorvastatin,LIPAGLYNTMuppnådde ATP-III-målet i 
fler försökspersoner än enbart Atorvastatin; visar därmed bättre 
kardiovaskulär riskminskning. (Tabell 4)

Tabell 4: Andel av patienter som uppnår ATP-mål efter 
LIPAGLYNTM4 mg behandling jämfört med placebo i 
kombination med Atorvastatin

LIPAGLYNTM4 mg + 
Atorvastatin 10 mg (%)

Placebo +
Atorvastatin 10 mg (%)

ATP-mål *

Inte uppnått ens
ett kriterium

10.3# 30.1

Uppnådde en
kriterier

30.8 38,6

Uppnådde två

kriterier
43,6 24.1

Uppnådde alla tre
kriterier

15.4 6,0

* Man : Triglycerid < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl 
Kvinna : Triglycerid < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dl, HDL > 50 mg/dl
# skiljer sig markant från placebo + Atorvastatin 10 mg

LIPAGLYNTMhar också visat en minskning av TG, LDL, VLDL, icke-HDL-kolesterol 
och TC med en ökning av HDL hos icke-diabetespatienter.
Det fanns ingen incidens av hypoglykemi rapporterad under fas I-III-studier hos 
både diabetiker och icke-diabetiker.

12.3 Human farmakokinetik
Enkeldosfarmakokinetiken förLIPAGLYNTMbedömdes över 
dosintervallet 0,125 till 128 mg.



12.3.1 Absorption
Efter oral administrering till friska frivilliga, inträffade maximala plasmanivåer av 
Saroglitazar cirka 1 timme efter dosering hos båda könen. Maximal 
plasmakoncentration (C ) och area under kurvan (AUC ) för Saroglitazar ökade 
proportionellt med de administrerade enkeldoserna på 0,125 mg - 128 mg per dag. 
Efter oral engångsdos avLIPAGLYNTM4 mg hos friska frivilliga, C på 337,1 ± 91,0 ng/
ml (medelvärde ± SD, n=6) observerades.
Poolad analys av friska manliga och kvinnliga frivilliga försökspersoner visade ingen könseffekt eller effekt 

på maten på farmakokinetiken för Saroglitazar.

max 0-

max

12.3.2 Distribution
Den genomsnittliga skenbara orala distributionsvolymen (Vd/F) av Saroglitazar 
efter administrering av en engångsdos avLIPAGLYNTM4 mg var 20,14 ± 6,92 L.In 
vitro Saroglitazar är i hög grad proteinbundet (~ 96%) i human plasma. Den 
genomsnittliga plasmahalveringstiden för Saroglitazar efter administrering av 
engångsdos LIPAGLYNTM4 mg är 2,9 ± 0,9 timmar. Flerdosstudier på människor har 
visat att Saroglitazar inte ackumuleras vid upprepad dosering en gång dagligen 
under 10 dagar.

12.3.3 Metabolism
Hos friska frivilliga,LIPAGLYNTM4 mg har en uppenbar oral clearance, CL/F, 
beräknad till 4,8 ± 0,93 l/timme.
In vitrostudier med poolade humana levermikrosomer visade att Saroglitazar är 
metaboliskt stabilt.
FöljandeLIPAGLYNTM4 mg administrering visade sig Saroglitazar metaboliseras till 
tre mindre oxidativa metaboliter. Exponeringen av den mest förekommande 
oxidativa metaboliten visade sig vara mindre än 10 % av exponeringen för 
Saroglitazar.

12.3.4 Utsöndring
Hos friska frivilliga utsöndrades inte Saroglitazar i urinen, vilket tyder på att det har 
en icke-renal eliminationsväg.
Prekliniska studier har visat att Saroglitazar huvudsakligen elimineras 
oförändrat via hepatobiliär väg.

13. ICKE KLINISK TOXIKOLOGI
13.1 Studier av akut och kronisk toxicitet
Olika akuta och kroniska toxicitetsstudier utfördes på möss, råttor och hundar upp 
till en varaktighet på 12 månader. I akuta dosstudier var den maximala tolererade 
dosen (MTD) hos schweiziska albinomöss 500 mg/kg och hos Wistar-råtta 1200 mg/



kg. Säkerhetsfarmakologiska studier avslöjade inga negativa förändringar i CNS, CVS, 
andnings- och gastrointestinala parametrar. I toxicitetsstudier med upprepade doser har 
Saroglitazar visat sig ha en acceptabel säkerhetsprofil vid doser som är flera gånger högre än 
de godkända humandoserna. Vid höga doser var de toxiska effekterna som observerades 
främst de överdrivna farmakologiska effekterna medierade av PPAR-mekanismer.

13.2 Nedsatt fertilitet
Saroglitazar visade inga negativa effekter på parning eller fertilitet hos råttor av hankön upp 
till 125 mg/kg (mer än 250 gånger den godkända humana dosen på basis av kroppsyta). Hos 
honråttor observerades inga negativa effekter på fertiliteten upp till 3 mg/kg (7 gånger den 
godkända dosen för människa på basis av kroppsyta). Saroglitazar förändrade brunstcykeln 
och ströindex vid 15 mg/kg vilket är 35 gånger den rekommenderade dosen för människor.

Under pre- och postnatala utvecklingsstudier på råttor visade Saroglitazar inga 
negativa effekter på reproduktionsförmågan och amningsindex upp till 1 mg/kg, 
vilket är mer än den humana terapeutiska dosen.

13.3 Cancerframkallande egenskaper

Tvåårig karcinogenicitetsstudie av Saroglitazar utfördes på Wistar-råttor. Ingen 
potentiell cancerogen oro för människor identifierades, vilket ytterligare 
bekräftades av en mekanistisk studie på icke-mänskliga primater som använder 
molekylära biomarkörer.

13.4 Mutagenicitet
Saroglitazar visade sig vara icke-mutagen och icke-genotoxisk i en rad 
genetiska toxikologiska studier, inklusive Ames bakteriella 
mutagenicitetstest, kromosomavvikelseanalys med användning av perifera 
humana blodlymfocyter och mus-mikronkärntest.

14. HUR LEVERERAS
LIPAGLYNTMlevereras som odragerade runda bikonvexa tabletter med "4" skrivet 
på ena sidan och släta på den andra sidan. Finns som 4 mg styrka.
LIPAGLYNTMtabletter levereras som 10 tabletter i en alu-alu blister. Varje blisterförpackning 
är förpackad i en kartong.

15. FÖRVARINGS- OCH HANTERINGSINSTRUKTIONER
Förvaras under 25°C och torrt. Skydda från ljus. Förvara utom räckhåll för 
barn.



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

17. MARKNADSFÖRS AV

En uppdelning avCadila Healthcare Ltd.
'Zydus Tower', Satellite Cross Roads, Ahmedabad 380 015. Indien.

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

TMSökt varumärke.
LipaglynTMär ett varumärke som tillhör Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, 
Indien. För mer information besök: www.lipaglyn.com
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