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فقطمختبر أو مستشفى أو مسجل طبي ممارس الستخدام

التركيب1.

ملغ 4 ساروجليتازار تحوي: مغلفة غير مضغوطة كل

mg  4Saroglitazar

qsسواغ
أكسيد الالكتوز ، الجريزوفولفين ، السليلوز هي اللوحي الجهاز في النشطة غير المكونات

وثاني الصوديوم كروسكارميلوز المغنيسيوم ، ستيرات التلك ، البوفيدون ، المغنيسيوم ،

الغرواني.السيليكون أكسيد

الدواءوصف 2.

 ، )21 : (المغنيسيوم ملح  ، (- )αSالتالية البنيوية :بالصيغة (TMليباجلين

yl[ ethoxy[ --1-pyrrol methylthio( phenyl[ -1H-)4- ]-5- methyl2-]2- ]
-4- ethoxy-α ،  نسبة ومؤشرات الدهون ملف من كال ًيصحح مزدوج منظم هو

ساروجليتازار. من ملغ 4 على يحتوي فموي كقرص متوفر وهو الدم. في السكر

 )Saroglitazarالبنزينبروبانويكحمض هو للساروجليتازار الكيميائي االسم
ا

ا CH3
ا

ا
+2 ملغن

2

SCH3

جم900 الجزيئية والكتلة  S] NO CH[ Mgهي  Saroglitazarلـ التجريبية الصيغة

مول.  /
252842

واالستخداماالستطبابات 3.

داء مع الدم شحوم وارتفاع الدم شحوم فرط دسليبيدميا لعالج يوصف TMليباجلين

في بالستاتين. العالج طريق عن فيه التحكم يتم ال الذي 2 النوع من السكري

 ، )(TGالثالثية الدهون نسبة في انخفاضاً أظهر TMليباجلينالسريرية ،الدراسات

البروتين وكوليسترول  ، )(LDLالكثافة منخفض الدهني البروتين وكوليسترول

عالي غير الدهني البروتين وكوليسترول  ، )(VLDLجداً الكثافة منخفض الدهني

مواتية مؤشرات أيضاً أظهر وقد . HDLكوليسترول وزيادة  )HDL)-nonالكثافة

الصيام بالزما في الجلوكوز نسبة تقليل طريق عن الدم في السكر لنسبة

السكري.مرضى في الغليكوزيالتي والهيموجلوبين



االستعمالوطريقة الجرعة 4.

اليوم.في واحدة مرة ملغ 4 عيار واحد قرص TMليباجلينمنبها الموصى الجرعة

والقوةالجرعة أشكال 5.

قرص كل الفم. طريق عن لإلعطاء مغلفة غير كأقراص متوفر TMليباجلين

ساروجليتازار.من ملغ 4 على يحتوي TMليباجلينمنمصقول غير

موانع6.

المستحضر.في المستخدمة السواغات من أي أو للساروجليتازار الحساسية فرط

واالحتياطاتالتحذيرات 7.

العتالل احتمال أي تظهر لم TMليباجلينمعالسريرية الدراسات أن من الرغم على

أن يجب TMليباجلين الكلى ،وظائف أو   /والكبد وظائف في اضطراب أو عضلي

الكلى ، أو الكبد وظائف في خلل من يعانون الذين المرضى في بحذر العالج يبدأ

عضلي.اعتالل من تاريخ أو

الدرجة من القلب قصور من يعانون الذين المرضى في دراسته تتم لم TMليباجلين

البدء يجب TMليباجلين.)(NYHAنيويورك في القلب جمعية من الرابعة أو الثالثة

من يعانون الذين 2 النوع من السكري مرض من يعانون الذين المرضى في بحذر

المرضى هؤالء مراقبة ويجب العرضي االحتقاني القلب قصور مع القلب أمراض

االحتقاني.القلب قصور وأعراض عالمات عن بحثاً

في كبيرة زيادة عن اإلبالغ يتم لم السريرية ، الدراسات خالل أنه من الرغم على

سريعة زيادة من يعانون الذين المرضى تقييم يجب ، TMليباجلينمعووذمة الوزن

الوذمة مثل بالحجم المتعلقة واألحداث السوائل تراكم حيث من الوزن في

االحتقاني.القلب وفشل المفرطة

سلبيةأحداث 8.

