
MERIDIA®
(clorhidrat de sibutramină monohidrat) Capsule 
CS-IV
DESCRIERE
MERIDIA®(clorhidrat de sibutramină monohidrat) este un agent administrat oral pentru tratamentul obezității. Din punct de vedere chimic,
ingredientul activ este un amestec racemic de enantiomeri (+) și (-) ai ciclobutanmetanaminei, 1-(4-clorfenil)-N,N-dimetil-α
(2-metilpropil)-, clorhidrat, monohidrat și are o formulă empirică de C17H29Cl2NU. Greutatea sa moleculară este de 334,33.
Formula structurală este prezentată mai jos:

Clorhidratul de sibutramină monohidrat este o pulbere cristalină de culoare albă până la crem, cu o solubilitate de 2,9 mg/mL în apă cu pH 5,2. Coeficientul său 
de partiție octanol: apă este de 30,9 la pH 5,0.
Fiecare capsulă MERIDIA conține 5 mg, 10 mg și 15 mg clorhidrat de sibutramină monohidrat. Mai conține ca ingrediente inactive: 
lactoză monohidrat, NF; celuloză microcristalină, NF; dioxid de siliciu coloidal, NF; și stearat de magneziu, NF într-o capsulă de gelatină 
tare [care conține dioxid de titan, USP; gelatină; FD&C Blue No. 2 (numai capsule de 5 și 10 mg); D&C Yellow No. 10 (numai capsule de 
5 și 15 mg) și alte ingrediente inactive].

FARMACOLOGIE CLINICĂ

Modul de acțiune
Sibutramina își produce efectele terapeutice prin inhibarea recaptării norepinefrinei, serotoninei și dopaminei. Sibutramină și metaboliții săi 
principali activi farmacologic (M1si m2) nu acționează prin eliberarea de monoamine.

Farmacodinamica
Sibutramina își exercită acțiunile farmacologice predominant prin intermediul ei secundare (M1) și primar (M2) metaboliți aminei. Parintele
compusul, sibutramina, este un inhibitor puternic al recaptării serotoninei (5-hidroxitriptamina, 5-HT) și a norepinefrineiin vivo, dar nu in 
vitro. Cu toate acestea, metaboliții M1si m2inhibă recaptarea acestor neurotransmițători atâtin vitroșiin vivo.
În țesutul creierului uman, M1si m2de asemenea, inhibă recaptarea dopamineiin vitro, dar cu potență de ~3 ori mai mică decât pentru inhibarea 
recaptării serotoninei sau norepinefrinei.

Potențele sibutraminei, M1si m2ca inhibitori in vitro ai recaptării monoaminei în creierul uman Potența de a inhiba recaptarea 
monoaminei (Ki;nM)

Serotonina

298
15
20

Noradrenalina
5451
20
15

Dopamina

943
49
45

Sibutramină
M1

M2

Un studiu care a utilizat probe de plasmă prelevate de la voluntari tratați cu sibutramină a arătat inhibarea recaptării monoaminei a norepinefrinei > 
serotoninei > dopaminei; inhibițiile maxime au fost norepinefrina = 73%, serotonina = 54% și dopamina = 16%.
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Sibutramină și metaboliții săi (M1si m2) nu sunt agenți de eliberare a serotoninei, norepinefrinei sau dopaminei. În urma cronicii
administrarea de sibutramină la șobolani, nu s-a observat nicio depleție a monoaminelor cerebrale.
Sibutramină, M1si m2nu prezintă dovezi de acțiuni anticolinergice sau antihistaminice. În plus, profilurile de legare la receptor
arată că sibutramină, M1si m2au afinitate scăzută pentru serotonină (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), norepinefrină (β,β1,
β3,α1șiα2), dopamină (D1si D2), receptorii de benzodiazepină și glutamat (NMDA). Acești compuși nu au, de asemenea, activitate inhibitoare 
a monoaminooxidazeiin vitroșiin vivo.

