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สําหรับการใช้งานของแพทย์ที่ลงทะเบียนหรือโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการเท่านั้น

1. องค์ประกอบ
แต่ละเม็ดทีไ่ม่เคลือบผิวประกอบด้วย: 
Saroglitazar 4 มก.
สารเพิ่มปริมาณ qs
ส่วนผสมที่ไม่ใช้งานในแท็บเล็ต ได้แก่ ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส แลคโตส แมกนีเซียม
ออกไซด์ โพวิโดน แป้งโรยตัว แมกนีเซียมสเตียเรต โซเดียมครอสคารเ์มลโลส และ
คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์

2. คําอธิบายยา
ลิปปากลินTM(Saroglitazar) เป็นตัวควบคุมคู่ทีแ่ก้ไขทั้งโปรไฟลไ์ขมันและดัชนี
นํ้าตาล มีให้ในรูปแบบยาเม็ดปากเปล่าที่มี Saroglitazar 4 มก. ชื่อทางเคมีของ 
Saroglitazar คือ Benzenepropanoic acid, α-ethoxy-4-[2-[2-methyl-5-
[4-(methylthio)phenyl]-1H- pyrrol-1-yl]ethoxy]-, เกลือแมกนีเซียม (2 
:1), (αS) - ด้วยสูตรโครงสร้างดังต่อไปนี้:
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สูตรเชิงประจักษ์ของ Saroglitazar คือ [CH NO S] Mg และมวลโมเลกุลคือ 
900 g/mole

25 28 4 2

3. ข้อบ่งชี้และการใช้งาน
ลิปปากลินTMถูกระบุสําหรับการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากเบาหวานและภาวะ
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงด้วยโรคเบาหวานประเภท 2 ที่ไม่ได้ควบคุมโดยการรักษาด้วยสแต
ติน ในการศึกษาทางคลินิกลิปปากลินTMได้แสดงให้เห็นการลดลงของไตรกลีเซอไรด์ (TG), 
โคเลสเตอรอลไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (LDL), โคเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความ
หนาแน่นตํ่ามาก (VLDL), โคเลสเตอรอลไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง (ไม่ใช่ HDL) 
และการเพิ่มขึ้นของ HDL โคเลสเตอรอล นอกจากนี้ยังแสดงใหเ้ห็นดัชนีระดับนํ้าตาลใน
เลือดที่ดีโดยการลดระดับนํ้าตาลในเลือดขณะอดอาหารและเฮโมโกลบินที่ไกลโคซิเลตในผู้
ป่วยเบาหวาน



4. ปริมาณและการบริหาร
ปริมาณที่แนะนําของลิปปากลินTMคือหนึ่งเม็ดขนาด 4 มก. วันละครั้ง

5. รูปแบบการใหย้าและจุดแข็ง
ลิปปากลินTMสามารถใช้ได้เป็นยาเม็ดที่ไม่เคลือบสําหรับการบริหารช่องปาก 
แต่ละเม็ดไม่เคลือบของลิปปากลินTMประกอบด้วย Saroglitazar 4 มก.

6. ข้อห้าม
ภูมิไวเกินต่อ Saroglitazar หรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ทีใ่ช้ในสูตร

7. คําเตือนและข้อควรระวัง
แม้ว่าการศึกษาทางคลินิกกับลปิปากลินTMไม่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพใด ๆ สําหรับ 
myopathies หรือ derangement ของตับและ/หรือการทํางานของไต ลปิปา
กลินTMควรเริ่มการรักษาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีตับหรือการทํางานของไต
ผิดปกติ หรือมีประวัตโิรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ลิปปากลินTMไม่ไดร้ับการศึกษาในผูป้่วยโรคหัวใจล้มเหลว New York Heart 
Association (NYHA) Class III หรือ IVลปิปากลินTMควรเริ่มด้วยความ
ระมัดระวังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นโรคหัวใจทีม่ีภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นระ
ยะๆ และผู้ป่วยดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบสัญญาณและอาการแสดงของ
ภาวะหัวใจล้มเหลว
แม้ว่าในระหว่างการศึกษาทางคลินิก จะไม่พบการเพิ่มนํ้าหนักและอาการบวมนํ้าที่มี
นัยสําคัญด้วยลิปปากลินTMผูป้่วยที่มีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วควรได้รับการ
ประเมินสําหรับการสะสมของของเหลวและเหตุการณท์ี่เกี่ยวข้องกับปริมาตร เช่น 
อาการบวมนํ้าที่มากเกินไปและภาวะหัวใจล้มเหลว

8. เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์
ในการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ที่มีการควบคุม 2 ครั้งซึ่งมีระยะเวลาการรักษา 12 ถึง 24 
สัปดาห์ด้วยลิปปากลินTMเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด (AEs ≥ 2%) ที่รายงาน 
ได้แก่ โรคกระเพาะ อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง และ pyrexia AE ส่วนใหญ่มีลักษณะเล็ก
น้อยถึงปานกลาง และไม่ส่งผลให้ต้องยุติการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาทางคลินิกดําเนินการภายใตส้ภาวะทีแ่ตกต่างกันอย่างมาก 
อัตรา AE ที่สังเกตพบในการศึกษาทางคลินิกของยาจึงไม่สามารถเปรียบเทียบ
โดยตรงกับอัตราในการศึกษาทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่สะท้อนถึงอัตราที่
สังเกตได้ในทางปฏิบัติ

9. ปฏิกิริยาระหว่างยา
การศึกษาในหลอดทดลองโดยใช้ไอโซไซม์ recombinant human cytochrome P-450 
(CYP) ระบวุ่า Saroglitazar ไม่ยับยั้ง CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 และ 3A4 ที่ความเข้ม
ข้น 10μM อย่างมีนัยสําคัญ ในทํานองเดียวกัน Saroglitazar ไม่ไดแ้สดง



ศักยภาพใด ๆ สําหรับการเหนี่ยวนําเอนไซม์ CYP3A4 เมื่อทดสอบความเข้มข้นสูง
ถึง 100 ไมโครโมลาร์ในการทดสอบนักข่าวตามลซูิเฟอเรสในเซลล์ HepG2 ที่
ทรานส์เฟกชั่วคราว แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยากับยาทางคลินิก
กับลิปปากลินTMจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากความเข้มข้นที่ทดสอบ (10 µM และ 100 
µM) นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย C ของ Saroglitazar หลายเท่าจึงสามารถอนุมานได้ว่าลิ
ปปากลินTMจะไม่ทําให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและยาที่มีนัยสําคัญทางคลินิกที่
เกี่ยวข้องกับ CYPs ที่ได้รับการประเมินข้างต้น

max

10. ใช้ในประชากรเฉพาะ
10.1 การตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์: หมวดหมู่ C
ความปลอดภัยของลิปปากลินTMในสตรีมีครรภย์ังไมไ่ด้รับการจัดตั้งขึ้น เนื่องจาก
ไม่มกีารศึกษาที่เพียงพอและมีการควบคุมอย่างดีในสตรตีั้งครรภ์ ผู้หญิงที่ตั้ง
ครรภ์ระหว่างลิปปากลินTMการรักษาควรติดต่อแพทยล์ิปปากลินTMควรใชใ้น
ระหว่างตั้งครรภ์เฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็นตัวกําหนดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นกับ
ทารกในครรภ์
ในการศึกษาในสัตวท์ดลอง ประเมินผลของ Saroglitazar ต่อพัฒนาการของตัว
อ่อนและทารกในครรภ์ในหนูทีต่ั้งครรภ์ที่ไดร้ับยารับประทานซํ้า 5, 25 และ 125 มก
./ กก./วัน ไม่พบความเป็นพิษของมารดาหรือทารกในครรภ์ที่ 5 มก./กก. ซึ่งสูง
กว่าปริมาณสูงสุดที่แนะนําในคน (MRHD) ประมาณ 12 เท่าบนพื้นผิวของร่างกาย
ลิปปากลินTM4 มก. พบว่า Saroglitazar ไม่ก่อให้เกิดการก่อมะเร็งในขนาดสูงสุด 
125 มก./กก. วันในหนูแรท
ในกระต่ายที่ตั้งครรภ์ที่ได้รับยา Saroglitazar ขนาด 10, 50 และ 200 มก./กก./
วัน ซํ้าๆ ไม่พบความเป็นพิษต่อมารดาถึง 10 มก./กก. และไม่มีความเป็นพิษต่อ
ทารกในครรภ์ถึง 50 มก./กก. พบว่า Saroglitazar ไม่ก่อให้เกิดการก่อมะเร็งใน
ขนาดสูงสุด 200 มก./กก./วัน ในกระต่าย
10.2 พยาบาลมารดา
คุณแมพ่ยาบาลไม่ควรใช้ลิปปากลินTMเพราะไม่รู้ว่า Saroglitazar ถูกขับออกทาง
นํ้านมแม่หรือไม่
10.3 การใช้งานในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของลิปปากลินTMในผูป้่วยเด็กยังไม่ได้รับการจัด
ตั้งขึ้น
10.4 การใช้ผู้สูงอายุ
โดยพิจารณาจากโรคร่วมและยาที่รับประทานควบคู่กันในผู้ป่วยสูงอายุ ลปิปากลิน
TMควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยสูงอายุ



