
MERIDIA®

IVCS- כמוסות) מונוהידראט הידרוכלוריד סיבוטרמין(
תיאור

MERIDIA®)ה, כימית מבחינה. יתר בהשמנת לטיפול הפה דרך הניתן חומר הוא) מונוהידראט הידרוכלוריד סיבוטרמין

dimethyl-N,Nα-)-כלורופניל(cyclobutanemethanamine, 1-4- של-(-) ו(+)  האנטיומרים של גזעמית תערובת הוא הפעיל החומר
334.33. הוא המולקולרי משקלו. לא29Cl2חC17 של אמפירית נוסחה ובעל, מונוהידראט, הידרוכלוריד)-, מתילפרופיל(2-

:להלן מוצגת המבנית הנוסחה

 חלוקת מקדםpH. 5.2  במים ל"מ/ג"מ2.9  של מסיסות עם שמנת עד לבנה גבישית אבקה היא מונוהידראט הידרוכלוריד סיבוטרמין
pH.-5.0 ב30.9  הוא מים: האוקטנול

 לקטוז: פעילים לא כמרכיבים גם מכיל הוא. מונוהידראט הידרוכלוריד סיבוטרמין של ג"מ-15 ו ג"מ10 , ג"מ5  מכילהMERIDIA  כמוסת כל
 טיטניום המכילה[ קשה לטין'ג בקפסולתNF , סטארט ומגנזיוםNF; , קולואידי חמצני דו סיליקוןNF; , מיקרו-גבישית תאיתNF; , מונוהידראט

 וחומרים), בלבד ג"מ-15 ו5  של כמוסות(No. 10 Yellow D&C ); בלבד ג"מ-10 ו5  של כמוסות(No. 2 Blue FD&C ; לטין'גUSP; , חמצני דו
].אחרים פעילים לא

קלינית פרמקולוגיה

פעולה צורת
 והמטבוליטים סיבוטרמין. ודופמין סרוטונין, נוראפינפרין של חוזרת ספיגה עיכוב ידי על שלו הטיפוליות ההשפעות את מייצר סיבוטרמין

.מונואמינים שחרור באמצעות לפעול אין) 2ומM)1 שלו העיקריים הפרמקולוגית הפעילים

פרמקודינמיקה
ההורה. אמינים של מטבוליטים) 2(M וראשוני) M)1 שלו המשנית דרך בעיקר שלו הפרמקולוגיות הפעולות את מפעיל סיבוטרמין

 עם. ּבמַבַחנֵהָ לא אבל, vivoin ונוראדרנליןhydroxytryptamine, 5-HT) (5- סרוטונין של חוזרת ספיגה של חזק מעכב היא, סיבוטרמין, תרכובת
.vivoin וּבמַבַחנֵהָשניהם הללו הנוירוטרנסמיטורים של החוזרת הספיגה את מעכבים2ומM1 מטבוליטים, זאת

 של חוזרת ספיגה לעיכוב מאשר3  פי נמוכה עוצמה עם אך, ּבמַבַחנֵהָדופמין של חוזרת ספיגה מעכב גם2ומ1מ, האנושי המוח ברקמת
.נוראדרנלין או סרוטונין

 מונואמין של חוזרת ספיגה לעכב האנושי המוח בכוח מונואמין של חוזרת ספיגה שלVitro In  מעכבי כמו2ומSibutramine, M1 של כוחות
K)אני;nM(

סרוטונין

298
15
20

נוראפינפרין

5451
20
15

דופמין

943
49
45

סיבוטרמין

M1

M2

 סרוטונין>  נוראדרנלין של מונואמין של חוזרת ספיגה עיכוב הראה בסיבוטרמין שטופלו ממתנדבים שנלקחו פלזמה דגימות באמצעות מחקר
16%.=  ודופמין54% =  סרוטונין73%, =  נוראדרנלין היו המקסימליים העיכובים; דופמין>
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כרוני בעקבות. דופמין או נוראדרנלין, סרוטונין המשחררים חומרים אינם) 2ומM)1 שלו ומטבוליטים סיבוטרמין

.במוח במונואמינים דלדול נצפה לא, לחולדות סיבוטרמין מתן
לקולטן קישור פרופילי, בנוסף. אנטי-היסטמינרגיות או אנטי-כולינרגיות לפעולות עדות אין2ומ1מ, סיבוטרמין

,β,β1( נוראדרנלין), HT2C-5 ,אHT1B, 5-HT2-5 ,אHT1, 5-HT1(5- לסרוטונין נמוכה זיקה בעלי2ומ1מ, שסיבוטרמין הראה
β3,α1וα2 ,(דופמין D)1וD-2 ,(וגלוטמט בנזודיאזפינים קולטני  .(NMDA)אוקסידאז מונואמין מעכבת פעילות גם חסרות אלו תרכובות

.vivoin וּבמַבַחנֵהָ

פרמקוקינטיקה

קלְִיטהָ
-תחילה ועובר פומי מתן לאחר) שעות1.2  שלמקסימום(T העיכול ממערכת במהירות נספג סיבוטרמין

 מטבוליטים ליצירת) שעות1.1  של חיים ומחצית שעה/ליטר1750  של אוראלי פינוי( בכבד החומרים חילוף את להעביר
מסה בסיס על. שעות4  עד3  תוך מגיעים2ומM1 של הפלזמה ריכוזי שיא. 2ומM1 פרמקולוגית מבחינה הפעילים מונו-ודי-די-די-מתיל

.נקבעה לא סיבוטרמין של המוחלטת הביולוגית הזמינות. נספג סיבוטרמין של בודדת פומית ממנה77%  לפחות, בממוצע, איזון מחקרי

הפצה
 מסומן חומר של ביותר הגבוהים הריכוזים: לרקמות ונרחבת מהירה הפצה על הצביעו חיים בבעלי רדיואקטיביים מסומנים מחקרים

-94%,ו94% (97%,  נרחב באופן קשורים2ומ1מ, סיבוטרמין, ּבמַבַחנֵהָ.ובכליות בכבד, המבטלים באיברים נמצאו רדיואקטיבי
.טיפוליים מינונים לאחר הנראים פלזמה בריכוזי אנושיים פלזמה לחלבוני) בהתאמה

חומרים חילוף

.2ומM1, דסמתיל של למטבוליטים, איזואנזים) P450 )3A4 ציטוכרום ידי על בעיקר בכבד חומרים חילוף עובר סיבוטרמין
M5, תרופתית פעילים לא למטבוליטים וצימוד הידרוקסילציה ידי על נוסף חומרים חילוף עוברים אלה פעילים מטבוליטים

 סיבוטרמין ידי על בחשבון נלקח בפלסמה המסומן החומר שיא כל למעשה, רדיואקטיבי מסומן סיבוטרמין של אוראלי מתן לאחר. 6ומ
(27%).6ומ(52%), 5מ(12%), 2מM1 ,(6%)(3%),  שינוי ללא

M1מחצית זמן. בודדת מנה לאחר מאשר שניים פי בערך גבוהים והיו המינון ממתן ימים ארבעה תוך יציב למצב הגיעו הפלזמה ריכוזי2ומ 
.חוזר מינון לאחר השתנו לא, בהתאמה, שעות-16 ו14 2ומ1מ חיסול של החיים

הפַרׁשָהָ
, יום15  של איסוף תקופת במהלך ובצואה בשתן הופרשו, רדיואקטיבית מסומנת, הפה דרך שניתנה יחידה ממנה68-95%)  טווח(-85% כ

שינוי ללא; 6ומM5 היו בשתן עיקריים מטבוליטים. בשתן הופרש(77%)  המינון רוב כאשר

6ומM5 ועבור בכבד חומרים חילוף הוא2ומM1 של העיקרי ההפרשה נתיב. זוהו לא2ומ, 1מ, סיבוטרמין
.כלייתית הפרשה הוא

פרמקוקינטיים פרמטרים סיכום

)ג"מ15 =  מינון( פרמקוקינטיים פרמטרים של סמך רווחי-95% וCV) (%  ממוצע

לימוד
אּוכלְֹוסִיהָ

½AUC†Tמקסימוםטמקסימוםג
/mL()ng)ח(/mL()ng*h)ח(

1מ מטבוליט

:יעד אוכלוסיית
n4.0(42))= (18  שמנים נבדקים

3.2 -4.8
3.6(28)
3.1 -4.1

25.5(63)
18.1 -32.9 ––

:מיוחדת אוכלוסייה
בינוני כבד

n)= (12  ערך ירידת
2.2(36)
1.8 -2.7

3.3(33)
2.7 -3.9

18.7(65)
11.9 -25.5 ––

M2 מטבוליט
:יעד אוכלוסיית

שמנים נושאים
18( =)n

6.4(28)
5.6 -7.2

3.5(17)
3.2 -3.8

92.1(26)
81.2 -103

17.2(58)
12.5 -21.8

:מיוחדת אוכלוסייה
בינוני כבד

n)= (12  ערך ירידת
4.3(37)
3.4 -5.2

3.8(34)
3.1 -4.5

90.5(27)
76.9 -104

22.7(30)
18.9 -26.5
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.M1 עבור שעות24  עד רק מחושב†

האוכל השפעת

ריכוזים2ומM1 שיא להפחתת הביא סטנדרטית בוקר ארוחת עם סיבוטרמין של ג"מ20  של בודדת מנה מתן

.משמעותי באופן שונו לא2ומM1 של-AUCs ה, זאת עם. שעות בכשלוש השיא זמן את ודחתה) בהתאמה-32%, ו-27% ב(

מיוחדות אוכלוסיות

גרִֵיַאטרִי
בעקבות) שנים30  עד19  גילאי( וצעירים) שנים77  עד61  גילאי( מבוגרים נבדקים בין דומים היו2ומM1 של פלזמה ריכוזי

אלה; בקשישים יותר גבוהים היו6ומM5 פעילים הלא המטבוליטים של פלזמה ריכוזי. בודדת ג"מ15  של פומית סיבוטרמין מנת

 את המשקפת, זהירה להיות צריכה קשיש לחולה המינון בחירת, כללי באופן. קלינית משמעות בעלי יהיו לא שההבדלים להניח סביר
.אחר תרופתי טיפול או נלוות מחלה ושל, הלב או הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות

ילדים
.הוכחו לא16  לגיל מתחת ילדים בחולים סיבוטרמין של והיעילות הבטיחות

מִין
של ג"מ15  של פומי מינון שקיבלו) נשים-17 ו גברים(37  ובריאים צעירים מתנדבים-54 מ מאוחדים פרמקוקינטיים פרמטרים

מאשר נשים אצל יותר גבוה) בהתאמה36%, ≤ו19% ≤( מעט להיות2ומM1 של-AUC ומקסימוםהממוצע-C ה את הראה סיבוטרמין

 אינם אלה הבדלים, זאת עם. גדול קליני יעילות מניסוי יתר השמנת עם במטופלות מה במידת גבוהות יציב במצב פלזמה שפל רמות. זכרים
).וניהול מינוןראה( הכרחית אינה המטופל של מינו על בהתבסס מינון התאמת. קלינית משמעות בעלי להיות צפויים

גזע
יתר בהשמנת קליני בניסוי נבדקו הפלזמה ריכוזי2ומM1 דרך יציב למצב גזע בין הקשר

 נחשבים אינם אלו הבדלים, זאת עם. 2ומM1 עבור צוינה קווקזיים חולים פני על שחורים בחולים יותר גבוהים ריכוזים של מגמה. חולים
.קלינית משמעות לבעלי

כליות ספיקת אי
בחולים נחקרה סיבוטרמין של אחת פומית מנה לאחר) 6ומM)1, M2, M5 סיבוטרמין של מטבוליטים של הנטייה

.למדידה ניתן היה לא עצמו סיבוטרמין. כליות תפקוד של שונות דרגות עם

 דומים היוM2 של-AUC ה וערכי46%  עד-24 ב גבוהים היוM1 הפעיל המטבוליט שלAUC  ערכי, וחמור בינוני כליות ליקוי עם בחולים
 אבלM1 של דומיםAUC  ערכי היו בדיאליזה סופנית כליות מחלת עם שלחולים הראתה מחקרים בין השוואה. בריאים לנבדקים בהשוואה

בריאים בנבדקים נמדדM2 שלAUC  מערכי מחצית בערך

)CLcr≤ 80דקה/ל"מ .(ה ערכי AUC-פעילים לא מטבוליטים של  M5ו M6-2-3  פי עלו)ל"מ(30  בינונית פגיעה עם בחולים7)  פי עד1-  טווח/
חמור ליקוי עם בחולים15)  פי עד5-  טווח(8-11  ופי) דקה/ל"מCLcr = 60 <  דקה

)CLcr≥ 30שערכי הראתה מחקרים של צולבת השוואה. בריאים לנבדקים בהשוואה) דקה/ל"מ  AUCשל M5מּוגדל6ָומ

 של כשילוב בדיאליזה הוחזר הפואלי מהמינון-1% כ. בריאים לנבדקים בהשוואה בדיאליזה סופנית כליות מחלת עם בחולים33 - 22  פי
M5בעוד, המודיאליזה תהליך במהלך6ומ M1היו לא2ומ

.בדיאליזה למדידה ניתן

.בדיאליזה סופנית כליות מחלת עם אלו כולל, חמור כליות ליקוי עם בחולים בסיבוטרמין להשתמש אין

כבד ספיקת אי
וM1 של המשולבים-AUCs ה, סיבוטרמין של ג"מ15  של אחת פומית מנה שקיבלו בינוני כבד ליקוי עם חולים-12 ב

M2בעוד בריאים לנבדקים בהשוואה-24% ב עלו M5ב שנצפו ההבדלים. השתנו לא הפלזמה ריכוזי6ומM-1מצדיקים אינם הריכוזים2ומ 
.הכבד בתפקוד חמורה הפרעה עם בחולים בסיבוטרמין להשתמש אין. בינוני עד קל כבד ליקוי עם בחולים מינון התאמת

תרופתיות בין אינטראקציות

-toוketoconazole  ידי על עוכב סיבוטרמין של בתיווך מטבוליזםP450 )3A4 שהציטוכרום כך על הצביעו מחקריםּבמַבַחנֵהָ
 שהן תרופות עם סיבוטרמין של האינטראקציות את להעריך כדי נערכו1  שלב קליניים ניסויים. אריתרומיצין ידי על פחותה במידה

.להלן מתואר שנחקרו לאינטראקציות הפוטנציאלP450.  ציטוכרום של שונים איזוזימים של מעכבים או/ו סובסטרטים
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קטוקונאזול
 הביא מסובכים לא שמנים נבדקים-12 ב ימים7  במשך ביום פעם סיבוטרמין ג"מ-20 ו ביום פעמיים קטוקונזול של ג"מ200  של במקביל מתן

,M2 עבור-19% ו20%  ושלM1 עבור-36% ו58%  שלמקסימום-Cו-AUC ב מתונה לעלייה
.בהתאמה

אריתרומיצין
מסובכים לא שמנים נבדקים-12 ב הוערכו2ומM1 ומטבוליטים סיבוטרמין של יציב במצב הפרמקוקינטיקה

 הביא במקביל אריתרומיצין. ימים7  למשך ביום פעם סיבוטרמין ג"מ-20 ו ביום פעמים שלוש אריתרומיצין ג"מ500  של במקביל מתן לאחר
1טופסמקסימום-Cב קטנה הפחתה. 2ומM1 עבור-14%) מ פחות(-AUC ב קטנה לעלייה
.נצפו(10%) 2טופסמקסימום-Cב קלה ועלייה(11%)

סימטידין
) 2ומM-1ב קטנה לעלייה הביא מתנדבים-12 ב ימים7  במשך ביום פעם ג"מ15  וסיבוטרמין ביום פעמיים ג"מ400  סימטידין של במקביל מתן

7.3%( AUC.-)ו(3.4%) מקסימוםC פלזמה

סימבסטטין
ה לאחר בריאים מתנדבים-27 ב הוערכו2ומM1 ומטבוליטים סיבוטרמין של יציב במצב פרמקוקינטיקה

 משמעותית השפעה הייתה לא לסימבסטטין. ימים7  למשך בבוקר ביום פעם ג"מ15  וסיבוטרמין בערב ביום פעם ג"מ20  סימבסטטין מתן
של12%( AUC -)ו(16%) מקסימום-Cה. מׁשְּולב2ָומ1מ אוM2 של-AUC ומקסימוםC פלזמה על

M1מעט ירדו . Simvastatinסיבוטרמין מעט הוריד Cו(14%) מקסימום(- .AUC )21%ה את העלה סיבוטרמין(- AUC )7%הפעילה החלק של 
.פעיל לא סימבסטטין של15%( AUC -)ו(25%) מקסימום-Cה את והפחית סימבסטטין חומצת, תרופתית

אומפרזול
השיתוף לאחר בריאים מתנדבים-26 ב הוערכו2ומM1 ומטבוליטים סיבוטרמין של יציב במצב פרמקוקינטיקה

2ומM1 של-AUC ומקסימוםC פלזמה מעט העלה אומפרזול. ימים7  למשך ביום פעם ג"מ15  וסיבוטרמין ביום פעם ג"מ20  אומפרזול מתן
מקסימוםגM1 ואילו משמעותי באופן הושפעו לא-AUC ומקסימוםגM2-15%). כ( בשילוב

 לא לסיבוטרמין. מתון באופן עלו שינוי ללא סיבוטרמין של67%( AUC -)ו(57%) מקסימוםC פלזמה. מתונה בצורה עלו40%( AUC -)ו(30%)
.אומפרזול של הפרמקוקינטיקה על משמעותית השפעה הייתה

אולנזפין
השיתוף לאחר בריאים מתנדבים-24 ב הוערכו2ומM1 ומטבוליטים סיבוטרמין של יציב במצב פרמקוקינטיקה

. ימים7  למשך מכן לאחר ביום פעם ג"מ-10 ו ימים3  למשך ביום פעמיים ג"מolanzapine 5  עם ביום פעם ג"מ15  סיבוטרמין מתן
אולנזפין. M1 של-AUC ה או, בשילוב2ומ1ומM2 של-AUC ומקסימוםC פלזמה על משמעותית השפעה הייתה לא לאולנזאפין

 על משמעותית השפעה הייתה לא לסיבוטרמין63%( AUC. -)ו(47%) מקסימוםC סיבוטרמין של מתונה ועלייה(19%), מקסימוםגM1 מעט גדל
olanzapine. של הפרמקוקינטיקה

לוראזפאם
היו ימים11  במשך ביום פעם ג"מ15  סיבוטרמין לאחר2ומM1 ומטבוליטים סיבוטרמין של יציב במצב פרמקוקינטיקה

ל. אחת בוקר מנת בתוספת ימים3  למשך ביום פעמיים ג"מlorazepam 2  היעדר או בנוכחות בריאים מתנדבים-25 ל בהשוואה
Lorazepam-סיבוטרמין של מטבוליטים של הפרמקוקינטיקה על משמעותית השפעה הייתה לא M1מובהק היה לא לסיבוטרמין. 2ומ

lorazepam. של הפרמקוקינטיקה על השפעה

פלזמה לחלבוני מאוד קשורות תרופות

הנמוך הטיפול94%), ≥( פלזמה לחלבוני נרחב באופן קשורים2ומM1 שלו הפעילים והמטבוליטים שסיבוטרמין למרות

 מבחינה משמעותי חלבון קישור של לאינטראקציות יגרמו שהן סיכוי שאין לכך גורמים אלו תרכובות של הבסיסיים והמאפיינים הריכוזים
.נערכו לא חלבון קשירת של אינטראקציה מחקריּבמַבַחנֵהָ.ופניטואין וורפרין כגון, בחלבון הקשורות אחרות תרופות עם קלינית

קליניים מחקרים
 באינסולין תלויה שאינה סוכרת, דם וכלי לב למחלות הסיכונים לבין יתר השמנת בין קשר ביססו תצפיתיים אפידמיולוגיים מחקרים

,(NIDDM)שירידה כך על מצביעים אלו מחקרים. הכוללת בתמותה ועלייה מסוימות נשימה הפרעות, מרה אבני, סרטן של מסוימות צורות 
 למחלות בסיכון גם להיות שעלולים כרונית יתר השמנת עם מהחולים חלק עבור בריאותיים יתרונות לייצר עשויה, תישמר אם, במשקל
.אחרות