Farmacocinetica

Absorbţie
Sibutramina este absorbită rapid din tractul gastro-intestinal (Tmaxde 1,2 ore) după administrare orală și este supusă în primul rând extensiv
trece metabolismul în ficat (clearance oral de 1750 L/h și timp de înjumătățire de 1,1 h) pentru a forma metaboliții mono- și 
didesmetil activi farmacologic M1si m2. Concentrațiile plasmatice maxime ale M1si m2sunt atinse în 3 până la 4 ore. Pe baza masei
studiile de echilibru, în medie, cel puțin 77% dintr-o singură doză orală de sibutramină este absorbită. Biodisponibilitatea absolută a sibutraminei nu a 
fost determinată.

Distributie
Studiile radiomarcate la animale au indicat o distribuție rapidă și extinsă în țesuturi: cele mai mari concentrații de material radiomarcat 
au fost găsite în organele de eliminare, ficat și rinichi.In vitro, sibutramină, M1si m2sunt larg legate (97%, 94% și 94%,
respectiv) la proteinele plasmatice umane la concentraţiile plasmatice observate în urma dozelor terapeutice.

Metabolism
Sibutramina este metabolizată în ficat în principal de către citocromul P450 (3A4) izoenzimă, la metaboliți de demetil, M1si m2.
Acești metaboliți activi sunt metabolizați în continuare prin hidroxilare și conjugare la metaboliți inactivi farmacologic, M5

si m6. După administrarea orală de sibutramină radiomarcată, în esență tot materialul radiomarcat de vârf din plasmă a fost 
reprezentat de sibutramină nemodificată (3%), M1(6%), M2(12%), M5(52%) și M6(27%).

M1si m2concentrațiile plasmatice au atins starea de echilibru în decurs de patru zile de la administrare și au fost de aproximativ două ori mai mari 
decât după o singură doză. Timpul de înjumătățire prin eliminare a M1si m2, 14 și, respectiv, 16 ore, au rămas neschimbate după administrarea 
repetată.

Excreţie
Aproximativ 85% (interval 68-95%) dintr-o singură doză radiomarcată administrată oral a fost excretată în urină și fecale pe o perioadă de 
colectare de 15 zile, majoritatea dozei (77%) fiind excretată în urină. Metaboliții majori în urină au fost M5si m6; neschimbat
sibutramină, M1, si m2nu au fost detectate. Calea principală de excreție pentru M1si m2este metabolismul hepatic și pentru M5si m6

este excreția renală.

Rezumatul parametrilor farmacocinetici
Medie (% CV) și intervale de încredere de 95% ale parametrilor farmacocinetici (doză = 15 mg)

Studiu
Populația

Cmax Tmax AUC† T½
(ng/ml) (h) (ng*h/mL) (h)

metabolitul M1

Populația țintă:
Subiecți obezi (n = 18) 4,0 (42)

3,2 - 4,8
3,6 (28)

3.1 - 4.1
25,5 (63)

18.1 - 32.9 – –
Populație specială:
Hepatic moderat
Depreciere (n = 12)

2,2 (36)
1,8 - 2,7

3,3 (33)
2,7 - 3,9

18,7 (65)
11,9 - 25,5 – –

metabolitul M2
Populația țintă:
Subiecții obezi
(n = 18)

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

Populație specială:
Hepatic moderat
Depreciere (n = 12)

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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† Calculat numai până la 24 de ore pentru M1.

Efectul alimentelor

Administrarea unei doze unice de 20 mg de sibutramină cu un mic dejun standard a dus la reducerea vârfului M1si m2concentratii
(cu 27% și, respectiv, 32%) și a întârziat timpul până la vârf cu aproximativ trei ore. Cu toate acestea, AUC-urile lui M1si m2nu au fost modificate 
semnificativ.