11. ยาเกินขนาด
ในระหว่างการศึกษาทางคลินิก ไม่มีอุบัติการณข์องการใช้ยาเกินขนาดกับลิปปากลินTMได้
รับรายงานแล้ว. ในกรณีที่ใชย้าเกินขนาดกับลิปปากลินTM, มีการบ่งชี้การดูแลแบบประคับ
ประคองโดยทั่วไปของผู้ป่วย รวมทั้งการติดตามสัญญาณชีพและการสังเกตสถานะทาง
คลินิก

12. เภสัชวิทยาคลินิก
12.1 กลไกการออกฤทธิ์
Saroglitazar เป็น Peroxisome Proliferator Activated Receptor 
(PPAR) - ตัวเร่งปฏิกิริยาอัลฟาที่มีฤทธิ์และมีฤทธิ์เป็นเอกฉันท์ในระดับปานกลาง 
PPARs เป็นปัจจัยการถอดรหัสที่กระตุ้นด้วยไขมันนิวเคลียร์ ซึ่งควบคุมการ
แสดงออกของยีนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาผลาญไขมันและไลโป
โปรตีน สภาวะสมดุลของกลูโคส และกระบวนการอักเสบ ผลทางเภสัชวิทยาของ 
Saroglitazar ได้รับการประเมินอย่างกว้างขวางในแบบจําลองพรคีลินิกต่างๆ 
Saroglitazar แสดงทั้งฤทธิ์ต้านการลื่นไถลและต้านเบาหวานโดยส่วนใหญ่เป็นสื่อ
กลางผ่านการกระตุ้นPPARαและPPARγ ตามลําดับ

การกระตุ้นPPARαโดย Saroglitazar เพิ่มการเกิดออกซิเดชันของตับของกรดไขมัน (FA) และลดการสังเคราะห์และการหลั่งของ TG สิ่งนี้จะเพิ่มการ

เบี่ยงเบนของ FA จากเนื้อเยื่อส่วนปลาย (เช่น กล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อไขมัน) ไปยังตับ และด้วยเหตุนี้จึงลดการสังเคราะห์ FA และการนําส่ง TG 

ไปยังเนื้อเยื่อส่วนปลาย Saroglitazar ยังทําให้เกิดการสลายไขมันเพิ่มขึ้นและการกําจัดอนุภาคที่อุดมด้วย TG ออกจากพลาสมาด้วยการกระตุ้น 

lipoprotein lipase (LPL) และลดการผลิต apolipoprotein C-III (ตัวยับยั้งการทํางานของ LPL) สอดคล้องกับกลไกข้างต้น พบว่า 

Saroglitazar ช่วยลดคอเลสเตอรอล LDL ในพลาสมา การกระตุ้นPPARαโดย Saroglitazar ยังกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์ apolipoproteins AI, 

A-II และ HDL-cholesterol เพิ่มขึ้น แม้ว่า Saroglitazar ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเอกของPPARα นอกจากนี้ยังทําให้เกิดการกระตุ้นของPPARγและ

ควบคุมการถอดรหัสยีนที่ตอบสนองต่ออินซูลินทีเ่กี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต การขนส่ง และการใช้กลูโคส Saroglitazar เพิ่มการแสดงออกของ

ยีนที่ตอบสนองต่อPPARγจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมัน รวมถึง adiponectin, โปรตีนจับกรดไขมัน adipocyte 