 השמנת ניסויי-11 ב נבדקה במשקל ירידה. הוכחו לא להשמנה הקשורים והתמותה התחלואה על סיבוטרמין של הטווח ארוכות ההשפעות
 פעם ג"מ-30 ל1  בין שנעו ומינונים שבועות52  עד12  של מחקר משך עם27-43)  המחקרים בכלBMI  טווח( פלצבו מבוקרי כפול-סמיות יתר

 ג"מ20  עד5  של המינון בטווח לפלסבו בהשוואה בסיבוטרמין שטופלו בחולים למינון הקשור באופן משמעותי באופן הופחת המשקל. ביום
12  במשך נשמרה סטטיסטית משמעותית וירידה חודשים-6 ב במשקל מקסימלית ירידה הושגה, חודשים12  של מחקרים בשני. ביום פעם

.במחקרים עקבית הייתה בסיבוטרמין שהושגה פלצבו בהפחתת במשקל הירידה כמות. חודשים

17 מתוך4  עמוד



 השבועות-4 ב קילו4  לפחות שירדו שמטופלים כך על מצביעים יתר בהשמנת ניסויים) חודשים6 ≥( ארוך טווח בשלושה הנתונים ניתוח
.סיבוטרמין של זה במינון הארוך בטווח במשקל משמעותית ירידה להשיג צפויים סיבוטרמין של נתון מינון עם הטיפול של הראשונים

 לעומת6.  חודש עד שלהם ההתחלתי הגוף ממשקל5% ≥של פלצבו בהפחתת במשקל לירידה להגיע המשיכו הללו מהחולים-60% כ
של הראשונים השבועות-4 ב קילו4  לפחות ירדו שלא סיבוטרמין של נתון במינון חולים מאותם, זאת

6. חודש עד זו במנה שלהם ההתחלתי הגוף ממשקל5% ≥של פלצבו בהפחתת במשקל לירידה להגיע המשיכו לא-80% כ, בטיפול

 קליניים בניסויים חודשים-12 ו6  במשך גם נצפו, בטני תוך לשומן אינדיקטור, המותניים בהיקף למינון הקשורות משמעותיות הפחתות
 ליום ג"מ15  או לפלצבו אקראית שחולקו אינסולין תלויי שאינם סוכרת חולי של שבועות12  שנמשך פלצבו מבוקר במחקר. פלצבו מבוקרי

. ירדה בגוף הכוללת השומן שמסת הראתה הגוף בהרכב שינויים שלAbsorptiometry )DEXA( -Ray X Energy Dual הערכת, סיבוטרמין של
ק-0.6 ב ירדה) אנדרואיד( הטרונקלית השומן מסת, דומה באופן(p>0.001).  הפלצבו בקבוצת ג"ק0.2  לעומת הסיבוטרמין בקבוצת ג"ק-1.8 ב
 באופן שונים היו לאHbA-1וב בצום בדם בסוכר, הרזה במסה השינויים(p>0.01).  הפלצבו בקבוצת ג"ק0.1  לעומת הסיבוטרמין בקבוצת ג"

.הקבוצות שתי בין סטטיסטית מובהק
 לרעה משפיע אינו שסיבוטרמין לכך הוכחות סיפקו שבועות52  עד12  של מחקר משך עם, פלצבו מבוקרי, סמיות כפול יתר השמנת ניסויי11
 ממוצעת לעלייה קשור) ביום פעם ג"מ20  עד(5  בסיבוטרמין טיפול. שמנים בחולים בסרום שתן חומצת או בדם שומנים פרופילי, גליקמיה על

 בתרופות דומים אלו ממצאים. לפלסבו ביחס לדקה פעימות5  עד4  של בדופק ממוצעת ולעלייה כספית מ"מ3  עד1  של הדם בלחץ
עם נשלט דם לחץ יתר עם ובמטופלים נורמוטנסיות

 הדם בלחץ יותר קטנה עלייה לעלות נוטות בסיבוטרמין משקל כמויות) במשקל5%  של ירידה≥( משמעותית שמאבדים חולים אותם. תרופות
).אזהרותראה( ובדופק
 בחולים שנה1  בן פלצבו מבוקר, סמיות כפול מחקר2,  מחקר, שמנים בחולים חודשים6  בן פלצבו ומבוקר סמיות כפול מחקר1,  במחקר
 שבועות4  של קלוריות דלת בדיאטה ג"ק6  לפחות שהורידו שמנים בחולים פלצבו ומבוקר כפול-סמיות מחקר, שנה בן3,  ומחקר, שמנים

,(VLCD)6 ב במשקל מקסימלית ירידה הושגה, שנה שנמשכו המחקרים בשני. להלן שמוצג כפי, במשקל משמעותית לירידה הביא סיבוטרמין-
.חודשים12  במשך נשמרה סטטיסטית משמעותית וירידה חודשים

ושנתיים חודשים שישה של בניסויים(lbs)  במשקל ממוצעת ירידה

)ג"מ( סיבוטרמין
דמה תרופת

)נ(
5

)נ(
10

)נ(
15

)נ(
20

)נ( מטופלים/לימוד קבוצת

1 מחקר
2.0*החולים כל

(142)
6.6
(148)

9.7
(148)

12.1
(150)

13.6
(145)

2.9**משלימים
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

8.5***מוקדמים מגיבים
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

2 מחקר
3.5*החולים כל

(157)
9.8
(154)

14.0
(152)

4.8**משלימים
(76)

13.6
(80)

15.2
(93)

10.7***מוקדמים מגיבים
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

3**** מחקר
15.2*החולים כל

(78)
28.4
(81)

16.7**משלימים
(48)

29.7
(60)

21.5***מוקדמים מגיבים
(22)

33.0
(46)

).שנמסר אחרון ניתוח( הבסיס שלאחר מדידה כל להם ושהייתה המחקר תרופת את שקיבלו המטופלים כל עבור נתונים*

 הביקור עבור נתונים ונרשמו, אחת שנה או1)  מחקר( חודשים6  של המינון תקופת כל את שהשלימו מטופלים עבור נתונים* *
12. חודש או1)  מחקר(6  חודש של

* **

* * **

.פלצבו עבור ג"ק-16.3 ו סיבוטרמין עבור ג"ק16.9  היה

.המחקר את והשלימו הטיפול של הראשונים השבועות בארבעה ג"ק4  לפחות שירדו מטופלים עבור נתונים
שבועות4  שלVLCD  במהלך ממוצעת במשקל ירידה-VLCD; מהקדם במשקל שינויים מתארים המוצגים במשקל ירידה נתוני
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 כל בו חודשים6  של רינון שלב לאחר. פלצבו מבוקר, סמיות כפול, שנתיים בן בניסוי נבדקה סיבוטרמין עם במשקל ירידה על שמירה
 או) חולים352 , ג"מ20  עד(sibutramine- 10 ל אקראית חולקו), פאונד26 , במשקל ממוצעת ירידה( ג"מ10  סיבוטרמין קיבלו החולים
 סיבוטרמין חולי עבור. פאונד-12 ו. ג"ק21  הייתה הסיום לנקודת הראשוני הגוף ממשקל במשקל הממוצעת הירידה). חולים(115  פלצבו

 על שמרו-43%, ו62% 75%, , בסיבוטרמין שטופלו חולים של(p>0.001)  סטטיסטית מובהק באופן יותר גדול שיעור. בהתאמה, ופלצבו
, כן כמו-16%). ו23% (38%,  קבוצה. לפלסבו בהשוואה, בהתאמה, חודשים-24 ו18 12,  לאחר במשקל ההתחלתית מהירידה80%  לפחות

49%, לעומת בסיבוטרמין שטופלו מהמטופלים-9% ו17% 37%, 67%,
 ועד הסיום מנקודת. הסיום בנקודת שלהם הראשוני הגוף ממשקל, בהתאמה20%, ≥ו15%, ≥10%,≥5%,≥איבדו הפלצבו מחולי-3% ו5% 19%,

.הפלצבו חולי עבור ג"ק-2 וכ הסיבוטרמין חולי עבור ג"ק-4 כ הייתה במשקל העלייה), כחודש( המחקר שלאחר המעקב לביקור

 מתווכת שאינה במשקל בירידה שנראים לאלה הדומים בדם בשומנים מועילים בשינויים מלווה סיבוטרמין ידי על הנגרמת במשקל ירידה
 שבועות-52 ל12  בין של באורך פלצבו מבוקרי יתר השמנת מחקרי-11 ב בדם בשומנים השינויים של ומשוקלל משולב ניתוח. תרופתית

(LOCF). האחרונה התצפית ניתוח עבור להלן מוצג

LOCF-  בסרום בשומנים שינויים של) מחקרים(11  משולב ניתוח
TGקטגוריה

% )n(
CHOL

% )n(
-CLDL

% )n(
-CHDL

% )n(
פלצבו הכל

במשקל ירידה5% <

0.53(475)
4.52(382)

- 15.30(92)

- 1.53(475)
- 0.42(382)

- 6.23(92)

- 0.09(233)
- 0.70(205)

- 6.19(27)

- 0.56(248)
- 0.71(217)

0.94(30)  במשקל5%  של ירידה≥
סיבוטרמין הכל

במשקל ירידה5% <

במשקל5%  של ירידה≥

- 8.75(1164)
- 0.54(547)
- 16.59(612)

- 2.21(1165)
0.17(548)

- 4.87(612)

- 1.85(642)
- 0.37(320)
- 4.56(317)

4.13(664)
3.19(331)
4.68(328)

:הבסיס קו של ממוצעים ערכים

 ל"ד/ג"מC HDL-47 ; ל"ד/ג"מC LDL-140 ; ל"ד/ג"מCHOL 221 ; ל"ד/ג"מTG 187 : פלצבו
TG:  ל"ד/ג"מC HDL-47 ; ל"ד/ג"מC LDL-140 ; ל"ד/ג"מCHOL 215 ; ל"ד/ג"מTG 172 : סיבוטרמין

C :HDL- נמוכה בצפיפות ליפופרוטאין-כולסטרולC LDL-, כולסטרולCHOL: , טריגליצרידים
גבוהה בצפיפות ליפופרוטאין-כולסטרול