Populații speciale

Geriatric
Concentrațiile plasmatice de M1si m2au fost similare între subiecții vârstnici (cu vârste între 61 și 77 de ani) și tineri (cu vârste între 19 și 30 de ani) după

o doză unică de sibutramină orală de 15 mg. Concentrațiile plasmatice ale metaboliților inactivi M5si m6au fost mai mari la vârstnici; aceste
diferențele nu sunt probabil să aibă semnificație clinică. În general, selectarea dozei pentru un pacient în vârstă trebuie să fie precaută, reflectând 
frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii concomitente sau a altor terapii medicamentoase.

Pediatric
Siguranța și eficacitatea sibutraminei la copii și adolescenți sub 16 ani nu au fost stabilite.

Gen
Parametrii farmacocinetici cumulați de la 54 de voluntari tineri și sănătoși (37 de bărbați și 17 de femei) cărora li sa administrat o doză orală de 15 mg de

sibutramina a arătat valoarea medie a Cmaxși AUC de M1si m2a fi ușor (≤19% și≤36%, respectiv) mai mare la femei decât
masculi. Niveluri plasmatice minime la starea de echilibru oarecum mai mari au fost observate la pacientele obeze de sex feminin dintr-un studiu clinic 
amplu de eficacitate. Cu toate acestea, este puțin probabil ca aceste diferențe să aibă o semnificație clinică. Ajustarea dozei în funcție de sexul 
pacientului nu este necesară (veziDOZAJ SI ADMINISTRARE).

Rasă
Relația dintre rasă și starea de echilibru prin M1si m2concentrațiile plasmatice au fost examinate într-un studiu clinic la obezi
pacientii. Pentru M1si m2. Cu toate acestea, aceste diferențe nu sunt considerate a fi de semnificație clinică.

Insuficiență renală
Dispoziția metaboliților sibutraminei (M1, M2, M5si m6) după o singură doză orală de sibutramină a fost studiată la pacienți
cu diferite grade de funcție renală. Sibutramina în sine nu a fost măsurabilă.

La pacienții cu insuficiență renală moderată și severă, valorile ASC ale metabolitului activ M1au fost cu 24 până la 46% mai mari, iar valorile AUC 
ale M2au fost similare în comparație cu subiecții sănătoși. Comparația între studii a arătat că pacienții cu boală renală în stadiu terminal dializați 
au avut valori similare ale ASC ale M.1dar aproximativ jumătate din valorile AUC ale lui M2măsurată la subiecţi sănătoşi

(CLcr≥80 ml/min). Valorile ASC ale metaboliților inactivi M5 și M6 au crescut de 2 - 3 ori (interval de 1 - până la 7 - ori) la pacienții cu 
insuficiență moderată (30 ml/ min < CLcr = 60 ml/ min) și de 8 - 11 ori (interval 5 - până la 15 ori) la pacienții cu insuficiență severă
(CLcr≤30 ml/min) în comparație cu subiecții sănătoși. Comparația între studii a arătat că valorile AUC ale M5si m6a crescut
22 - 33 de ori la pacienții cu boală renală în stadiu terminal dializați, comparativ cu subiecții sănătoși. Aproximativ 1% din doza orală a fost 
recuperată în dializat ca o combinație de M5si m6în timpul procesului de hemodializă, în timp ce M1si m2Nu au fost
măsurabil în dializat.

Sibutramina nu trebuie utilizată la pacienții cu insuficiență renală severă, inclusiv la cei cu boală renală în stadiu terminal dializați.

Insuficiență hepatică
La 12 pacienţi cu insuficienţă hepatică moderată cărora li s-a administrat o singură doză orală de 15 mg de sibutramină, ASC combinată de M1și
M2au fost crescute cu 24% comparativ cu subiecții sănătoși, în timp ce M5si m6concentrațiile plasmatice au rămas neschimbate. 
Diferențele observate în M1si m2concentrațiile nu justifică ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară până la moderată. 
Sibutramina nu trebuie utilizată la pacienții cu disfuncție hepatică severă.