مع أسبوعاً 24 إلى 12 لمدة الثالثة المرحلة من منضبطة سريريتين دراستين في

تم التي  ٪) 2AEs (شيوعاً األكثر الضائرة األحداث كانت ، TMليباجلينالعالج

إلى خفيفة  AEsمعظم كانت والحمى. والوهن المعدة التهاب هي عنها اإلبالغ

الدراسة.وقف إلى تؤد ولم طبيعتها في معتدلة

يمكن ال واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في السريرية الدراسات إلجراء نظراً

مباشر بشكل ما لدواء السريرية الدراسات في لوحظت التي  AEمعدالت مقارنة

في المالحظة المعدالت تعكس ال وقد آخر لدواء السريرية الدراسات في بالمعدالت

الممارسة.

الدواءتفاعالت 9.

المؤتلفالبشري السيتوكروم إيزوزيمات باستخدام المختبر في الدراسات تشير

CYP( )-450 P  أن إلىSaroglitazar  كبير بشكل يثبط الD6 ، 2C19 ، 2C9 ، 2

CYP1A2  وA4 3 تظهر لم وبالمثل ، ميكرومتر. 10 بتركيزSaroglitazar



في ميكرومتر 100 تركيز حتى اختباره عند  CYP3A4إنزيم لتحريض احتمال أي

على عابر. بشكل المنقولة  HepG2خاليا في لوسيفيراز على القائم المراسل اختبار

اآلن ، حتى TMليباجلينمعسريرية دوائية تفاعلية دراسات إجراء عدم من الرغم

من مرات بعدة أعلى  )ميكرومتر100 و ميكرومتر 10 (المختبرة التركيزات ألن نظراً

تفاعالت يسبب لن TMليباجلينأناستنتاج يمكن  ، Saroglitazarفي    Cمتوسط

أعاله.تقييمها تم التي  CYPsبـ تتعلق سريرياً مهمة دوائية دوائية
األعلى

محددةسكانية مجموعات في االستخدام 10.

الحمل10.1

جفئة الحمل:

بشكل ومراقبة كافية دراسة توجد ال ألنه الحوامل النساء في TMليباجلينسالمة

يجب TMليباجلينخالليحملن اللواتي النساء الحوامل. النساء على أجريت جيد

إذا فقط الحمل أثناء استخدامه يجب TMليباجلينبأطبائهم.االتصال العالج على

الجنين.على المحتملة المخاطر تبرر المحتملة الفائدة كانت

نمو على  Saroglitazarتأثيرات تقييم تم الحيوانات ، على أجريت التي الدراسات في

  /ملجم125 و 25 و 5 من متكررة فموية جرعات أعطيت التي الحوامل الفئران في الجنين

12 بمقدار يزيد ما وهو كجم ،   /مجم5 عند للجنين أو لألم سمية أي يالحظ لم يوم.   /كجم

بها الموصى البشرية للجرعة األقصى الحد عن الجسم سطح مساحة أساس على ضعفاً

MRHD)( ليباجلينمنTM 4 .أن وجد مجمSaroglitazar  أعلى حتى للجراثيم مسبب غير

الفئران.في كجم   /مجم125 جرعة

  /كغم  /ملغم200 و 50 و 10 من متكررة فموية جرعات أعطيت التي الحامل األرانب في

سمية توجد وال كجم   /ملجم10 إلى تصل لألم سمية أي تالحظ لم ساروجليتازار ، من يوم

200 جرعة أعلى حتى ماسخ غير  Saroglitazarأن وجد كجم.   /ملجم50 إلى تصل جنينية

األرانب.في يوم   /كجم  /مجم

المرضعاتاألمهات 10.2

ما المعروف غير من ألنه TMليباجليناستخدامعدم المرضعات األمهات على يجب

الثدي.حليب في يطرح ساروجليتازار كان إذا

األطفالاستخدام 10.3

يثبت.لم األطفال مرضى في TMليباجلينوفعاليةسالمة

المسنيناستخدام 10.4

TMليباجلين المسنين ،للمرضى المصاحبة واألدوية المشترك االعتالل إلى بالنظر

الشيخوخة.مرضى عند بحذر يستخدم أن يجب



زائدةجرعة 11.