 מרכזי באופן הפועלים במשקל לירידה מסוימים גורמים. בסרום השתן בחומצת בהפחתות מלווה סיבוטרמין ידי על הנגרמת במשקל ירידה
 נחקרה לב מסתמי מחלת של האפשרית ההתרחשות. הלב מסתם של לקוי לתפקוד נקשרו העצבים ממסופי סרוטונין לשחרור הגורמים
15  סיבוטרמין שקיבלו) שנים54 , ממוצע גיל( מטופלים210  על צבעוני ודופלר דו-ממדי לב אקו בוצעו אחד במחקר. מחקרים בשני במיוחד

 מחלת של קודמת היסטוריה ללא בחולים). חודשים7.6 , ממוצע טיפול משך( חודשים16  עד שבועיים של לתקופות יום מדי פלצבו או ג"מ
 קלה ספיקה אי היו המקרים שלושת כל( בסיבוטרמין הטיפול בקבוצת(2.3%) 3/132  הייתה מסתמית לב מחלת של השכיחות, מסתמית לב
 ספיקה אי של אחד ומקרה העורקים אבי של קלה ספיקה אי של אחד מקרה( בפלסבו הטיפול בקבוצת6%) (2. -2/77 ו) העורקים אבי של

 טיפול לאחר ושוב בסיבוטרמין טיפול לפני צבעוני ודופלר דו-ממד לב אקו עברו מטופלים25 , אחר במחקר). העורקים אבי של חמורה
.מסתמית לב מחלת של מקרים היו לא; חודשים שלושה במשך יום מדי ג"מ30  עד5  בסיבוטרמין

שבועות12  של מבוקר בפלסבו הוערכה שעות24  של דם לחץ של מדדים על ביום פעם ג"מ15  סיבוטרמין של ההשפעה

 דם לחץ ניטור עבר שנים39  של ממוצע וגיל2ר"מ/ג"ק34  של ממוצעBMI  עם קווקזים בעיקר, ונקבות זכרים ושישה עשרים. לימוד
.הבאה בטבלה מוצגיםABPM  של שונים במדדים12  לשבוע הבסיס מקו הממוצעים השינויים(ABPM).  ביממה שעות24  אמבולטורי

ּפרָמָטֶרֶ

כספית מ"מ

סיסטולי

סיבוטרמין

דיאסטולי

סיבוטרמין דמה תרופתדמה תרופת

ג"מ15
n=14

ג"מ20
n=16

ג"מ15
n=12

ג"מ20
n=16 n=12

0.2
-0.3

-0.9

-0.1

היַֹום ׁשעְֹות

לילה

בבוקר מוקדם

שעות24  של ממוצע

3.9
4.1
9.4

4.4
6.4
5.3

0.5
-1.0

-3.0

0.1

5.0
4.3
6.7

5.7
5.4
5.8
5.6 4.04.75.0

.נשמרה הדם לחץ של תקינה יומית וריאציה
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ושימוש אינדיקציות
MERIDIA בו להשתמש ויש, במשקל ירידה על ושמירה במשקל ירידה כולל, יתר בהשמנת לטיפול מיועד

או, 2ר"מ/ג"ק30 ≥ראשוני גוף מסת אינדקס עם שמנים לחולים מומלצתMERIDIA . קלוריות מופחתת דיאטה עם בשילוב

 תרשים להלן). מבוקר דם לחץ יתר, דיסליפידמיה, סוכרת למשל( אחרים סיכון גורמי בנוכחות2ר"מ/ג"ק27 ≥
.שונים ומשקלים גבהים על המבוסס(BMI)  הגוף מסת מדד של

; ג"ק= 2.2 ÷  פאונד: כדלקמן הן המטריות ההמרות. בריבוע, במטרים, המטופל בגובה וחלוקה, ג"בק, המטופל משקל לקיחת ידי על מחושב.
BMI מטר= 0.0254 ×  ים'אינצ

נגד התוויות
 אכילה מהפרעת הסובלים בחולים אסורה.אזהרותMERIDIA אוקסידאז מונואמין מעכבי המקבלים בחולים  אסורה( )MAOI(ראה

 אחד לכל או לסיבוטרמין יתר רגישות עם בחולים אסורהMERIDIA. MERIDIA ) נרבוזה בולימיה או נרבוזה אנורקסיה( גדולה
MERIDIA .) של פעילים הלא מהמרכיבים

MERIDIA מרכזי באופן הפועלות במשקל לירידה אחרות תרופות הנוטלים בחולים אסורה.

אזהרות

ודופק דם לחץ
 מתן בעת והדופק הדם לחץ של סדיר ניטור נדרש. מהמטופלים חלק אצל הדופק או/ו הדם לחץ את ניכר באופן מעלה.

MERIDIA מרידיה

כ של והדיאסטולי הסיסטולי הדם בלחץ ממוצעת לעלייה קשור היה ביום פעם ג"מ20  עד5  סיבוטרמין, פלצבו מבוקרי יתר השמנת במחקרי
 בחלק נראו יותר גדולות עליות. לדקה פעימות5 . עד-4 כ של לפלצבו ביחס בדופק ממוצעת עלייה ועם, לפלסבו ביחס כספית מ"מ3  עד-1

 לפני פלצבו מבוקרי יתר השמנת במחקרי). למטה טבלה ראה( יותר הגבוהים במינונים הוחל בסיבוטרמין הטיפול כאשר במיוחד, מהחולים
עם שטופלו מהחולים0.4% , השיווק

,הפלצבו בקבוצת-0.4% ל בהשוואה), כספית מ"מDBP≤ 95 או כספית מ"מSBP)≤ 160 דם לחץ יתר עקב הופסק סיבוטרמין
 את למדוד יש.הפלצבו בקבוצת0.1%  לעומת), לדקה פעימות100 ≥דופק( טכיקרדיה עקב הופסקו בסיבוטרמין שטופלו מהחולים-0.4% ו

 מתמשכת עלייה שחווים חולים עבור.קבועים זמן במרווחי אחריהם לעקוב ויש-MERIDIA ב הטיפול התחלת לפני והדופק הדם לחץ
 עם חולים לאותם בזהירותMERIDIA  לתת יש. הפסקה או מינון הפחתת לשקול ישMERIDIA,  קבלת בזמן בדופק או הדם בלחץ

.גרועה בשליטה או מבוקר לא דם לחץ יתר עם לחולים לתת ואסור), וניהול מינוןראה( דם לחץ יתר של היסטוריה

-2ו1  במחקרים חריגים אחוז
*חריגים%)ג"מ( מינון

SBP
9
6

12
13
14

DBP
7

20
15
17
22

דֹופקֶ

12
16
28
24
37

דמה תרופת

5
10
15
20
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 ביקורים לשלושה כספית מ"מ10 ≥(SBP), רצופים ביקורים לשלושה כספית מ"מ15 ≥של הבסיס מקו כעלייה מוגדר חריג*
.רצופים ביקורים לשלושה לדקה פעימות10 ≥דופק או(DBP),  רצופים

אוקסידאז מונואמין מעכבי עם אפשרית אינטראקציה
 סעיף,זהירות אמצעיMERIDIA עם במקביל בו להשתמש ואין ודופמין סרוטונין, נוראפינפרין של חוזרת ספיגה מעכב הוא( MAOI ראה

 באופן-MERIDIA. ב הטיפול תחילת לפני-MAOI ה הפסקת לאחר לפחות שבועיים של מרווח להיות צריך). תרופתיות אינטראקציות משנה
-MAOIs.ב הטיפול תחילת לפניMERIDIA  הפסקת לאחר שבועיים לפחות של מרווח להיות צריך, דומה

תגובות דמויות(NMS)  נוירולפטית ממאירה תסמונת או סרוטונין תסמונת
-SSRIs וSNRIs  עם דווחה(NMS),  נוירולפטית ממאירה תסמונת דמויות תגובות או, חיים לסכן שעלולה סרוטונין תסמונת של התפתחות

 של במטבוליזם פגיעה אשר תרופות עם) טריפטנים כולל( סרוטונרגיות בתרופות מקביל שימוש עם במיוחד אךMERIDIA,  טיפול כולל, בלבד
 לכלול עשויים סרוטונין תסמונת של תסמינים. לדופמין אחרים אנטגוניסטיםרo פסיכוטיות אנטי תרופות עם אוMAOIs),  כולל( סרוטונין
 סטיות), היפרתרמיה, לאבילי דם לחץ, טכיקרדיה, למשל( אוטונומית יציבות חוסר), תרדמת, הזיות, תסיסה, למשל( הנפשי במצב שינויים
 אמצעיראה(] שלשולים, הקאות , בחילות, כגון[ העיכול במערכת תסמינים או/ו) קואורדינציה חוסר, היפרפלקסיה, למשל( שרירים עצביות
 הכוללת, נוירולפטית ממאירה לתסמונת להידמות יכולה, ביותר החמורה בצורתה, סרוטונין תסמונת). תרופתיות אינטראקציות, זהירות

 אחר לעקוב יש. נפשי במצב ושינויים חיוניים סימנים של אפשרית מהירה תנודה עם אוטונומית יציבות חוסר, שרירים קשיחות, היפרתרמיה
NMS. דמויי ותסמינים סימנים או סרוטונין תסמונת הופעת לגבי המטופלים

במקביל דם וכלי לב מחלות
 לחץ את משמעותית מגבירהMERIDIA- מוחי שבץ או קצב הפרעות, לב ספיקת אי, כליליים עורקים מחלת של היסטוריה עם בחולים.