(aP2), LPL, โปรตีนขนส่งกรดไขมัน (FATP) และกรดไขมันทรานส์โลเคส (CD36) โดยการเพิ่มการแสดงออกของยีนเหล่านี้ Saroglitazar ช่วยลด

การเพิ่มขึ้นของกรดไขมันที่ปราศจากพลาสมาหลังการตื่นนอน ปรับปรุงการปราบปรามอินซูลินหลังการดูดซึมของกลูโคสในตับ ลดภาระการเผาผลาญ

ในตับและกล้ามเนื้อ และส่งเสริมกลูโคส Saroglitazar เพิ่มการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อPPARγจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญ

คาร์โบไฮเดรตและไขมัน รวมถึง adiponectin, โปรตีนจับกรดไขมัน adipocyte (aP2), LPL, โปรตีนขนส่งกรดไขมัน (FATP) และกรดไขมันทรานส์โล

เคส (CD36) โดยการเพิ่มการแสดงออกของยีนเหล่านี้ Saroglitazar ช่วยลดการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันที่ปราศจากพลาสมาหลังการตื่นนอน ปรับปรุง

การปราบปรามอินซูลินหลังการดูดซึมของกลูโคสในตับ ลดภาระการเผาผลาญในตับและกล้ามเนื้อ และส่งเสริมกลูโคส Saroglitazar เพิ่มการ

แสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อPPARγจํานวนมากทีเ่กี่ยวข้องกับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมัน รวมถึง adiponectin, โปรตีนจับกรดไขมัน 

adipocyte (aP2), LPL, โปรตีนขนส่งกรดไขมัน (FATP) และกรดไขมันทรานส์โลเคส (CD36) โดยการเพิ่มการแสดงออกของยีนเหล่านี้ 

Saroglitazar ช่วยลดการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันทีป่ราศจากพลาสมาหลังการตื่นนอน ปรับปรุงการปราบปรามอินซูลินหลังการดูดซึมของกลูโคสในตับ 

ลดภาระการเผาผลาญในตับและกล้ามเนื้อ และส่งเสริมกลูโคส



การใช้ประโยชน์ ยา Saroglitazar มีฤทธิ์ต้านเบาหวานและอินซูลินทีไ่ด้ผลดีในแบบ
จําลองพรีคลินิก ซึ่งภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงและ/หรือความทนทานต่อกลูโคส
บกพร่องเป็นผลมาจากการดื้อต่ออินซูลินในเนื้อเยื่อเป้าหมาย

12.2 เภสัชพลศาสตร์
12.2.1 ภาวะไขมันในเลือดสูงที่เป็นโรคเบาหวานประเภท II (T2DM):
ผลกระทบของลิปปากลินTMที่ขนาดยา 4 มก. ต่อวันได้รับการประเมินในการศึกษาแบบกลุ่มคู่ขนาน 
randomized double-blind และแบบคู่ขนานแบบสุ่ม Phase-III สองครั้ง ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยเบา
หวานที่มี Triglycerides >200 mg/dL ในการศึกษาหนึ่ง ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยลิปปากลินTM4 
มก. หรือ Pioglitazone (45 มก.) เป็นเวลา 24 สัปดาห์ ผลลัพธถ์ูกนําเสนอในตารางที่ 1 ด้านล่าง:

ตารางที่ 1: เปอร์เซ็นตก์ารเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ไขมันและนํ้าตาลในเลือดหลัง 
LIPAGLYNTMการรักษา 4 มก

จุดเวลา สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 24

TG - 46.1 ±5.6*# - 45.7 ±5.1*#

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

LDL คอเลสเตอรอล - 0.4 ±6.5 - 4.8 ±6.2*

VLDL คอเลสเตอรอล - 46.1 ±5.6*# - 46.1 ±5.2*#

HDL คอเลสเตอรอล 10.0 ±3.7* 4.6 ±3.9

อาโป A1 0.7 ±4.8 2.2 ±8.2

อาโป บี - 11.9 ±5.4* - 9.8 ±5.4*

เอฟพจีี^ - 15.2 ±3.5* - 11.5 ±5.8*

HbA1c - 0.3 ±0.1* - 0.3 ±0.1*

ค่าทั้งหมดแสดงเป็นค่าค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (LSM) ± Standard Error (SE) 
ของประชากรต่อโปรโตคอล (PP)
* การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับการตรวจวัดพื้นฐาน
# การเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ Pioglitazone 
^ ค่า FPG ที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย± SE ของประชากร PP