Interacțiuni medicament-medicament

In vitrostudiile au indicat că citocromul P450 (3A4Metabolismul mediat de ) sibutraminei a fost inhibat de ketoconazol și to
într-o măsură mai mică de eritromicină. Au fost efectuate studii clinice de fază 1 pentru a evalua interacțiunile sibutraminei cu medicamentele care 
sunt substraturi și/sau inhibitori ai diferitelor izoenzime ale citocromului P450. Potențialul de interacțiuni studiate este descris mai jos.
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Ketoconazol
Administrarea concomitentă a dozelor de 200 mg de ketoconazol de două ori pe zi și a 20 mg de sibutramină o dată pe zi timp de 7 zile la 12 
subiecți obezi necomplicați a dus la creșteri moderate ale ASC și Cmax.maxde 58% și 36% pentru M1și de 20% și 19% pentru M2,
respectiv.

Eritromicină
Farmacocinetica la starea de echilibru a sibutraminei și a metaboliților M1si m2au fost evaluați la 12 subiecți obezi necomplicați
după administrarea concomitentă a 500 mg eritromicină de trei ori pe zi și 20 mg sibutramină o dată pe zi timp de 7 zile. Eritromicină 
concomitentă a dus la creșteri mici ale ASC (mai puțin de 14%) pentru M1si m2. O mică reducere a Cmaxpentru M1

(11%) și o ușoară creștere a Cmaxpentru M2(10%) au fost observate.

Cimetidină
Administrarea concomitentă de cimetidină 400 mg de două ori pe zi și sibutramină 15 mg o dată pe zi timp de 7 zile la 12 voluntari a determinat creșteri 
mici ale concentrației combinate (M).1si m2) plasma Cmax(3,4%) și AUC (7,3%).

Simvastatina
Farmacocinetica la starea de echilibru a sibutraminei și metaboliților M1si m2au fost evaluați la 27 de voluntari sănătoși după
administrarea de simvastatină 20 mg o dată pe zi seara și sibutramină 15 mg o dată pe zi dimineața timp de 7 zile. Simvastatina nu a 
avut un efect semnificativ asupra C plasmaticmaxși AUC de M2sau M1si m2combinate. Cmax(16%) și AUC (12%) din
M1au fost ușor scăzute. Simvastatina a scăzut ușor sibutramina Cmax(14%) și AUC (21%). Sibutramina a crescut ASC (7%) al 
fragmentului activ din punct de vedere farmacologic, acidul simvastatina și a redus Cmax(25%) și ASC (15%) ale simvastatinei inactive.

Omeprazol
Farmacocinetica la starea de echilibru a sibutraminei și metaboliților M1si m2au fost evaluați la 26 de voluntari sănătoși după co
administrarea de omeprazol 20 mg o dată pe zi și sibutramină 15 mg o dată pe zi timp de 7 zile. Omeprazolul a crescut ușor C 
plasmaticămaxși AUC de M1si m2combinate (aproximativ 15%). M2Cmaxși AUC nu au fost afectate semnificativ, în timp ce M1Cmax

(30%) și ASC (40%) au fost ușor crescute. Plasma Cmax(57%) și ASC (67%) ale sibutraminei nemodificate au fost moderat crescute. 
Sibutramina nu a avut un efect semnificativ asupra farmacocineticii omeprazolului.

Olanzapină
Farmacocinetica la starea de echilibru a sibutraminei și metaboliților M1si m2au fost evaluați la 24 de voluntari sănătoși după co
administrarea de sibutramină 15 mg o dată pe zi cu olanzapină 5 mg de două ori pe zi timp de 3 zile și apoi 10 mg o dată pe zi timp de 7 zile. 
Olanzapina nu a avut un efect semnificativ asupra C plasmaticemaxși AUC de M2si m1si m2combinate sau ASC a lui M1. Olanzapină
a crescut putin M1Cmax(19%) și sibutramină C a crescut moderatmax(47%) și AUC (63%). Sibutramina nu a avut un efect semnificativ 
asupra farmacocineticii olanzapinei.

