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Само за използване от регистриран лекар, болница или лаборатория

1. СЪСТАВ
Всяка непокрита таблетка съдържа: 

Сароглитазар 4 mg

Помощни вещества qs

Неактивните съставки в таблетката са микрокристална целулоза, лактоза, магнезиев 
оксид, повидон, талк, магнезиев стеарат, кроскармелоза натрий и колоиден 
силициев диоксид.

2. ОПИСАНИЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

ЛИПАГЛИНTM(Saroglitazar) е двоен регулатор, който коригира както липидния 
профил, така и гликемичните индекси. Предлага се под формата на перорална 
таблетка, съдържаща 4 mg сароглитазар. Химичното наименование на сароглитазар 
е бензенпропанова киселина, α-етокси-4-[2-[2-метил-5-[4-(метилтио)фенил]-1Н-
пирол-1-ил]етокси]-, магнезиева сол (2 :1), (αS) - със следната структурна формула:
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Емпиричната формула на Saroglitazar е [CH NO S] Mg и молекулната маса е 
900 g/mole.
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3. ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
ЛИПАГЛИНTMе показан за лечение на диабетна дислипидемия и 
хипертриглицеридемия със захарен диабет тип 2, който не се контролира от терапия 
със статини. В клинични проучвания,ЛИПАГЛИНTMдемонстрира намаляване на 
триглицеридите (TG), холестерола с липопротеини с ниска плътност (LDL), 
холестерола с липопротеини с много ниска плътност (VLDL), холестерола с 
липопротеини с висока плътност (не-HDL) и повишаване на HDL холестерола. Той 
също така показва благоприятни гликемични индекси чрез намаляване на 
плазмената глюкоза на гладно и гликозилирания хемоглобин при пациенти с диабет.



4. ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчителната доза отЛИПАГЛИНTMе една таблетка от 4 mg веднъж дневно.

5. ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА
ЛИПАГЛИНTMсе предлага под формата на таблетки без покритие за перорално 

приложение. Всяка непокрита таблетка отЛИПАГЛИНTMсъдържа 4 mg сароглитазар.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Свръхчувствителност към сароглитазар или някое от помощните вещества, използвани във формулировката.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Въпреки че клиничните проучвания сЛИПАГЛИНTMне са демонстрирали никакъв потенциал за 

миопатии или нарушение на чернодробната и/или бъбречната функция, ЛИПАГЛИНTMлечението 

трябва да се започва с повишено внимание при пациенти с нарушена чернодробна или 

бъбречна функция или анамнеза за миопатии.

ЛИПАГЛИНTMне е проучван при пациенти с установена Нюйоркска сърдечна асоциация (NYHA) 

клас III или IV сърдечна недостатъчност.ЛИПАГЛИНTMтрябва да се започне с повишено внимание 

при пациенти с диабет тип 2 със сърдечно заболяване с епизодична застойна сърдечна 

недостатъчност и такива пациенти трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на 

застойна сърдечна недостатъчност.

Въпреки че по време на клиничните проучвания не се съобщава за значително наддаване на 

тегло и оток приЛИПАГЛИНTM, пациентите, които изпитват бързо увеличаване на теглото, трябва 

да бъдат оценени за натрупване на течности и свързани с обема събития, като прекомерен оток 

и застойна сърдечна недостатъчност.

8. НЕЖЕЛАНИ СЪБИТИИ
В две контролирани клинични проучвания фаза III с продължителност от 12 до 24 седмици 

лечение сЛИПАГЛИНTM, най-честите нежелани събития (AEs ≥ 2%), съобщени са гастрит, астения 

и пирексия. Повечето от нежеланите реакции са били леки до умерени по природа и не са 

довели до прекратяване на проучването.

Тъй като клиничните проучвания се провеждат при много различни условия, честотата на AE, 

наблюдавана в клиничните проучвания на дадено лекарство, не може да бъде директно 

сравнена с честотата в клиничните проучвания на друго лекарство и може да не отразява 

честотата, наблюдавана на практика.

9. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

In vitro проучвания с използване на рекомбинантни човешки цитохром P-450 (CYP) 
изозими показват, че Saroglitazar не инхибира значително CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 и 
3A4 при концентрация от 10 μM. По същия начин Сароглитазар не се показа



всякакъв потенциал за индукция на ензима CYP3A4, когато се тества до 
концентрация до 100 μM в базиран на луцифераза репортерен анализ в преходно 
трансфектирани HepG2 клетки. Въпреки че не са провеждани клинични проучвания 
за лекарствени взаимодействия сЛИПАГЛИНTMдо момента, тъй като тестваните 
концентрации (10 μM и 100 μM) са няколко пъти по-високи от средния C на 
Saroglitazar, може да се заключи, чеЛИПАГЛИНTMняма да предизвика клинично 
значими лекарствени взаимодействия, свързани с оценените по-горе CYP.

макс

10. ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

10.1 Бременност
Бременност: Категория C
Безопасността наЛИПАГЛИНTMпри бременни жени не е установено, тъй като няма 
адекватно и добре контролирано проучване, проведено при бременни жени. Жени, 
които забременяват по време наЛИПАГЛИНTMлечението трябва да се свърже с 
техните лекари.ЛИПАГЛИНTMтрябва да се използва по време на бременност само ако 
потенциалната полза оправдава потенциалния риск за плода.
При проучвания върху животни ефектите на Saroglitazar върху ембрио-феталното развитие са 

оценени при бременни плъхове, на които са давани многократни перорални дози от 5, 25 и 125 

mg/kg/ден. Не е забелязана токсичност за майката или плода при 5 mg/kg, което е около 12 пъти 

по-високо на база телесна повърхност от максималната препоръчвана доза при хора (MRHD) на

ЛИПАГЛИНTM4 мг. Установено е, че сароглитазар не е тератогенен до най-високата доза от 125 

mg/kg дневно при плъхове.

При бременни зайци, на които са прилагани многократни перорални дози от 10, 50 и 
200 mg/kg/ден Saroglitazar, не е забелязана токсичност за майката до 10 mg/kg и 
токсичност за плода до 50 mg/kg. Установено е, че сароглитазар не е тератогенен до 
най-високата доза от 200 mg/kg/ден при зайци.

10.2 Кърмещи майки
Кърмещите майки не трябва да използватЛИПАГЛИНTMтъй като не е известно дали 
Saroglitazar се екскретира в кърмата.

10.3 Педиатрична употреба

Безопасност и ефикасност наЛИПАГЛИНTMпри педиатрични пациенти не са 
установени.

10.4 Гериатрична употреба

Като се има предвид коморбидността и съпътстващите лекарства при пациенти в напреднала възраст, 

ЛИПАГЛИНTMтрябва да се използва с повишено внимание при гериатрични пациенти.



11. ПРЕДОЗИРАНЕ

По време на клиничните проучвания не са установени случаи на предозиране сЛИПАГЛИНTM

докладвано е. В случай на предозиране сЛИПАГЛИНTM, е показана обща поддържаща грижа за 

пациента, включително проследяване на жизнените показатели и наблюдение на клиничния 

статус.

12. КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ
12.1 Механизъм на действие

Сароглитазар е мощен и предимно пероксизомен пролифератор активиран 
рецептор (PPAR)-алфа агонист с умерена PPAR-гама агонистична активност. PPARs са 
активирани от ядрени липиди транскрипционни фактори, които регулират 
експресията на различни гени, участващи в контрола на липидния и 
липопротеиновия метаболизъм, глюкозната хомеостаза и възпалителните процеси. 
Фармакологичните ефекти на Saroglitazar са обстойно оценени в различни 
предклинични модели. Сароглитазар показва както антидислипидемични, така и 
антидиабетни ефекти, главно медиирани чрез активиране на PPARα и PPARγ 
съответно.
Активирането на PPARα от Saroglitazar повишава чернодробното окисляване на мастните киселини (FA) и намалява синтеза и 

секрецията на TG. Това от своя страна увеличава отклоняването на FA от периферните тъкани (напр. скелетна мускулна и мастна тъкан) 

към черния дроб и по този начин намалява както синтеза на FA, така и доставянето на TG до периферните тъкани. Saroglitazar също 

така причинява повишена липолиза и елиминиране на богати на TG частици от плазмата чрез активиране на липопротеин липаза (LPL) 

и намаляване на производството на аполипопротеин C-III (инхибитор на LPL активността). В съответствие с горния механизъм е 

установено също, че Saroglitazar намалява плазмения LDL холестерол. Активирането на PPARα от Saroglitazar също предизвиква 