اإلبالغ تم TMليباجلينمعزائدة جرعة حدوث يوجد ال السريرية ، الدراسات خالل

العامة الداعمة الرعاية إلى يشار ، TMليباجلينزائدةجرعة تناول حالة في عنه.

السريرية.الحالة ومراقبة الحيوية العالمات مراقبة ذلك في بما للمريض ،

السريريةالصيدلة 12.

العملآلية 12.1

الدم شحميات لخلل المضادة التأثيرات من كال  PPARαو  PPARγالتوالي .على

 Saroglitazarتنشيط طريق عن رئيسي بشكل بوساطة السكري لمرض ومضادة

الجينات عن التعبير تنظم التي النووية الدهون تنشط التي النسخ عوامل هي

الدهنية ، والبروتينات للدهون الغذائي التمثيل في التحكم في المشاركة المختلفة

الدوائية التأثيرات تقييم تم االلتهابية. والعمليات الجلوكوز واستتباب

PPARsأظهر السريرية. قبل النماذج مختلف في واسع نطاق على للساروجليتازار
ناهض عن  عبارة (- )PPARناهض نشاط مع ألفا ناهض  gamma-PPAR .معتدل

Saroglitazarالغالب في المنشط البيروكسيسوم لمستقبالت ومضاد قوي

هذا يؤدي . TGوإفراز تخليق من ويقلل  )(FAالدهنية لألحماض الكبدية األكسدة من  Saroglitazarبواسطة  PPARαتنشيط يزيد

من كل تقليل وبالتالي الكبد ، إلى  )الدهنيةواألنسجة الهيكلية العضالت مثل (المحيطية األنسجة من  FAتحويل زيادة إلى بدوره

الجزيئات من والتخلص الدهون تحلل زيادة في أيضاً  Saroglitazarيتسبب المحيطية. األنسجة إلى  TGوإيصال  FAتخليق

. )LPLلنشاط مثبط ( III-Cالشحمي البروتين إنتاج وتقليل  )(LPLالدهني البروتين ليباز تنشيط طريق عن البالزما من  TGبـ الغنية

 PPARαتنشيط يؤدي البالزما. في  LDLالكولسترول لخفض أيضا  Saroglitazarعلى العثور تم أعاله ، المذكورة اآللية مع تمشيا

أن من الرغم على . cholesterol-HDLو  II-Aو  AIالدهنية البروتينات تخليق زيادة إلى أيضاً  Saroglitazarبواسطة

Saroglitazar  ناهض الغالب في هوPPARα ،  تنشيط في يتسبب أنه كماPPARγ  لألنسولين المستجيبة الجينات نسخ وينظم

لـ المستجيبة الجينات من العديد عن التعبير من  Saroglitazarيزيد واستخدامه. ونقله الجلوكوز إنتاج في التحكم في المشاركة

PPARγ  الدهنية باألحماض المرتبط والبروتين األديبونكتين ذلك في بما والدهون ، الكربوهيدرات استقالب في المتضمنةaP2)( 

الجينات ، هذه عن التعبير زيادة خالل من . )(CD36الدهنية األحماض وترحيل  )(FATPالدهنية األحماض نقل وبروتين  LPLو

عن الناتج االمتصاص بعد األنسولين قمع ويحسن البالزما ، من الخالية الدهنية لألحماض الالحق االرتفاع من  Saroglitazarيقلل

من العديد عن التعبير من  Saroglitazarيزيد الجلوكوز ويعزز والعضالت الكبد على األيضي العبء ويقلل الكبدي ، الجلوكوز