MERIDIA ב להשתמש אין, לכן. מהחולים בחלק הדופק או/ו הדם

ּברַקִית
.צרה בזווית גלאוקומה עם בחולים בזהירות בה להשתמש יש, למידריאזיס לגרום עלולה-MERIDIA ש מכיוון

שונות
MERIDIA. רישום לפני) טיפול ללא התריס בלוטת של פעילות תת, למשל( להשמנה אורגניים גורמים לשלול יש

זהירות אמצעי

ריאתי דם לחץ יתר
(PPH),  ריאתי דם לחץ ליתר נקשרו העצבים ממסופי סרוטונין לשחרור הגורמים מרכזי באופן הפועלים במשקל לירידה מסוימים גורמים
 השכיחות בגלל, זאת עם. סיבוטרמין כמוסות עםPPH  של מקרים על דווח לא, שיווק לפני קליניים במחקרים. קטלנית אך נדירה מחלה

.זו למחלה לגרום עלולהMERIDIA  אם ידוע לא, הבסיסית באוכלוסייה זו מחלה של הנמוכה

התקפים
 עם בחולים בזהירות-MERIDIA ב להשתמש יש. בסיבוטרמין שטופלו מהחולים-0.1% מ בפחות התקפים דווחו, שיווק טרום בדיקות במהלך

.התקפים שמפתח חולה בכל הטיפול את להפסיק יש. התקפים של היסטוריה

מדְמַםֵ
 נטייה בעלי בחולים זהירות משנה לנקוט מומלץ, ברור אינו סיבתי שקשר למרות. סיבוטרמין הנוטלים בחולים דימום על דיווחים היו

.הטסיות תפקוד או הדימום על כמשפיעות הידועים נלוות תרופות הנוטלים ואלו דימומים לאירועי

מרה אבני
.מרה אבני היווצרות להחמיר או לזרז יכולה במשקל ירידה

כליות ליקוי
 לרבות, חמור כליות ליקוי עם בחולים-MERIDIA ב להשתמש אין. בינוני עד קל כליות ליקוי עם בחולים בזהירות-MERIDIA ב להשתמש יש

).כליות ספיקת מיוחדות-אי פרמקוקינטיקה-אוכלוסיותראה( בדיאליזה סופי בשלב כליות מחלת עם אלה

הכבד של לקוי תפקוד
.כאלה בחולים-MERIDIA ב להשתמש אין לכן; שיטתי באופן נחקרו לא הכבד בתפקוד חמורה הפרעה עם חולים

ומוטוריים קוגניטיביים לביצועים הפרעה
 יש המרכזית העצבים במערכת פעילה תרופה לכל, בריאים מתנדבים אצל קוגניטיביים או פסיכומוטוריים ביצועים על השפיע לא שסיבוטרמין למרות

.המוטוריקה או החשיבה, השיפוט בכושר לפגוע פוטנציאל
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למטופלים מידע
 בכל מחדש אותו ולקרוא-MERIDIA ב הטיפול תחילת לפני המטופל של האריזה תוספת את לקרוא שלהם למטופלים להורות הרופאים על

.מתחדש שהמרשם פעם
 תורים קיום של החשיבות את להדגיש יש במיוחד. עבורם הרלוונטי האריזה בעלון חלק בכל שלהם המטופלים עם לדון הרופאים על, כן כמו

.המשך לביקורי
.אחרות אלרגיות תגובות או כוורות, פריחה מפתחים הם אם שלהם לרופא   להודיע למטופלים   להמליץ יש
 תרופות במיוחד, מרשם ללא או מרשם תרופות כל, ליטול מתכננים או, נוטלים הם אם שלהם הרופאים את ליידע למטופלים   להמליץ יש

.סומטריפטן, דיהידרו-ארגוטמין, ליתיום, שיעול מדכאי, דיכאון נוגדות תרופות, גודש נוגדי, משקל להפחתת
.לאינטראקציות פוטנציאל שיש מכיוון, טריפטופן או), ®אימיטרקס(

.קבועים זמן במרווחי שלהם והדופק הדם לחץ אחר מעקב של החשיבות את למטופלים להזכיר יש

תרופתיות אינטראקציות

:המרכזית העצבים מערכת של פעילות תרופות

 הוערך לא, סרוטונרגיות תרופות במיוחד, המרכזית העצבים במערכת הפעילות אחרות תרופות עם בשילוב-MERIDIA ב השימוש
 באופן הפועלות אחרות תרופות עםMERIDIA  של בו-זמנית במתן צורך יש אם זהירות משנה לנקוט מומלץ, לפיכך. שיטתי באופן
).אזהרותונגד התוויותראה( מרכזי

, למשל( סרוטונרגיות תרופות עם בשילובphenelzine, selegiline) , למשל((MAOIs)  אוקסידאז מונואמין מעכבי שקיבלו בחולים
,(fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxineקטלניות לפעמים, חמורות תגובות על דיווחים היו ,")תסמונת 

ראה(MAOI  עם במקביל-MERIDIA ב להשתמש אין, סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכב שסיבוטרמין מכיוון). למטה ראה". ;" סרוטונין
 בין שבועיים לפחות לחלוף יש, דומה באופן-MERIDIA. ב הטיפול התחלת לביןMAOI  הפסקת בין שבועיים לפחות לחלוף יש).נגד התוויות
-MAOI.ב הטיפול התחלת לבין-MERIDIA ב הטיפול הפסקת

.הנלווית התרופה עם גם דווחה" סרוטונין תסמונת" המכונה, החמורה אך, הנדירה הסימפטומים קבוצת
, ודיהידרו-ארגוטמין) ינט'סוצ סומטריפטן(®Imitrex כגון, במיגרנה לטיפול וסוכנים סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה במעכבי שימוש

 במקביל בשימוש גם דווחה סרוטונין תסמונת. טריפטופן או ליתיום, ופנטניל פנטזוצין, מפרידין, דקסטרומתורפן כגון, מסוימים אופיואידים
, התרגשות: הבאים מהתסמינים יותר או אחד לכלול ועשויה מיידי רפואי טיפול מצריכה התסמונת. סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי בשני

, היפרפלקסיה, המיבליזמוס, רעד, מיוקלונוס, מוטורית חולשה, תסיסה, חרדה, התמצאות חוסר, בלבול, הכרה אובדן, שקט אי, היפומאניה
.וטכיקרדיה הקאה, סרעפת, אישונים הרחבת, רעד, היפרתרמיה, קואורדינציה חוסר, דיסארטריה, אטקסיה

. לעיל המפורטים אלו כגון אחרות סרוטונרגיות תרופות עם אותו לתת אין, כללי באופן, סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכב שסיבוטרמין מכיוון
.המטופל על מתאימה בהשגחה צורך יש, כזה לשילוב קלינית התוויה יש אם, זאת עם

הלב קצב או/ו הדם לחץ את להעלות שעלולות תרופות
 גודש משחררות תרופות כוללים אלה. הוערך לא הלב קצב או הדם לחץ את להעלות העלולים אחרים וחומרים-MERIDIA ב בו-זמני שימוש

 לחוליםMERIDIA  רושמים כאשר זהירות לנקוט יש. פסאודואפדרין או אפדרין כגון חומרים המכילות ואלרגיה הצטננות, שיעול, מסוימות
.אלו בתרופות המשתמשים

ּכֹוהלֶ
 הביא לא סיבוטרמין ג"מ20  עם יחד) ג"ק/ל"מ(0.5  אתנול של אחת מנה מתן, מתנדבים19  בקרב, פלצבו מבוקר, סמיות כפול מוצלב במחקר

 אלכוהול ובעודף-MERIDIA ב המשולב השימוש, זאת עם. לסיבוטרמין אלכוהול בין קלינית משמעות בעלות פסיכומוטוריות לאינטראקציות
.מומלץ אינו

הפה דרך מניעה אמצעי

 הריון למניעת תרופות על בריאות מתנדבות12 , מוצלב במחקר. סיבוטרמין ידי על עוכב לא אוראליים מניעה אמצעי ידי על הביוץ דיכוי
 מערכתית אינטראקציה נצפתה לא. שבועות8  במהלך אחרת בתקופה סיבוטרמין ג"מ-15 ו אחת בתקופה פלצבו קיבלו בסטרואידים
 הפה דרך מניעה אמצעי הנוטלים חולים כאשר הריון למניעת חלופיים זהירות באמצעי צורך אין, לכן; קלינית מבחינה משמעותית

.לסיבוטרמין במקביל מרשם מקבלים

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה

קרצינוגניות
 מרבייםAUC  ויצרו שנתיים במשך) יום/ג"ק/ג"מ9  או3 (1,  וחולדות) יום/ג"ק/ג"מ20  או5 (1.25,  לעכברים בדיאטה ניתנה סיבוטרמין
. לאדם ג"מ15  של יומי מינון לאחר מאלה, בהתאמה-16, ו0.4  פי עד המקבילים העיקריים הפעילים המטבוליטים שני של בפלזמה משולבים

 הביניים תאי של שפירים גידולים של יותר גבוהה שכיחות הייתה זכרים בחולדות. נקבות בחולדות או בעכברים לסרטן עדות הייתה לא
.ידועה אינה אדם לבני אלו גידולים של הרלוונטיות. הורמונלית ומתווכים חולדות אצל כלל בדרך נראים כאלה גידולים; האשכים
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מוטגניות
 או אנושיים בלימפוציטים קלסטוגניות בדיקתּבמַבַחנֵהV79ָ, סיני אוגר תאי מוטציות בדיקתּבמַבַחנֵהָ,איימס בבדיקת מוטגני היה לא סיבוטרמין

איימס במבחן מעורפלת חיידקית מוטגנית פעילות כבעלי נמצאו שלו העיקריים הפעילים המטבוליטים שני. בעכבריםmicronucleus  בדיקת
 קלסטוגניות בדיקתּבמַבַחנֵהV79ָ, סיני אוגר תאי מוטציות בדיקתּבמַבַחנֵהָ-ב עקבי באופן שליליות תוצאות נתנו המטבוליטים שני, זאת עם.