เมื่อเทียบกับ PioglitazoneลปิปากลินTM4 มก. บรรลุเป้าหมาย ATP III ในวิชา
ต่างๆ ตามที่แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2: ร้อยละของผู้ป่วยที่บรรลุเป้าหมาย ATP III ตาม 
LIPAGLYNTMการรักษา 4 มก. เมื่อเทียบกับ Pioglitazone

ลิปปากลินTM

4 มก. (%)
Pioglitazone

45 มก. (%)
เป้าหมายเอทีพี*

ไมผ่่านเกณฑ์แม้แต่ข้อเดียว 29.4 50.0

บรรลุหนึ่งเกณฑ์ 26.5 22.7

บรรลุสองเกณฑ์ 35.3 27.3

ไดค้รบทั้ง 3 เกณฑ์ 8.8 0.0

* ATP – Adult Treatment Panel III of US National Cholesterol Educational 
Program, 2002-2003,
เพศชาย : Triglyceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl, เพศ
หญิง : Triglyceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl



ในการศึกษาอื่น ผลกระทบของลปิปากลินTMที่ 4 มก. ต่อวันได้รับการประเมินในผู้ป่วยเบา
หวานที่มีภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงซึ่งไม่ได้รับการควบคุมด้วย Atorvastatin 10 มก. 
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยลิปปากลินTM4 มก. หรือยาหลอกเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ร่วมกับอะ
ทอร์วาสแตติน 10 มก. ผลลัพธถ์ูกนําเสนอในตารางที่ 3 ด้านล่าง:

ตารางที่ 3: เปอร์เซ็นตก์ารเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอรไ์ขมันและนํ้าตาลในเลือดหลัง 
LIPAGLYNTMการรักษา 4 มก

จุดเวลา สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 12

TG - 46.4 ±3.1*# - 47.2 ±3.2*#

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

LDL คอเลสเตอรอล - 28.1 ±2.5* - 30.7 ±2.4*#

VLDL คอเลสเตอรอล - 45.1 ±3.3*# - 46.5 ±3.2*#

HDL คอเลสเตอรอล 8.3 ±2.8 8.1 ±2.5#

ApoA1 8.1 ±3.2 9.2 ±4.5

อาโป บี - 29.1 ±2.4* - 32.1 ±2.3*#

เอฟพีจี - 14.9 ±3.7*# - 10.5 ±4.2*#

ค่าทั้งหมดแสดงเป็น LSM ± SE ของประชากร PP
* การเปลี่ยนแปลงที่มนีัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับการตรวจวัดพื้นฐาน

# การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทางสถิตเิมื่อเทียบกับยาหลอก



ร่วมกับอะทอร์วาสแตตินลิปปากลินTMบรรลเุป้าหมาย ATP-III ในวิชามากกว่า 
Atorvastatin เพียงอย่างเดียว จึงแสดงให้เห็นการลดความเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่ดีขึ้น (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4: เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่บรรลเุป้าหมาย ATP ตาม LIPAGLYN
TMการรักษา 4 มก. เมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับ Atorvastatin

ลิปปากลินTM4 มก. + อะทอร์
วาสแตติน 10 มก. (%)

ยาหลอก +
อะทอร์วาสแตติน 10 มก. (%)

เป้าหมายเอทีพี *

ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ
หนึ่งเกณฑ์ 10.3# 30.1

สําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง

เกณฑ์ 30.8 38.6

บรรลุสอง
เกณฑ์ 43.6 24.1

สําเร็จทั้งสามประการ
เกณฑ์ 15.4 6.0

* เพศชาย : Triglyceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl 
เพศหญิง : Triglyceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl
#แตกต่างจากยาหลอกอย่างมีนัยสําคัญ + อะทอรว์าสแตติน 10 มก.