المرتبط والبروتين األديبونكتين ذلك في بما والدهون ، الكربوهيدرات استقالب في المتضمنة  PPARγلـ المستجيبة الجينات

زيادة خالل من . )(CD36الدهنية األحماض وترحيل  )(FATPالدهنية األحماض نقل وبروتين  LPLو  )(aP2الدهنية باألحماض

األنسولين قمع ويحسن البالزما ، من الخالية الدهنية لألحماض الالحق االرتفاع من  Saroglitazarيقلل الجينات ، هذه عن التعبير

من  Saroglitazarيزيد الجلوكوز ويعزز والعضالت الكبد على األيضي العبء ويقلل الكبدي ، الجلوكوز عن الناتج االمتصاص بعد

األديبونكتين ذلك في بما والدهون ، الكربوهيدرات استقالب في المتضمنة  PPARγلـ المستجيبة الجينات من العديد عن التعبير

. )(CD36الدهنية األحماض وترحيل  )(FATPالدهنية األحماض نقل وبروتين  LPLو  )(aP2الدهنية باألحماض المرتبط والبروتين

ويحسن البالزما ، من الخالية الدهنية لألحماض الالحق االرتفاع من  Saroglitazarيقلل الجينات ، هذه عن التعبير زيادة خالل من

الجلوكوزويعزز والعضالت الكبد على األيضي العبء ويقلل الكبدي ، الجلوكوز عن الناتج االمتصاص بعد األنسولين قمع



من األنسولين وتحسس السكري مرض ضد قوية تأثيرات لوحظت استغالل.

Saroglitazar  والدم في السكر ارتفاع يكون حيث السريرية ، قبل النماذج في/  

المستهدفة.األنسجة في األنسولين لمقاومة نتيجة الجلوكوز تحمل ضعف أو

الدوائيةالديناميكيات 12.2

:)(T2DMالثاني النوع من السكري داء مع الدم شحميات عسر 12.2.1
عشوائيتين ، مرحلتين في تقييمها تم يوميا ملغ 4 بجرعة TMليباجلينالآثار

 dL/  mgمع السكري مرضى ذلك في بما المتوازية المجموعة التعمية ، مزدوجة

200Triglycerides< . ليباجلينبـالمرضى عالج تم الدراسات ، إحدى فيTM 4

1 الجدول في معروضة النتائج أسبوعاً. 24 لمدة  )مجم45 (بيوجليتازون أو مجم

أدناه:

بعد الدم في السكر ونسبة الدهنية المعلمات في للتغير المئوية النسبة 1: الجدول

LIPAGLYNTM 4 عالجملغ

24األسبوععشرالثاني األسبوعزمنيةنقطة

# *5.1  ±45.7 -# *5.6  ±46.1 -تيراغرام

# *3.8  ±6.9 -*3.6  ±7.3 -الكليالكولسترول

*6.2  ±4.8 -6.5 ±0.4 -الكثافةمنخفض الدهني البروتين كوليسترول

# *5.2  ±46.1 -# *5.6  ±46.1 -الكثافةوضيع الشحمي البروتين كوليسترول

3.9 ±4.6*3.7  ±10.0الكثافةعالي الدهني البروتين كوليسترول

A1 Apo0.7± 4.82.2± 8.2

B Apo- 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*

 )(SEمعياري خطأ  ± Square Least  )Mean )LSMأنهاعلى القيم جميع تقديم يتم
 ،)(PPبروتوكول مجموعة لكل