повишаване на синтеза на аполипопротеини AI, A-II и HDL-холестерол. Въпреки че Saroglitazar е предимно PPARα агонист, той също 

така предизвиква активиране на PPARγ и регулира транскрипцията на инсулин-реагиращи гени, участващи в контрола на 

производството, транспорта и използването на глюкоза. Сароглитазар повишава експресията на множество PPARγ-отзивчиви гени, 

участващи във въглехидратния и липидния метаболизъм, включително адипонектин, адипоцитния протеин, свързващ мастната 

киселина (aP2), LPL, транспортен протеин на мастни киселини (FATP) и транслоказа на мастни киселини (CD36). Чрез увеличаване на 

експресията на тези гени, Saroglitazar намалява постпрандиалното повишаване на свободните мастни киселини в плазмата, подобрява 

постабсорбционното инсулин-медиирано потискане на чернодробната глюкоза, намалява метаболитното натоварване върху черния 

дроб и мускулите и насърчава глюкозата Сароглитазар повишава експресията на множество PPARγ-отзивчиви гени, участващи във 

въглехидратния и липидния метаболизъм, включително адипонектин, адипоцитния протеин, свързващ мастната киселина (aP2), LPL, 

транспортен протеин на мастни киселини (FATP) и транслоказа на мастни киселини (CD36). Чрез увеличаване на експресията на тези 

гени, Saroglitazar намалява постпрандиалното повишаване на свободните мастни киселини в плазмата, подобрява постабсорбционното 

инсулин-медиирано потискане на чернодробната глюкоза, намалява метаболитното натоварване върху черния дроб и мускулите и 

насърчава глюкозата Сароглитазар повишава експресията на множество PPARγ-отзивчиви гени, участващи във въглехидратния и 

липидния метаболизъм, включително адипонектин, адипоцитния протеин, свързващ мастната киселина (aP2), LPL, транспортен протеин на мастни киселини (FATP) и транслоказа на мастни киселини (CD36). Чрез увеличаване на експресията на тези гени, Saroglitazar намалява постпрандиалното повишаване на свободните мастни киселини в плазмата, подобрява постабсорбционното инсулин-медиирано потискане на чернодробната глюкоза, намалява метаболитното натоварване върху черния дроб и мускулите и насърчава глюкозата



използване. Силни антидиабетни и инсулинови сенсибилизиращи ефекти на Saroglitazar са 

наблюдавани при предклинични модели, при които хипергликемията и/или нарушен глюкозен 

толеранс е следствие от инсулинова резистентност в целевите тъкани.

12.2 Фармакодинамика
12.2.1 Дислипидемия със захарен диабет тип II (T2DM):
Ефектите отЛИПАГЛИНTMпри доза от 4 mg на ден са оценени в две рандомизирани, 
двойно-слепи, паралелни групови проучвания Фаза-III, включително пациенти с 
диабет с триглицериди >200 mg/dL. В едно проучване пациентите са били лекувани с
ЛИПАГЛИНTM4 mg или пиоглитазон (45 mg) за 24 седмици. Резултатите са 
представени в таблица 1 по-долу:

Таблица 1: Процентна промяна в липидните и гликемичните параметри 

след LIPAGLYNTMЛечение с 4 mg

Времева точка Седмица 12 Седмица 24

TG - 46,1 ±5,6*# - 45,7 ±5,1*#

Общ холестерол - 7,3 ±3,6* - 6,9 ±3,8*#

LDL холестерол - 0,4 ±6,5 - 4,8 ±6,2*

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

HDL холестерол 10,0 ±3,7* 4,6 ±3,9

Апо А1 0,7 ±4,8 2,2 ±8,2

Апо Б - 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*

Всички стойности са представени като средно най-малко квадратно (LSM) ± стандартна 

грешка (SE) на популацията на протокол (PP),

* Статистически значима промяна в сравнение с изходното ниво
# Статистически значима промяна в сравнение с пиоглитазон, ^ 
FPG стойности, представени като средна ± SE на PP популацията



В сравнение с Пиоглитазон,ЛИПАГЛИНTM4 mg постигат целта на ATP III при повече 
субекти, както е показано в Таблица 2.