ลิปปากลินTMยังแสดงให้เห็นการลดลงของ TG, LDL, VLDL, คอเลสเตอรอลที่
ไม่ใช่ HDL และ TC ด้วยการเพิ่มขึ้นของ HDL ในผู้ป่วยทีไ่ม่เป็นเบาหวาน
ไม่มีรายงานอุบัตกิารณข์องภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าในระหว่างการทดลอง Phase I-
III ในผู้ป่วยเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน
12.3 เภสัชจลนศาสตร์ของมนุษย์
เภสัชจลนศาสตร์ของยาเดี่ยวของลปิปากลินTMได้รับการประเมินตลอดช่วงขนาด
ยา 0.125 ถึง 128 มก.



12.3.1 การดูดซึม
หลังจากให้ยารับประทานในอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดี ระดับสูงสุดของยา 
Saroglitazar ในพลาสมาในพลาสมาเกิดขึ้นทีเ่วลาประมาณ 1 ชั่วโมงหลังการให้ยาใน
ทั้งสองเพศ ความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมา (C ) และพื้นที่ใตเ้ส้นโค้ง (AUC) ของ 
Saroglitazar เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเมื่อให้ยาเดี่ยว 0.125 มก. - 128 มก. ต่อวัน หลัง
จากรับประทานครั้งเดียวของลิปปากลินTM4 มก. ในอาสาสมัครสุขภาพดี C 337.1 ± 
91.0 ng/ml (Mean ± SD, n=6) ถูกสังเกต
การวิเคราะห์กลุ่มอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดีทั้งชายและหญิงไม่มีผลต่อเพศหรือผลทาง
อาหารต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ Saroglitazar

max 0-

max

12.3.2 การกระจาย
ปริมาตรเฉลี่ยของการแจกจ่ายทางปาก (Vd/F) ของ Saroglitazar หลังการให้ยาค
รั้งเดียวของลิปปากลินTM4 มก. คือ 20.14 ± 6.92 ลิตรในหลอดทดลอง 
Saroglitazar จับกับโปรตีนอย่างกว้างขวาง (~ 96%) ในพลาสมาของมนุษย์ ค่าครึ่ง
ชีวิตในพลาสมาเฉลี่ยของ Saroglitazar หลังการให้ยาครั้งเดียวของ ลปิปากลินTM4 
มก. คือ 2.9 ± 0.9 ชั่วโมง การศึกษาโดยใหย้าหลายขนาดในมนุษย์แสดงให้เห็นว่า 
Saroglitazar ไม่สะสมเมื่อให้ยาซํ้าวันละครั้งเป็นเวลา 10 วัน

12.3.3 เมแทบอลิซึม
ในอาสาสมัครสุขภาพดีลิปปากลินTM4 มก. มีช่องว่างทางปากที่ชัดเจน CL/F คํานวณ
เป็น 4.8 ± 0.93 ลิตร/ชม.
ในหลอดทดลองการศึกษาโดยใช้ไมโครโซมในตับของมนุษยร์วมกันพบว่า Saroglitazar มีความเสถียร
ทางเมตาบอลิซึม
กําลังติดตามลิปปากลินTMการบริหาร 4 มก. พบว่า Saroglitazar ถูกเผาผลาญเป็น
สารออกซิเดชันเล็กน้อยสามชนิด การได้รับสารออกซิเดชันที่มีมากที่สุดพบน้อยกว่า 
10% ของการได้รับ Saroglitazar

12.3.4 การขับถ่าย
ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี Saroglitazar ไม่ถูกขับออกทางปัสสาวะ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการ
ขับออกทางไตโดยไม่ใชไ้ต
การศึกษาพรีคลินิกแสดงให้เห็นว่า Saroglitazar ส่วนใหญถู่กกําจัดโดยไม่
เปลี่ยนแปลงโดยเส้นทางตับและท่อนํ้าดี

13. พิษวิทยาที่ไม่ใช่ทางคลินิก
13.1 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง
มีการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังในหนู หนู และสุนัขเป็นระยะเวลาสูงสุด 
12 เดือน ในการศึกษาขนาดยาเฉียบพลัน ปริมาณสูงสุดทีย่อมรับได้ (MTD) ในหนู
เผือกสวิสคือ 500 มก./กก. และในหนู Wistar คือ 1200 มก./