األساسبخط مقارنة إحصائية داللة ذو تغيير  *

قيم  ^ ، Pioglitazoneبـ مقارنة إحصائية داللة ذو تغيير  #

FPG  متوسط   أنها على المقدمة± SE  لسكانPP



من المزيد في  III ATPهدف مجم 4 حقق TMليباجلين ،Pioglitazoneمع المقارنة عند

2.الجدول في موضح هو كما الموضوعات

 III ATPهدف حققوا الذين للمرضى المئوية النسبة 2: الجدول

بيوجليتازونمع بالمقارنة ملغ LIPAGLYNTM 4بعد

TMليباجلين

(٪)مليغرام 4

بيوجليتازون

(٪)ملجم 45
* ATPهدف

29.450.0واحدمعيار حتى تتحقق لم

26.522.7واحدمعيار حقق

35.327.3معيارينحقق

8.80.0الثالثةالمعايير جميع حقق

األمريكي ، القومي للكوليسترول التعليمي للبرنامج الثالثة البالغين عالج لوحة ،

2003-2002 -ATP *
اإلناث: ديسيلتر ،   /مجم >40HDL ديسيلتر ،   /مجم LDL 100<ديسيلتر ،   /مجم150 <الثالثية الدهون ذكور:

ديسيلتر  /مجم >50HDL ديسيلتر ،   /مجم LDL 100<ديسيلتر ،   /مجم150 <الثالثية الدهون



يعانون الذين السكري مرضى في يوميا ملغ 4 عند TMليباجلينأثرأخرى ، دراسة في

تم ملغ. 10 أتورفاستاتين العالج مع للسيطرة الخاضع غير الدم شحوم ارتفاع من

أتورفاستاتين مع أسبوعاً 12 لمدة وهمي دواء أو مجم TM 4ليباجلينالمرضىعالج

أدناه:3 الجدول في معروضة النتائج مجم. 10

بعد الدم في السكر ونسبة الدهنية المعلمات في للتغير المئوية النسبة 3: الجدول

LIPAGLYNTM 4 عالجملغ

عشرالثاني األسبوعالسادساألسبوعزمنيةنقطة

# *3.2  ±47.2 -# *3.1  ±46.4 -تيراغرام

# *1.8  ±25.8 -*1.9  ±23.6 -الكليالكولسترول

# *2.4  ±30.7 -*2.5  ±28.1 -الكثافةمنخفض الدهني البروتين كوليسترول

# *3.2  ±46.5 -# *3.3  ±45.1 -الكثافةوضيع الشحمي البروتين كوليسترول

#2.5  ±2.88.1 ±8.3الكثافةعالي الدهني البروتين كوليسترول

ApoA18.1± 3.29.2± 4.5

B Apo- 29.1±  2.4*- 32.1±  2.3* #

FPG- 14.9±  3.7* #- 10.5±  4.2* #

 ،PPلسكان  SE ± LSMأنها على القيم جميع تقديم يتم

األساس ،بخط مقارنة إحصائية داللة ذو تغيير  *

الوهميبالدواء مقارنة إحصائية داللة ذو تغيير  #



من أكثر مواضيع في  III-ATPهدف حقق TMليباجلينأتورفاستاتين ،مع باالشتراك

بشكل الدموية واألوعية القلب مخاطر تقليل يظهر ثم ومن وحده ؛ أتورفاستاتين

)4الجدول (أفضل.

بعد  ATPهدف حققوا الذين للمرضى المئوية النسبة 4: الجدول

LIPAGLYNTM مع باالشتراك الوهمي الدواء مع بالمقارنة مجم 4 عالج

أتورفاستاتين

 +مجم TM 4ليباجلين
(٪)مجم 10 أتورفاستاتين

+الوهمي
(٪)مجم 10 أتورفاستاتين

* ATPهدف

حتىيتحقق لم

واحدمعيار
10.3#30.1

واحدةأنجزت

معايير
30.838.6

اثنانأنجز

معايير
43.624.1

الثالثةأنجزت

معايير
15.46.0

أنثى: ديسيلتر   /مجم >40HDL ديسيلتر ،   /مجم LDL 100<ديسيلتر ،   /مجم150 <الثالثية الدهون للذكور:  *

ديسيلتر  /مجم >50HDL ديسيلتر ،   /مجم LDL 100<ديسيلتر ،   /مجم150 <الثالثية الدهون