 מתוכננת לאDNA  סינתזת בדיקתvivoin ו בעכברים מיקרו-גרעין בדיקתHeLa,  בתאיDNA  תיקון בדיקתּבמַבַחנֵהָ,אנושיים בלימפוציטים
.חולדה של בהפטוציטים

בפוריות פגיעה
 מאלו32  פי עד העיקריים הפעילים המטבוליטים שני של בפלזמה משולביםAUC  שיצרו במינונים הפוריות על השפעות היו לא, בחולדות

 מה, נפגעה הסכרים של הקנים בניית והתנהגות, אימהית רעילות הייתה, אדם בבני המשולב-AUC מה13  בפי. ג"מ15  של אנושי מינון לאחר
.אדם בבני המשולב-AUC מה4  פי בערך השפעה הייתה לא; הלידה סביב תמותה של יותר גבוהה לשכיחות שהוביל

הרֵיָֹון

טרטוגניות השפעות

'ג הריון קטגוריית
 לא, בחולדות. לעובר יחסית נמוכה העברה עם, מהריון הושפעה לא הרקמות שחלוקת כך על הצביעו חיים בבעלי רדיו תווית עם מחקרים

 עד העיקריים הפעילים המטבוליטים שני של בפלזמה משולביםAUC  שיצרו ליום ג"ק/ג"מ10  או3 1,  של במינונים לטרטוגניות עדות נמצאה
5  מפי הגבוהה פלזמה שלAUC , ליום ג"ק/ג"מ75  או15 3,  של מינון שקיבלו בארנבות. ג"מ15  של האנושי המינון לאחר מאלה בערך32  פי

 שכיחות הייתה חגורה הולנדים לארנבונים, בעליל רעילים במינונים. אימהית לרעילות גרמה ג"מ15  של האנושי המינון לאחר מאלה בערך
; בגפיים יותר קצרות מעובות ארוכות עצמות ובחלקם קצר זנב, קצרות מעוגלות סיכות, ורחב קצר חוטם עם גורים של מהביקורת מעט גבוהה

,זילנד ניו של לבנים בארנבות יחסית גבוהים במינונים

 בגיל נשים. מומלץ אינו ההריון במהלך-MERIDIA ב השימוש. הרות בנשים סיבוטרמין עם היטב ומבוקרים נאותים מחקרים נערכו לא
 נכנסים הם אם שלהם לרופא   להודיע למטופלים לייעץ ישMERIDIA.  נטילת בזמן נאותים מניעה באמצעי להשתמש צריכות הפוריות

MERIDIA. נטילת בזמן להריון להיכנס מתכוונים או להריון

מניקות אמהות
   להמליץ יש. מניקות באמהות לשימוש מומלצת אינהMERIDIA . אם בחלב מופרשים שלו המטבוליטים או סיבוטרמין אם ידוע לא

.מניקות הן אם שלהן לרופא   להודיע למטופלות

בילדים שימוש

.כראוי נחקרה לא יתר מהשמנת הסובלים מתבגרים אצל סיבוטרמין של היעילות
הדיכאון נוגדות מהתרופות חלק של הפעולה למנגנון דומה ונוראפינפרין סרוטונין של חוזרת ספיגה המעכב סיבוטרמין של הפעולה מנגנון

(MDD),  ורי'מג דיכאון הפרעת עם נוער ובני בילדים דיכאון נוגדות תרופות של פלצבו מבוקרי טווח קצרי ניסויים של מאוחדים ניתוחים.
 חשיבה או התנהגות המייצגים לוואי לאירועים יותר גבוה סיכון גילו אחרות פסיכיאטריות והפרעות(OCD)  קומפולסיבית טורדנית הפרעה

 כאלה לאירועים הממוצע הסיכון. דיכאון נוגדות תרופות שמקבלים אלה אצל טיפול של הראשונים החודשים. המחלה במהלך אובדנית
2%. של לפלסבו מהסיכון שניים פי4%,  היה דיכאון נוגדות תרופות שקיבלו בחולים

 על במחקר. אחרות פסיכיאטריות הפרעות אוMDD, OCD  עם מתבגרים או בילדים סיבוטרמין של פלצבו מבוקרי ניסויים נערכו לא
 בקבוצת אחד וחולה הסיבוטרמין בקבוצת אחד חולה, פלצבו עם חולים-130 ו בסיבוטרמין חולים368  טופלו בו יתר השמנת עם מתבגרים
 סיבוטרמין אם ידוע לא. הפלצבו מחולי אחד ואף בסיבוטרמין שטופלו חולים2  ידי על דווחו אובדניות מחשבות. להתאבד ניסו הפלסבו

.ילדים בחולים חשיבה או אובדנית להתנהגות הסיכון את מגביר

.ילדים בחולים יתר בהשמנת לטיפול בסיבוטרמין שימוש על   להמליץ כדי מספיקים אינם הנתונים

גריאטרי שימוש

יותר צעירים מחולים שונה בצורה מגיבים הם אם לקבוע כדי ומעלה65  בני חולים של מספיק מספר כללו לא סיבוטרמין של קליניים מחקרים
הלב או הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקפת, זהירה להיות צריכה קשיש לחולה המינון בחירת, כללי באופן.
."קלינית פרמקולוגיה"ב נדונה קשישים בחולים פרמקוקינטיקה. אחר תרופתי טיפול או נלוות מחלה ושל,

שליליות תגובות
 תופעות עקב פרשו(n=884)  בפלצבו שטופלו מהחולים-7% ו(n=2068)  בסיבוטרמין שטופלו מהחולים9% , פלצבו מבוקרי במחקרים

.לוואי
ׁשלְִילִי. ראש וכאבי עצירות, שינה נדודי, אנורקסיה, בפה יובש היו ביותר השכיחים האירועים, פלצבו מבוקרי במחקרים

 בטבלה מוצגים הפלצבו בקבוצת מאשר יותר גבוהה ובתדירות בסיבוטרמין שטופלו מהחולים1% ≥ב המתרחשים אלו במחקרים אירועים
.הבאה
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פלצבו מבוקרי במחקרים שמנים חולים

גוף מערכת
לוואי תופעת

סיבוטרמין
2068( =)n

דמה תרופת

884( =)n
שכיחות%שכיחות%

:בכללותו הגוף
ראֹׁש ּכאְבֵ

גב כאב

שפעת תסמונת

פציעה תאונת

אסתניה

בטן כאבי

בחזה כאב

צוואר כאב

אלרגית תגובה

קרדיווסקולרית מערכת

טכיקרדיה

דם כלי הרחבת

מִיגרנֶהָ

לב דפיקות דם בלחץ עלייה/דם לחץ יתר

עיכול מערכת

אנורקסיה

עצירות

מוגבר תיאבון

בחילה

בעיכול בעיות

הקַבֵהָ דלַקֶתֶ

הקֲָאָה

הטבעת בפי הפרעה

ותזונתי מטבולי

צמָָא

כללית בצקת

והשרירים השלד מערכת

ארתרלגיה

מיאלגיה

Tenosynovitis
במפרקים הפרעה

עצבים מערכת

יבש פה

שינה נדודי

סחְרַחֹורתֶ

עצַּבנָּות

חרֲדָהָ

דּכִָאֹון

פרסתזיה

נּומהָ

CNS גירוי
רגשית רגישות

נשימה מערכת

נזלת

30.3
8.2
8.2
5.9
5.9
4.5
1.8
1.6
1.5

18.6
5.5
5.8
4.1
5.3
3.6
1.2
1.1
0.8

2.6
2.4
2.4
2.1
2.0

0.6
0.9
2.0
0.9
0.8

13.0
11.5
8.7
5.9
5.0
1.7
1.5
1.2

3.5
6.0
2.7
2.8
2.6
1.2
1.4
0.5

1.7
1.2

0.9
0.8

5.9
1.9
1.2
1.1

5.0
1.1
0.5
0.6

17.2
10.7
7.0
5.2
4.5
4.3
2.0
1.7
1.5
1.3

4.2
4.5
3.4
2.9
3.4
2.5
0.5
0.9
0.5
0.6

10.27.1
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הלַֹועַ דלַקֶתֶ

הגַתַ דלַקֶתֶ

בשיעול עלייה

הגַרָֹון דלַקֶתֶ

ותוספות עור

פריחה

מיְֹוזעָ

סימפלקס הרפס

אקנה

מיוחדים חושים

טעם סטיית

אוזניים הפרעת

אוזן כאב

אורוגנית מערכת

דיסמנוריאה

 השתן בדרכי דלקת
נרתיקית מוניליה

מטרורגיה

10.0
5.0
3.8
1.3

8.4
2.6
3.3
0.9

3.8
2.5
1.3
1.0

2.5
0.9
1.0
0.8

2.2
1.7
1.1

0.8
0.9
0.7

3.5
2.3
1.2
1.0

1.4
2.0
0.5
0.8

.מבוקרים ולא מבוקרים שיווק קדם במחקרי סיבוטרמין שקיבלו החולים מכלל1% ≥ב דווחו הבאות הנוספות הלוואי תופעות

בכללותו הגוף
.חום

עיכול מערכת
.שיניים הפרעת, גסטרואנטריטיס, גזים, שלשולים

 בצקת ותזונתיים מטבוליים
.היקפית

והשרירים השלד מערכת
.ּפרקִָים דלַקֶתֶ

עצבים מערכת
.תקינה לא חשיבה, היפרטוניה, ברגליים התכווצויות, תסיסה

נשימה מערכת
.נשימה קוצר, ברונכיטיס

ונספחים עור
.גירוד

מיוחדים חושים

.אמבליופיה

האורגניטלית מערכת

.מחזור הפרעות

אחרים שליליים אירועים

קליניים מחקרים

התקפים

 במחקרי בפלסבו שטופלו חולים-884 מ אחד ואף בסיבוטרמין שטופלו חולים(0.1%) 2068  מתוך בשלושה לוואי כאירוע דווחו עוויתות
 היה לאחד( פוטנציאלית נטייה בעלי גורמים היו התקפים עם החולים שלושת מתוך לשניים. השיווק לפני פלצבו מבוקרי יתר השמנת

4,588  מתוך שלושה( סיבוטרמין שקיבלו הנבדקים בכל השכיחות). במוח גידול של מכן לאחר אובחן לאחד; אפילפסיה של קודמת היסטוריה
-0.1%.מ פחות הייתה) נבדקים
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דימום הפרעות/אכימוזה
 פלצבו מבוקרי יתר השמנת במחקרי בפלסבו שטופלו מהחולים-0.2% וב בסיבוטרמין שטופלו מהחולים-0.7% ב נצפתה) חבורות( אכימוזיס

 תפקוד על השפעה להיות עשויה לסיבוטרמין. קל פנים ניתוח במהלך שהתרחש קטנה בכמות ממושך דימום היה אחד למטופל. השיווק לפני
.הסרוטונין ספיגת על השפעתו בשל הטסיות

אינטרסטיציאלית נפריטיס דלקת

 מחקרים במהלך סיבוטרמין שקיבל יתר השמנת עם אחד במטופל דווחה) ביופסיה ידי על שאושרה( חריפה אינטרסטיציאלית נפריטיס דלקת
 החלים המטופל. מנורמל הכליות תפקוד; הפה דרך וקורטיקוסטרואידים דיאליזה ניתנו, התרופתי הטיפול הפסקת לאחר. לשיווק מוקדמים
.לחלוטין

השתנו מעבדה ממצאי
 מהחולים-1.6% ב לוואי כתופעות דווחו, ובילירובין אלקליין פוספטאז-AST, ALT, GGT, LDH, ב עלייה כולל, חריגות כבד תפקודי בדיקות