Таблица 2: Процент на пациентите, постигнали ATP III цел 
след LIPAGLYNTMЛечение с 4 mg в сравнение с пиоглитазон

ЛИПАГЛИНTM

4 mg (%)
Пиоглитазон

45 mg (%)
ATP гол*

Не е постигнат дори един критерий 29.4 50,0

Постигна един критерий 26.5 22.7

Постигна два критерия 35.3 27.3

Постигна и трите критерия 8.8 0,0

* ATP – Панел за лечение на възрастни III на Националната образователна програма за 

холестерол на САЩ, 2002-2003 г.,

Мъже: Триглицериди < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl, 
Жени: Триглицериди < 150 mg/dl, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl



В друго проучване ефектът отЛИПАГЛИНTMпри 4 mg на ден е оценено при пациенти 
с диабет с хипертриглицеридемия, неконтролирана с терапия с аторвастатин 10 mg. 
Пациентите са лекувани сЛИПАГЛИНTM4 mg или плацебо за 12 седмици заедно с 
аторвастатин 10 mg. Резултатите са представени в таблица 3 по-долу:

Таблица 3: Процентна промяна в липидните и гликемичните параметри 

след LIPAGLYNTMЛечение с 4 mg

Времева точка Седмица 6 Седмица 12

TG - 46,4 ±3,1*# - 47,2 ±3,2*#

Общ холестерол - 23,6 ±1,9* - 25,8 ±1,8*#

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

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

HDL холестерол 8,3 ±2,8 8,1 ±2,5#

ApoA1 8,1 ±3,2 9,2 ±4,5

Апо Б - 29,1 ±2,4* - 32,1 ±2,3*#

FPG - 14,9 ±3,7*# - 10,5 ±4,2*#

Всички стойности са представени като LSM ± SE на PP популацията,

* Статистически значима промяна в сравнение с изходното ниво,

# Статистически значима промяна в сравнение с плацебо



В комбинация с аторвастатин,ЛИПАГЛИНTMпостигна целта на ATP-III при повече 
субекти, отколкото само аторвастатин; следователно демонстрира по-добро 
намаляване на сърдечно-съдовия риск. (Таблица 4)

Таблица 4: Процент на пациентите, постигнали ATP цел след 
LIPAGLYNTMЛечение с 4 mg в сравнение с плацебо в комбинация с 
аторвастатин

ЛИПАГЛИНTM4 mg + 

аторвастатин 10 mg (%)

Плацебо +

Аторвастатин 10 mg (%)
ATP цел *

Не е постигнато дори

един критерий
10.3# 30.1

Постигна един

критерии
30.8 38.6

Постигна две

критерии
43.6 24.1

Постигна и трите
критерии

15.4 6.0

* Мъже: Триглицериди < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl 
Жени: Триглицериди < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl
# значително се различава от плацебо + аторвастатин 10 mg

ЛИПАГЛИНTMсъщо така показва намаляване на TG, LDL, VLDL, не-HDL 
холестерол и TC с повишаване на HDL при пациенти без диабет.
Няма съобщени случаи на хипогликемия по време на изпитвания от фаза I-III както при 

пациенти с диабет, така и при пациенти без диабет.

12.3 Човешка фармакокинетика
Фармакокинетиката на еднократната доза наЛИПАГЛИНTMе оценен в дозовия 
диапазон от 0,125 до 128 mg.



12.3.1 Абсорбция
След перорално приложение при здрави доброволци, пиковите плазмени нива на 
Saroglitazar се наблюдават приблизително 1 час след приема и при двата пола. 
Максималната плазмена концентрация (C) и площта под кривата (AUC) на Saroglitazar се 
увеличават пропорционално с приложените единични дози от 0,125 mg - 128 mg на ден. 
След еднократна перорална доза отЛИПАГЛИНTM4 mg при здрави доброволци се 
наблюдава C от 337,1 ± 91,0 ng/ml (средно ± SD, n=6).
Съвкупният анализ на здрави доброволци мъже и жени не показва ефект върху пола или ефект на 

храната върху фармакокинетиката на Saroglitazar.

макс 0-

макс

12.3.2 Разпределение

Средният привиден орален обем на разпределение (Vd/F) на Saroglitazar след 
еднократно приложение наЛИПАГЛИНTM4 mg е 20,14 ± 6,92 L.Инвитро Сароглитазар се 
свързва в голяма степен с протеини (~ 96%) в човешката плазма. Средният плазмен 
полуживот на сароглитазар след еднократно приложение на ЛИПАГЛИНTM4 mg е 2,9 ± 
0,9 часа. Проучвания с многократни дози при хора показват, че Saroglitazar не се 
натрупва при многократно приложение веднъж дневно в продължение на 10 дни.