Lorazepam
Farmacocinetica la starea de echilibru a sibutraminei și metaboliților M1si m2după sibutramină 15 mg o dată pe zi timp de 11 zile au fost
comparativ la 25 de voluntari sănătoși în prezența sau absența lorazepamului 2 mg de două ori pe zi timp de 3 zile plus o doză de dimineață. 
Lorazepam nu a avut un efect semnificativ asupra farmacocineticii metaboliților sibutraminei M1si m2. Sibutramina nu a avut semnificație
efect asupra farmacocineticii lorazepamului.

Medicamente foarte legate de proteinele plasmatice

Deși sibutramina și metaboliții săi activi M1si m2se leagă în mare măsură de proteinele plasmatice (≥94%), cel scăzut terapeutic
concentrațiile și caracteristicile de bază ale acestor compuși îi fac improbabil să ducă la interacțiuni semnificative clinic de legare a proteinelor 
cu alte medicamente foarte legate de proteine, cum ar fi warfarina și fenitoina.In vitronu s-au efectuat studii de interacțiune a legăturii de 
proteine.

STUDII CLINICE
Studiile epidemiologice observaționale au stabilit o relație între obezitate și riscurile pentru boli cardiovasculare, diabet zaharat noninsulino-
dependent (NIDDM), anumite forme de cancer, calculi biliari, anumite tulburări respiratorii și o creștere a mortalității generale. Aceste studii 
sugerează că pierderea în greutate, dacă este menținută, poate produce beneficii pentru sănătate pentru unii pacienți cu obezitate cronică, care pot 
fi, de asemenea, expuși riscului pentru alte boli.
Efectele pe termen lung ale sibutraminei asupra morbidității și mortalității asociate cu obezitatea nu au fost stabilite. Pierderea în greutate a fost 
examinată în 11 studii dublu-orb, controlate cu placebo, asupra obezității (intervalul IMC în toate studiile 27-43) cu durate ale studiului de 12 până la 52 
săptămâni și doze variind de la 1 la 30 mg o dată pe zi. Greutatea a fost redusă semnificativ în funcție de doză la pacienții tratați cu sibutramină, 
comparativ cu placebo, în intervalul de doze de la 5 la 20 mg o dată pe zi. În două studii de 12 luni, pierderea maximă în greutate a fost atinsă la 6 luni și 
pierderea în greutate semnificativă statistic a fost menținută pe parcursul a 12 luni. Cantitatea de scădere în greutate cu placebo atinsă cu sibutramină a 
fost consecventă în toate studiile.
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Analiza datelor pe termen lung (≥6 luni) studiile de obezitate indică faptul că pacienții care slăbesc cel puțin 4 kilograme în primele 4 săptămâni de terapie cu o 
anumită doză de sibutramină sunt cel mai probabil să obțină o scădere în greutate semnificativă pe termen lung cu acea doză de sibutramină.