ב. הפלצבו מחולי-0.8% ל בהשוואה, פלצבו מבוקרי בניסויים בסיבוטרמין שטופלו יתר מהשמנת הסובלים

3 ≥אלקליין פוספטאז אוALT, AST, GGT, LDH ; ל"ד/ג"מ2 ≥בילירובין כ"סה( קלינית מבחינה משמעותי פוטנציאל בעלי ערכים, אלה מחקרים
 שטופלו מהחולים אחד ואף בסיבוטרמין שטופלו מהחולים(ALT) 0.6%  עד) אלקליין פוספטאז(-0% ב התרחש) הנורמה של העליון הגבול×

.לתגובה מינון בין ברור קשר הראו ולא, הטיפול המשך עם פחתו קרובות לעיתים, ספורדיים להיות נטו חריגים ערכים. בפלסבו

שיווק לאחר דוחות
 התרחשו אלו שאירועים שלמרות להדגיש חשוב. להלן מפורטים בסיבוטרמין לשימוש זמנית הקשורות לוואי תופעות על מרצון דיווחים
 ירידה או במקביל סיכון גורמי/מחלה מצבי, עצמה יתר השמנת. התרופה עם סיבתי קשר להם שאין ייתכן, בסיבוטרמין הטיפול במהלך
.הללו מהאירועים לחלק מוגבר לסיכון קשורים להיות עשויים במשקל

פסיכיאטרי
 הוכח לא, זאת עם. בסיבוטרמין בטיפול בחולים רחוקות לעיתים דווחו והתאבדות אובדניות מחשבות, מאניה, פסיכוזה, דיכאון של מקרים

 הפסקת לשקול יש, בסיבוטרמין הטיפול במהלך להתרחש אמור הללו מהאירועים אחד אם. בסיבוטרמין השימוש לבין אלו אירועים בין קשר
.הטיפול

יתר רגישות
 אמצעיונגד התוויותראה( ואנפילקסיס אנגיואדמה ועד ואורטיקריה קלות עור מהתפרצויות החל, אלרגית יתר רגישות תגובות על דווח

).להלן המפורטים אלרגיות תגובות על אחרים ודיווחים,למטופלים זהירות-מידע

:שיווק לאחר שדווחו אחרים אירועים

בכללותו הגוף
.מוסבר בלתי פתאומי מוות, גפיים כאבי, בפנים בצקת, בחזה לחץ, בחזה לחץ, אנפילקטואידית תגובה, אנפילקטי הלם

דם וכלי לב מערכת
 דה טורסאד, סינקופה, על-חדרית טכיקרדיה, הלב שריר אוטם, הלב בקצב ירידה, לב דום, לב ספיקת אי, פרוזדורים פרפור, פקטוריס אנגינה
.חדרים פרפור, חדרים חוץ-סיסטולים, חדרית טכיקרדיה, דם כלי של ראש כאבי, פוינטס

עיכול מערכת
בלשון בצקת, קיבה כיב, בפה כיב, מעיים חסימת, מוגבר ריור, העיכול במערכת דימום, התפרצות, תריסריון כיב.

cholecystitis, cholelithiasis, 

האנדוקרינית מערכת

.התריס בלוטת של פעילות תת, התריס בלוטת פעילות יתר, זפק

והלימפה ההמי מערכת
.טרומבוציטופניה, פטכיות, לימפדנופתיה, לויקופניה, אנמיה

 מטבולית היפרגליקמיה
.היפוגליקמיה, ותזונתית

והשרירים השלד מערכת
.בורסיטיס, ארתרוזיס

עצבים מערכת
, טורט לה דה יל'ז תסמונת, מחמיר דיכאון, בלבול, בריכוז פגיעה, מוחית תאונה, כעס, אמנזיה, תקינה לא הליכה, תקינים לא חלומות

 חולף איסכמי, דיבור הפרעת, קצר לטווח זיכרון אובדן, סיוטים, הרוח במצב שינויים, המיני בחשק עלייה, המיני בחשק ירידה, היפסטזיה
.ורטיגו, עווית, רעד, התקפה
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נשימה מערכת
.פיהוק, הנשימה בדרכי הפרעה, באף גודש, אפיסטקסיס

ונספחים עור
.אורטיקריה), עור( לאור רגישות, דרמטיטיס, התקרחות

מיוחדים חושים

), עיניים( לאור רגישות, תיכונה אוזן דלקת, חיצונית אוזן דלקת, מוגבר עיני תוך לחץ, עיניים כאבי, יבשה עין, מטושטשת ראייה, תקינה לא ראייה
.טינטון

האורגניטלית מערכת

.שתן אצירת, בנטיעה קושי, מוגברת שתן מתן תדירות, אימפוטנציה, המטוריה, תקינה לא שפיכה

בסמים ותלות לרעה שימוש

מבוקר חומר
)CSA(.המפוקחים החומרים חוק  של  IVבנספח נשלטת MERIDIA

ופסיכולוגית פיזית ותלות התעללות
 שימוש של בסימנים התבוננות תוך, כאלה חולים אחר מקרוב ולעקוב בסמים שימוש של ההיסטוריה את בקפידה להעריך צריכים רופאים

).סמים חיפוש של התנהגות, מינונים הגדלת, לתרופה סבילות התפתחות, למשל( התעללות או לרעה

יתר מינון

יתר מינון ניהול
דם לחץ יתר, טכיקרדיה הן יתר במינון הקשורות ביותר השכיחות המצוינות הלוואי תופעות. סיבוטרמין של יתר במינון מוגבל ניסיון קיים

; הצורך לפי אוויר נתיב ליצור יש: יתר מינון בניהול המופעלים כלליים מאמצעים מורכב להיות צריך הטיפול. וסחרחורת ראש כאבי,
כללי סימפטומטי; חיוניים וסימנים לב ניטור מומלץ

 מחקר תוצאות. טכיקרדיה או מוגבר דם לחץ על לשלוט כדי מסומנים להיות עשויים חוסמיםβב זהיר שימוש. תומכים באמצעים לנקוט ויש
לרִאְֹות(. המודיאליזה עם משמעותית במידה הוסרו לא סיבוטרמין של שמטבוליטים הראו בדיאליזה סופנית כליות מחלת עם בחולים

).כליות ספיקת מיוחדות-אי פרמקוקינטיקה-אוכלוסיות

וניהול מינון
 להגדיל ניתן, במשקל מספקת לא ירידה יש אם. אוכל בלי או עם ביום פעם שניתנה ג"מ10  הואMERIDIA  של המומלץ ההתחלתי המינון

 של המינון את סובלים שאינם לחולים ג"מ5  של המינון את לשמור יש. ביום פעם ג"מ15  של כולל לסך שבועות ארבעה לאחר המינון את
).זהירות אמצעיואזהרותראה( מינון של טיטרציה לגבי החלטות קבלת בעת הלב ובקצב הדם בלחץ שינויים בחשבון לקחת יש. ג"מ10

-60% שכ כך על הצביע רבים משתנים של ניתוח. בבוקר ניתנהMERIDIA , הקליניים הניסויים ברוב. מומלצים אינם ביום ג"מ15  מעל מינונים
 קלוריות מופחתת דיאטה עם בשילובMERIDIA  של נתון מינון עם הטיפול של הראשונים השבועות-4 ב קילו4  לפחות שירדו מהמטופלים

 לעומתMERIDIA.  של זה במינון טיפול של שנה עד חודשים6  תום עד שלהם הראשוני הגוף משקל) פלצבו בהפחתת(5%  לפחות מאבדים
 לפחות מאבדים אינםMERIDIA  של נתון במינון הטיפול של הראשונים השבועות-4 ב קילו4  לפחות יורדים שאינם מהמטופלים-80% כ, זאת
-4 ב קילו4  לפחות ירד לא מטופל אם. זה במינון טיפול של שנה עד חודשים6.  סוף עד ההתחלתי גופם ממשקל) פלצבו בהפחתת(5%

,הטיפול של הראשונים השבועות

.זה בשלב לשנתיים מעבר נקבעו לא, פלצבו מבוקרי, כפול-סמיות בניסויים שהוכחו כפיMERIDIA,  של והיעילות הבטיחות

מסופק איך

MERIDIA®)מונוהידראט הידרוכלוריד סיבוטרמין ג"מ15  או ג"מ10 , ג"מ5  מכילות כמוסות) מונוהידראט הידרוכלוריד סיבוטרמין 
:הבא באופן ומסופקות

30  של בבקבוקים, הגוף על-"-5-" ו הפקק על"MERIDIA"  עם מוטבעות צהובות/כחולות כמוסותNDC, 0074-2456-12 , ג"מ5
.כמוסות

30  של בבקבוקים, הגוף על-"-10-" ו הפקק על"MERIDIA"  עם מוטבעות לבנות/כחולות כמוסותNDC, 0074-2457-12 , ג"מ10
.כמוסות

.כמוסות30  של בבקבוקים, הגוף על-"-15-" ו הפקק על"MERIDIA"  עם מוטבעות לבנות/צהובות כמוסותNDC, 0074-2458-12 , ג"מ15

אחִסּון
. ולחות חום מפני קפסולות על הגןUSP].  מבוקרת חדר טמפרטורת ראה[86°F(-15° 30°C )59°- עד מותרים טיולים-)25°C )77°F; ב אחסן

-USP.ב כהגדרתו לאור ועמיד הדוק במיכל מחלקים
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IMITREX Jayuya, PR, 00664. BV LLC  ידי עלUSA 60064 Chicago, IL Laboratories, North Abbott  עבור מיוצר
KNOLLשל רשום מסחרי סימן הוא  Limited Group.Glaxo

© -5,436,272. ו4,929,629; 4,746,680; ' מס אמריקאיים בפטנטים מכוסה סיבוטרמין
אבוט

MERIDIA®
-uh(-dee-ID)mer

IVCS- כמוסות) מונוהידראט הידרוכלוריד סיבוטרמין(

המטופל על מידע
 מידע שיש להיות יכול. מחדש מילוי מקבל שאתה פעם ובכל בו להשתמש שתתחיל לפניMERIDIA  עם שמגיע המטופל מידע את קרא
.הטיפול או הרפואי מצבך לגבי שלך הבריאות שירותי ספק עם שיחה מחליף אינו זה עלון. חדש

MERIDIA? על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו
 שלך הדם לחץ אםMERIDIA  תיקח אל). דופק( הלב בקצב או הדם בלחץ גדולה עלייה להיות יכולהMERIDIA  הנוטלים מהאנשים לחלק

MERIDIA. נטילת בזמן הדם בלחץ עלייה חווה אתה אם שלך הרופא עם קשר צור. היטב נשלט אינו
 משתמש שאתה בזמן קבוע באופן אותו לבדוק ולהמשיךMERIDIA  שתתחיל לפני שלך הלב קצב ואת הדם לחץ את לבדוק צריך שלך הרופא

MERIDIA. נטילת בזמן קבועות בדיקות לעבור חשוב-MERIDIA. ב

MERIDIA? מהי
 ב להשתמש כדאי. ברעב השולטים במוח אזורים על משפיעה שהיא מכיוון במשקל בירידה לסייע עשויהMERIDIA- קלוריות דלת דיאטה עם.