12.3.3 Метаболизъм
При здрави доброволци,ЛИПАГЛИНTM4 mg има привиден орален клирънс, CL/
F, изчислен на 4,8 ± 0,93 L/час.
Инвитропроучвания, използващи обединени човешки чернодробни микрозоми, показват, че 

Saroglitazar е метаболитно стабилен.

СледванеЛИПАГЛИНTMПри приложение на 4 mg, Saroglitazar е установено, че се 
метаболизира в три второстепенни окислителни метаболита. Установено е, че 
експозицията на най-разпространения оксидативен метаболит е по-малко от 10% от 
експозицията на Saroglitazar.

12.3.4 Екскреция
При здрави доброволци Saroglitazar не се екскретира в урината, което показва, че има 
небъбречен път на елиминиране.
Предклиничните проучвания показват, че Saroglitazar се елиминира предимно 
непроменен по хепатобилиарния път.

13. НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ
13.1 Проучвания за остра и хронична токсичност

Проведени са различни проучвания за остра и хронична токсичност при мишки, плъхове и кучета с 

продължителност до 12 месеца. При проучвания с остри дози максималната поносима доза (MTD) 

при швейцарски мишки албиноси е 500 mg/kg, а при плъх Wistar е 1200 mg/



килограма. Фармакологичните проучвания за безопасност не показват никакви неблагоприятни 

промени в CNS, CVS, респираторни и стомашно-чревни параметри. В проучвания за токсичност при 

многократно приложение е доказано, че Saroglitazar има приемлив профил на безопасност при 

дози, няколко пъти по-високи от одобрените дози при хора. При високи дози наблюдаваните 

токсични ефекти са главно преувеличените фармакологични ефекти, медиирани от механизмите на 

PPAR.

13.2 Нарушение на плодовитостта

Сароглитазар не показва никакви нежелани ефекти върху чифтосването или фертилитета при 

мъжки плъхове до 125 mg/kg (повече от 250 пъти одобрената доза при хора на база телесна 

повърхност). При женски плъхове не са наблюдавани неблагоприятни ефекти върху фертилитета до 

3 mg/kg (7 пъти одобрената доза при хора на база телесна повърхност). Сароглитазар променя 

цикличността на еструса и индексите на постелята при 15 mg/kg, което е 35 пъти по-висока от 

препоръчваната доза при хора.

По време на проучване за пре- и постнатално развитие при плъхове, Saroglitazar не показва никакви 

неблагоприятни ефекти върху репродуктивните показатели и лактиращите показатели до 1 mg/kg, 

което е повече от терапевтичната доза при хора.

13.3 Канцерогенност
Двугодишно проучване за канцерогенност на Saroglitazar е проведено при плъхове Wistar. Не са 

идентифицирани потенциални канцерогенни опасения за хората, което беше допълнително 

потвърдено от механистично проучване при нечовекоподобни примати, използващи молекулярни 

биомаркери.

13.4 Мутагенност
Установено е, че сароглитазар не е мутагенен и не е генотоксичен в набор от 
изследвания на генетична токсикология, включително тест за бактериална мутагенност 
на Ames, анализ на хромозомни аберации с помощта на лимфоцити от периферна 
човешка кръв и анализ на микроядра при мишки.

14. КАК СЕ ДОСТАВЯ
ЛИПАГЛИНTMсе доставя като необвити кръгли двойноизпъкнали таблетки с надпис “4” от едната 

страна и гладки от другата страна. Предлага се като сила от 4 mg.

ЛИПАГЛИНTMТаблетките се доставят като 10 таблетки в алу-алуминий блистер. Всеки блистер е 

опакован в моно-картон.

15. ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА
Да се   съхранява под 25°C и на сухо място. Пазете от светлина. Дръжте далеч 
от деца.



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

17. ПРОДАВАНО ОТ

Раздел наКадила Хелкеър ООД
„Zydus Tower“, Satellite Cross Roads, Ахмедабад 380 015. Индия.

Телефон: +91-79-2686 8100 (20 линии) Факс: +91-79-2686 2365 www.zyduscadila.com

TMЗаявена търговска марка.

ЛипаглинTMе търговска марка на Cadila Healthcare Limited, Ахмедабад, Индия. За повече 

подробности посетете: www.lipaglyn.com
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