กิโลกรัม. การศึกษาเภสัชวิทยาด้านความปลอดภัยไม่ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงทีไ่ม่
พึงประสงค์ใดๆ ใน CNS, CVS, พารามิเตอร์ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ในการ
ศึกษาความเป็นพิษของขนาดยาซํ้า Saroglitazar แสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัยใน
ระดับทีย่อมรับได้ในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณที่ได้รับอนุมัตขิองมนุษย์หลายเท่า ใน
ปริมาณทีสู่ง ผลกระทบที่เป็นพิษที่สังเกตพบส่วนใหญเ่ป็นผลทางเภสัชวิทยาทีเ่กิน
จริงซึ่งอาศัยกลไก PPAR
13.2 การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
Saroglitazar ไม่แสดงผลเสียใดๆ ต่อการผสมพันธุ์หรือภาวะเจริญพันธุใ์นหนูเพศผู้
ถึง 125 มก./กก. (มากกว่า 250 เท่าของขนาดยาที่ได้รับอนุมัตขิองมนุษย์บนพื้นฐาน
พื้นผิวของร่างกาย) ในหนูเพศเมียไม่มีผลเสียต่อภาวะเจริญพันธุ์ถึง 3 มก./กก. (7 
เท่าของขนาดยาที่ได้รับอนุมัตสิําหรับมนุษย์บนพื้นฐานพื้นผิวของร่างกาย) 
Saroglitazar เปลี่ยนแปลงวัฏจักรการเป็นสัดและดัชนีครอกที่ 15 มก./กก. ซึ่งเป็น 
35 เท่าของขนาดยาที่มนุษย์แนะนํา
ระหว่างการศึกษาพัฒนาการก่อนและหลังคลอดในหนูทดลอง Saroglitazar ไมไ่ด้แสดงผลที่
ไม่พึงประสงค์ใดๆ ต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์และดัชนีการให้นมบุตรที่สูงถึง 1 มก./กก. ซึ่ง
มากกว่าขนาดยาที่ใช้ในการรักษาในมนุษย์
13.3 การก่อมะเร็ง
การศึกษาสารก่อมะเร็งเป็นเวลาสองปีของ Saroglitazar ดําเนินการในหนู Wistar 
ไม่มีการระบุความกังวลเกี่ยวกับการก่อมะเร็งในมนุษย์ ซึ่งได้รับการยืนยันเพิ่มเติมโดย
การศึกษาเชิงกลไกในไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์โดยใชส้ารไบโอมาร์คเกอร์ระดับโมเลกุล

13.4 การกลายพันธุ์
พบว่า Saroglitazar ไมก่่อให้เกิดการกลายพันธุ์และไม่เป็นพิษต่อยีนในการศึกษาทางพิษวิทยาทาง
พันธุกรรมของแบตเตอรี่ รวมถึงการทดสอบการกลายพันธุ์ของแบคทีเรีย Ames การทดสอบ
ความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมโดยใช้เซลลเ์ม็ดเลือดขาวในเลือดของมนุษยท์ี่อยู่รอบข้าง และการ
ทดสอบไมโครนิวเคลียสของเมาส์

14. วิธีการจัดหา
ลิปปากลินTMถูกจัดมาให้เป็นเม็ดกลมเหลี่ยมสองด้านแบบไม่เคลือบผิว โดยเขียนเลข “4” ไว้
ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเรียบ มีจําหน่ายในรูปแบบความแรง 4 มก.
ลิปปากลินTMเม็ดยามีให้ในรูปแบบเม็ด 10 เม็ดในพุพองอะลูอะลู ตุ่มแต่ละอันบรรจใุน
กล่องเดียว

15. คําแนะนําในการจัดเก็บและการจัดการ
เก็บที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียสและในทีแ่ห้ง ป้องกันจากแสง เก็บให้พ้นมือ
เด็ก



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

17. ทําการตลาดโดย

ส่วนหนึ่งของบริษัท คาดิลล่า เฮลท์แคร์ จํากัด
'Zydus Tower', ถนนข้ามดาวเทียม, อาเมดาบัด 380 015 อินเดีย

โทรศัพท์ : +91-79-2686 8100 (20 สาย) โทรสาร : +91-79-2686 2365 www.zyduscadila.com

TMเครื่องหมายการค้าที่สมัคร
LipaglynTMเป็นเครื่องหมายการค้าของ Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, India ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.lipaglyn.com
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