. MERIDIAהמשקל על ולשמור במשקל לרדת, שלהם הרופא ידי על שנקבע כפי, שמנים לאנשים לעזור שעשויה תרופה היא MERIDIA
 לאMERIDIA . נחקר לא משנתיים יותר במשך-MERIDIA ב השימוש
16. לגיל מתחת בילדים נחקרה

 אל MERIDIA? ליטול אסור למי
:אתה אםMERIDIA  תיקח

.גרועה שליטה או שליטה ללא גבוה דם מלחץ סובלים•

 אחת אם בטוח אינך אם הרוקח או הרופא את שאל. (MAOI) אוקסידאז מונואמין מעכב הנקראת תרופה נטלו או נוטלים•
 לאחר שבועיים לפחותMAOI  ליטול אין-MERIDIA. ב השימוש לפני שבועיים לפחותMAOI  ליטול איןMAOI.  היא שלך מהתרופות

MERIDIA. הפסקת

.נרבוזה בולימיה או נרבוזה אנורקסיה הנקראת אכילה הפרעת יש•

.בתיאבון לשלוט כדי במשקל לירידה תרופות נוטלים•

ב מרכיבים של מלאה לרשימה זה עלון בסוף עיין. מונוהידראט הידרוכלוריד סיבוטרמין הוא הפעיל החומר-MERIDIA.ל אלרגיים•
.MERIDIA-

MERIDIA? ליטול עלי כיצד
 לעשות לך אומר שלך הרופא כן אם אלא שלך המינון את תשנה אל. שלך המינון את להתאים עשוי שלך הרופא. שנרשם כפי בדיוקMERIDIA  קח•

.זאת

.אוכל בלי או עםMERIDIA  ליטול ניתן•

.שהוחמצו מנות על לפצות כדי נוספת מנה ליטול אין. עליה דלג פשוטMERIDIA,  של למנה מתגעגע אתה אם•

.המיון לחדר גש או, מיד רעלים בקרת למרכז או שלך לרופא התקשרMERIDIA,  מדי יותר לוקח אתה אם•

 שלך הרופא. קלוריות דלת דיאטה ואכילתMERIDIA  נטילת של הראשונים השבועות-4 ב קילו4  לפחות ירדת לא אם שלך לרופא ספר•
.כולם עבור עובד לאMERIDIA. MERIDIA  את להפסיק או המינון את לשנות עשוי

MERIDIA? נטילת בזמן להימנע עלי ממה
 הרפואיים המצבים כל על שלך לרופא ספר. מסוימים רפואיים מצבים לך יש אם לך המתאימה התרופה אינה-MERIDIA ש ייתכן
:אתה אם במיוחד, שלך

.גבוה דם לחץ יש•

.סדיר לא דופק או בחזה כאבים, לב ספיקת אי, לב התקף כגוןלב בעיות להם היו או יש•

.שבץ תסמיני או מוחי מאירוע סבלו•

.כליות או כבד בעיות יש•
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.גלאוקומה הנקראת בעיניים בעיה יש•

).היפותירואידיזם( התריס בבלוטת בעיה יש•

).התקפים, עוויתות( מהתקפים סבלו או יש•

.דימום בעיות יש•

.המרה בכיס אבנים להם היו או יש•

.דיכאון יש•

65. גיל מעל הם•

16. לגיל מתחת•

, להריון להיכנס יכולה את אם. ידועות אינן נולד שטרם תינוקך עלMERIDIA  של ההשפעות.להריון להיכנס מתכננים או בהריון•
MERIDIA. נטילת בזמן להריון נכנס אתה אם מיד שלך לרופא ספרMERIDIA.  נטילת בזמן מניעה באמצעי להשתמש עליך

 נטילת בזמן להניק אסור. ידועות אינן תינוקך עלMERIDIA  של ההשפעות. שלך לחלב עוברתMERIDIA  אם ידוע לא.מניקים•
.MERIDIA

.עליך משפיעMERIDIA  כיצד יודע שאתה עד אחרות מסוכנות פעילויות תעשה או כבדות מכונות תפעיל, תנהג אל
MERIDIA  נטילת.צמחים ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות כולל, לוקח שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר

 לרופא לספר הקפד. חיים מסכנות מסוימים ובמקרים חמורות לוואי לתופעות לגרום ועלולה זו על זו להשפיע עלולה אחרות מסוימות ותרופות
:נוטל אתה אם שלך

MERIDIA?" ליטול אסור למי" ראהMAOIs,  הנקראות תרופות•

להרזיה אחרות תרופות•

והצטננות שיעול נגד תרופות•

למיגרנה תרופות•

לדיכאון תרופות•

נרקוטיים כאבים משככי•

ליתיום•

טריפטופן•

דימום המגבירות תרופות•

אנטיביוטיות תרופות•

לך לומר יכולים הם. חדשה תרופה מקבל שאתה פעם בכל ולרוקח לרופא אותה והראה שלהם רשימה שמור. לוקח שאתה התרופות את דע
.אחרות תרופות עםMERIDIA  לקחת בסדר זה אם

MERIDIA? של האפשריות הלוואי תופעות מהן
 תופעות. ועצירות שינה בעיות, תיאבון אובדן, ראש כאבי, בפה יובש: כוללותMERIDIA  של השכיחות הלוואי תופעות
MERIDIA: עם דווחו הבאות החמורות הלוואי

MERIDIA?" על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו" ראה.מסוימים אנשים אצל הלב בקצב או הדם בלחץ גדולה עלייה•

התקפים•

מדְמַםֵ•

 חומר על המשפיעות תרופות נוטלים אנשים כאשר להתרחש עלול זה".סרוטונין תסמונת" הנקראת חיים מסכנת אך נדירה בעיה•
 בסדר שזה לך אמר שלך הרופא כן אם אלאMERIDIA  עם אחרות תרופות תיקח אלMERIDIA.  עם יחד סרוטונין הנקרא במוח כימי

MERIDIA: עם אחרות תרופות נטילת בעת במיוחד הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם רפואית לעזרה מיד פנה. זאת לעשות
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חרדה או מבולבלת, מנוחה חסרת, חולשה להרגיש•

הכרה לאבד•
רועד או רעד, הזעה, הקאות, חום יש•
מהיר דופק יש•

 כה שהמצב מכיוון). ריאתי דם לחץ יתר( בריאות הדם לחץ על המשפיע, חיים מסכן אך, נדיר למצב נקשרו במשקל לירידה מסוימות תרופות
.מיד לרופא הודע, מחמיר או חדש נשימה קוצר חווה אתה אם. זו למחלה לגרום עלולהMERIDIA  אם ידוע לא, נדיר

 ספר. אלרגית תגובה לך שיש ייתכןMERIDIA.  נטילת בזמן כוורות או פריחה מקבל אתה אם שלך לרופא ספר
.חולפות שאינן או אותך שמטרידות תופעות מקבל אתה אם שלך לרופא

.שלך הרוקח או הרופא את שאל, נוסף למידעMERIDIA.  של הלוואי תופעות כל לא אלו
. מרשם בתרופות לרעה המשתמשים לאנשים יעד להיות יכולהMERIDIA- מתן או מכירה. בטוח במקום שלךMERIDIA  לחוק בניגוד היא.

MERIDIA מבוקר חומר  הוא .)CIV(כי היא הדבר משמעותMERIDIA  ה את שמור

MERIDIA? לאחסן עלי כיצד
.לח או חם במקום אותו תשאיר אל לעולם30°C).  עד(86°F- 15° ל59°  בין החדר בטמפרטורתMERIDIA  את אחסן•

.עוד נחוצה שאינה או מעודכנת שאינהMERIDIA  בבטחה לזרוק•

 רעלים בקרת למרכז או שלו לרופא התקשרMERIDIA,  בטעות נוטל ילדכם אם. ילדים של ידם מהישג התרופות וכלMERIDIA  את הרחק•
.המיון לחדר ילדך את קח או, מיד

MERIDIA. על כללי מידע
 אל. לו נקבע שלא במצב-MERIDIA ב להשתמש אין. למטופל מידע בעלוני המתוארים מאלו אחרים למצבים תרופות נרשמות לעיתים

.לחוק בניגוד וזה להם להזיק עלול זה. לך שיש תסמינים אותם להם יש אם גם, אחרים לאנשיםMERIDIA  תיתן

 או מהרופא לבקש גם יכול אתה. שלך הרופא עם דבר, נוסף מידע תרצה אםMERIDIA.  על ביותר החשוב המידע את מסכם זה עלון
.הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתב מידע הרוקח
www.Meridia.net. בכתובת בקר או1-800-633-9110  בטלפון אבוט למעבדות התקשר נוסף למידע

-MERIDIA?ב המרכיבים מהם
 חמצני דו סיליקוןNF; , מיקרו-גבישית תאיתNF; , מונוהידראט לקטוז: פעילים לא מרכיבים מונוהידראט הידרוכלוריד סיבוטרמין: פעיל מרכיב

-10 ו5  של כמוסות(No. 2 Blue FD&C ; לטין'גUSP; , חמצני דו טיטניום המכילה[ קשה לטין'ג בקפסולתNF , סטארט ומגנזיוםNF; , קולואידי
].אחרים פעילים לא וחומרים), בלבד ג"מ-15 ו5  של כמוסות(No. 10 Yellow D&C ); בלבד ג"מ

אבוט©
Jayuya, PR, 00664 BV LLC.KNOLL  ידי עלUSA 60064 Chicago, IL Laboratories, North Abbott  עבור מיוצר
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