Aproximativ 60% dintre astfel de pacienți au ajuns la o scădere în greutate cu placebo≥5% din greutatea corporală inițială în luna 6. În schimb, 
dintre acei pacienți care au luat o doză dată de sibutramină care nu au slăbit cel puțin 4 kilograme în primele 4 săptămâni de
terapie, aproximativ 80% nu au continuat să obțină o scădere în greutate cu placebo≥5% din greutatea lor corporală inițială la acea doză până în 
luna 6.
Reduceri semnificative legate de doză ale circumferinței taliei, un indicator al grăsimii intraabdominale, au fost, de asemenea, observate pe parcursul a 6 
și 12 luni în studiile clinice controlate cu placebo. Într-un studiu de 12 săptămâni controlat cu placebo asupra pacienților cu diabet zaharat nedependenți 
de insulină, randomizați la placebo sau 15 mg pe zi de sibutramină, evaluarea prin absorptiometrie cu raze X cu energie duală (DEXA) a modificărilor 
compoziției corporale a arătat că masa totală de grăsime corporală a scăzut cu 1,8 kg în grupul cu sibutramină față de 0,2 kg în grupul placebo (p < 
0,001). În mod similar, masa de grăsime a trunchiului (android) a scăzut cu 0,6 kg în grupul cu sibutramină față de 0,1 kg în grupul placebo (p < 0,01). 
Modificările masei slabe, zahărului din sânge și HbA1nu au fost statistic semnificativ diferite între cele două grupuri.
Unsprezece studii dublu-orb, controlate cu placebo, cu o durată de studiu de 12 până la 52 de săptămâni, au furnizat dovezi că sibutramina nu 
afectează negativ glicemia, profilurile lipidelor serice sau acidul uric seric la pacienții obezi. Tratamentul cu sibutramină (5 până la 20 mg o dată 
pe zi) este asociat cu creșteri medii ale tensiunii arteriale de 1 până la 3 mm Hg și cu creșteri medii ale pulsului de 4 până la 5 bătăi pe minut 
față de placebo. Aceste constatări sunt similare la normotensivi și la pacienții cu hipertensiune controlată cu
medicament. Acei pacienți care pierd semnificativ (≥pierdere în greutate cu 5%) cantitățile de greutate pe sibutramină tind să aibă creșteri mai mici ale 
tensiunii arteriale și ale pulsului (veziAVERTIZĂRI).
În Studiul 1, un studiu de 6 luni, dublu-orb, controlat cu placebo la pacienți obezi, Studiul 2, un studiu de 1 an, dublu-orb, controlat cu placebo la pacienții 
obezi și Studiul 3, un an, Studiu dublu-orb, controlat cu placebo, la pacienții obezi care au slăbit cel puțin 6 kg pe o dietă foarte scăzută în calorii (VLCD) de 
4 săptămâni, sibutramina a produs reduceri semnificative ale greutății, așa cum se arată mai jos. În cele două studii de 1 an, pierderea maximă în 
greutate a fost atinsă la 6 luni și pierderea în greutate semnificativă statistic a fost menținută pe parcursul a 12 luni.

Pierderea medie în greutate (lbs) în studiile de șase luni și de un an

Sibutramină (mg)

Placebo
(n)

5
(n)

10
(n)

15
(n)

20
(n)Grup de studiu/pacient

Studiul 1

Toți pacienții* 2.0
(142)

6.6
(148)

9.7
(148)

12.1
(150)

13.6
(145)

Completatori** 2.9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

Răspuns timpuriu*** 8.5
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

Studiul 2

Toți pacienții* 3.5
(157)

9.8
(154)

14.0
(152)

Completatori** 4.8
(76)

13.6
(80)

15.2
(93)

Răspuns timpuriu*** 10.7
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

Studiul 3****

Toți pacienții* 15.2
(78)

28.4
(81)

Completatori** 16.7
(48)

29.7
(60)

Răspuns timpuriu*** 21.5
(22)

33,0
(46)

* Date pentru toți pacienții cărora li s-a administrat medicamentul de studiu și care au avut o măsurătoare post-inicială (ultima observație 
efectuată analiza).
* * Date pentru pacienții care au finalizat întreaga perioadă de administrare de 6 luni (Studiul 1) sau de un an și au date înregistrate pentru 
vizita în luna 6 (Studiul 1) sau luna 12.
* * *

* * * *

a fost de 16,9 lbs pentru sibutramină și 16,3 lbs pentru placebo.