ملغ10 أتورفاستاتين  +الوهمي الدواء عن ملحوظ بشكل تختلف  #

 HDL-nonو  VLDLو  LDLو  TGالكوليسترول في انخفاضاً أيضاً أظهر TMليباجلين

بالسكري.المصابين غير المرضى في  HDLفي زيادة مع  TCو

كل في والثالثة األولى المرحلة تجارب خالل الدم في السكر نقص حدوث عن اإلبالغ يتم لم

به.المصابين وغير السكري مرضى من

البشريةالدواء حركية 12.3

من الجرعة نطاق عبر تقييمه تم TMليباجلينمنالواحدة للجرعة الدوائية الحرائك

مجم.128 إلى 0.125



االمتصاص12.3.1

من البالزما مستويات ذروة حدثت الفم ، طريق عن أصحاء متطوعين تناول بعد

Saroglitazar  الحد زاد الجنسين. كال في الجرعات بعد واحدة ساعة حوالي في

 Saroglitazarمن  )(AUCالمنحنى تحت الواقعة والمنطقة  )(Cالبالزما لتركيز األقصى

اليوم. في مجم 128 - مجم 0.125 من المعطاة المفردة الجرعات مع متناسب بشكل

 ±337.1 من  Cأصحاء ، متطوعين في ملغ TM 4ليباجلينمنواحدة فموية جرعة بعد
لوحظ. )6 =ن  ، SD ±المتوسط   (مل   /نانوغرام91.0

تأثير أو جنساني تأثير وجود عدم واإلناث الذكور من األصحاء للمتطوعين المجمع التحليل أظهر

لساروجليتازار.الدوائية الحرائك على غذائي

0-األعلى

األعلى

التوزيع12.3.2

جرعة تناول بعد  Saroglitazarمن  )F)/  Vdللتوزيع الظاهر الشفوي الحجم متوسط

نطاق على مرتبط  المختبرفي لتر.6.92  ±20.14 كان ملغ TM 4ليباجلينمنواحدة

لساروجليتازار النصفي العمر متوسط   اإلنسان. بالزما في  ٪)96  (~بالبروتين واسع

0.9  ±2.9 ملغ TM 4ليباجلين Saroglitazarواحدة جرعة تناول بعد البالزما في

يخضع ال  Saroglitazarأن البشر على المتعددة الجرعات دراسات أظهرت ساعة.

أيام.10 لمدة يومياً واحدة مرة الجرعات تكرار عند لتراكم

الغذائيالتمثيل 12.3.3

أن محسوب  ، F/  CLظاهر ، فمي تخليص لها ملغ TM 4ليباجليناألصحاء ،المتطوعين في

ساعة.  /لتر0.93  ±4.8 يكون

 Saroglitazarأن المجمعة البشرية الكبد ميكروسومات باستخدام أجريت التي الدراسات أظهرت المختبرفي

األيضية.الناحية من مستقر

مستقلبات ثالثة إلى استقالبه يتم  Saroglitazarأن وجد ملغ ، TM 4ليباجلينالتالية

أقل ليكون وفرة األكثر المؤكسد للمستقلب التعرض على العثور تم طفيفة. مؤكسدة

للساروجليتازار.التعرض من 10٪ من

اإلخراج12.3.4

على يحتوي أنه إلى يشير مما البول في  Saroglitazarإفراز يتم لم األصحاء ، المتطوعين في

منه.للتخلص كلوي غير طريق

تغيير دون الغالب في منه التخلص يتم  Saroglitazarأن السريرية قبل الدراسات أظهرت

الصفراوي.الكبد مسار طريق عن

السريريةغير السموم علم 13.

والمزمنةالحادة السمية دراسات 13.1

لمدة والكالب والجرذان الفئران على والمزمنة الحادة السمية عن مختلفة دراسات أجريت

 )(MTDبها المسموح القصوى الجرعة كانت الحادة ، الجرعة دراسات في شهراً. 12 إلى تصل
 /مجم1200 كانت  Wistarالفئران وفي كجم ،   /مجم500 السويسرية البيضاء الفئران في



الجهاز في معاكسة تغيرات أي عن اآلمنة األدوية علم دراسات تكشف لم كلغ.

السمية دراسات في الهضمي. والجهاز التنفسي والجهاز  ، CVSو المركزي ، العصبي

أعلى بجرعات مقبول أمان ملف لديه  Saroglitazarأن تبين المتكررة ، للجرعات

التأثيرات كانت العالية ، الجرعات عند المعتمدة. البشرية الجرعات من أضعاف بعدة

آليات بوساطة فيها المبالغ الدوائية التأثيرات هي رئيسي بشكل المالحظة السامة

PPAR.

الخصوبةضعف 13.2

حتى الجرذان ذكور في الخصوبة أو التزاوج على ضارة آثار أي  Saroglitazarيظُهر لم

مساحة أساس على المعتمدة البشرية الجرعة ضعف 250 من أكثر (كجم   /مجم125

3 إلى تصل الخصوبة على ضارة آثار أي يالحظ لم الفئران ، إناث في . )الجسمسطح

. )الجسمسطح مساحة أساس على المعتمدة البشرية الجرعة أضعاف 7 (كجم   /مجم

ضعف 35 أي كجم   /مجم15 عند القمامة ومؤشرات الشبق دورة  Saroglitazarغيرّ

اإلنسان.من بها الموصى الجرعة

آثار أي  Saroglitazarيظُهر لم الفئران ، في الوالدة وبعد قبل النمو دراسة خالل

من أكثر وهو كجم   /مجم1 حتى الرضاعة ومؤشرات التناسلي األداء على سلبية

لإلنسان.العالجية الجرعة

السرطنة- 13.3

تحديد يتم لم ويستار. فئران في لساروجليتازار عامين لمدة السرطنة دراسة أجريت

خالل من أكبر بشكل تأكيده تم ما وهو للبشر ، محتملة للسرطان مسببة مخاوف أي

الجزيئية.الحيوية المؤشرات باستخدام البشرية غير الرئيسيات في ميكانيكية دراسة

الطفرات13.4

دراسات من مجموعة في للجينات سام وغير مطفر غير  Saroglitazarعلى العثور تم

االنحراف ومقايسة  ، Amesالجرثومية الطفرات اختبار ذلك في بما الجينية ، السموم

وفحص البشري المحيطي الدم في الليمفاوية الخاليا باستخدام الكروموسومي

الصغيرة.الفئران

زودتكيف 14.

مكتوب  "4"مع مطلية غير الوجهين محدبة مستديرة كأقراص توفيره يتم TMليباجلين

مجم.4 بقوة متوفر اآلخر. الجانب على وعادي واحد جانب على

نفطة كل ألو. ألو نفطة في أقراص 10 شكل على األقراص توفير يتم TMليباجلين

أحادي.كرتون في معبأة

والمعالجةالتخزين تعليمات 15.

عن بعيدا يحفظ الضوء. من احم جاف. مكان وفي مئوية درجة 25 من أقل حرارة درجة في يحفظ

األطفال.متناول



قبلمن المصنعة 16.

LIMITED HEALTHCARE CADILA أ ، 8 رقم السريع الوطني بافال ساركج طريق

غوجارات.382210 ، - آباد أحمد حي: ساناند ، تل: مورايا ،

بواسطةالتسويق تم 17.

Ltd. Healthcare Cadilaمنقسم
الهند.015. 380 آباد أحمد الطرق ، الصناعية األقمار عبر  ، "زيدوسبرج "

2365www.zyduscadila.com 91-79-2686  +الفاكس:  )20Lines (8100 91-79-2686  +الهاتف:

TM تجارية.عالمة على للحصول طلب تقديم تم

الهند. آباد ، أحمد  ، Limited Healthcare Cadilaلشركة تجارية عالمة هي TMليباجلين

www.lipaglyn.comبزيارة: قم التفاصيل من لمزيد

PILBL/  D/  IND/  LPN  /010  /15'يوليو بعد تستخدم ال 13 'أغسطس