Date pentru pacienții care au pierdut cel puțin 4 kg în primele 4 săptămâni de tratament și au finalizat studiul.
Datele de pierdere în greutate prezentate descriu modificările în greutate față de pre-VLCD; pierdere medie în greutate în timpul VLCD de 4 săptămâni

pagina 5 din 17



Menținerea pierderii în greutate cu sibutramină a fost examinată într-un studiu de 2 ani, dublu-orb, controlat cu placebo. După o fază de runin de 6 
luni în care toți pacienții au primit sibutramină 10 mg (scădere medie în greutate, 26 lbs.), pacienții au fost randomizați să primească sibutramină (10 
până la 20 mg, 352 pacienți) sau placebo (115 pacienți). Pierderea medie în greutate de la greutatea corporală inițială până la punctul final a fost de 21 
lbs. și 12 lbs. pentru pacienții cu sibutramină și, respectiv, placebo. O proporție semnificativ mai mare din punct de vedere statistic (p < 0,001) de 
pacienți tratați cu sibutramină, 75%, 62% și 43%, și-au menținut cel puțin 80% din pierderea inițială în greutate la 12, 18 și, respectiv, 24 de luni, 
comparativ cu placebo. grup (38%, 23% și 16%). De asemenea, 67%, 37%, 17% și 9% dintre pacienții tratați cu sibutramină, comparativ cu 49%,
19%, 5% și 3% dintre pacienții placebo au pierdut≥5%,≥10%,≥15% și≥20%, respectiv, din greutatea lor corporală inițială la punctul final. De la punctul final 
până la vizita de urmărire post-studiu (aproximativ 1 lună), recuperarea în greutate a fost de aproximativ 4 lb pentru pacienții cu sibutramină și de 
aproximativ 2 lb pentru pacienții cu placebo.
Scăderea în greutate indusă de sibutramină a fost însoțită de modificări benefice ale lipidelor serice, care sunt similare cu cele observate la pierderea 
în greutate mediată nefarmacologic. O analiză combinată, ponderată a modificărilor lipidelor serice în 11 studii de obezitate controlate cu placebo, cu 
o durată cuprinsă între 12 și 52 de săptămâni, este prezentată mai jos pentru analiza ultimei observații reportate (LOCF).

Analiza combinată (11 studii) a modificărilor lipidelor serice - LOCF
Categorie TG

% (n)
CHOL
% (n)

LDL-C
% (n)

HDL-C
% (n)

Toate Placebo

< 5% Pierdere în greutate

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)≥Scădere în greutate 5% 

Toate Sibutramină

< 5% Pierdere în greutate

≥Pierdere în greutate de 5%.

- 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)

Valori medii inițiale:
Placebo: TG 187 mg/dL; CHOL 221 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL 
Sibutramină: TG 172 mg/dL; CHOL 215 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL TG: 
trigliceride, CHOL: colesterol, LDL-C lipoproteină-colesterol cu   densitate scăzută HDL-C: 
lipoproteine   cu densitate mare-colesterol

Pierderea în greutate indusă de sibutramină a fost însoțită de reduceri ale acidului uric seric. Anumiți agenți de slăbire cu acțiune centrală 
care provoacă eliberarea serotoninei de la terminalele nervoase au fost asociați cu disfuncția valvei cardiace. Posibila apariție a bolii valvulare 
cardiace a fost investigată în mod specific în două studii. Într-un studiu, au fost efectuate ecocardiografie 2-D și Doppler color pe 210 pacienți 
(vârsta medie, 54 de ani) cărora li s-a administrat sibutramină 15 mg sau placebo zilnic, timp de 2 săptămâni până la 16 luni (durata medie a 
tratamentului, 7,6 luni). La pacienții fără antecedente de boală valvulară, incidența bolii valvulare a fost de 3/132 (2,3%) în grupul de 
tratament cu sibutramină (toate cele trei cazuri au fost insuficiență aortică ușoară) și 2/77 (2. 6%) în grupul de tratament cu placebo (un caz 
de insuficiență aortică ușoară și un caz de insuficiență aortică severă). Într-un alt studiu, 25 de pacienți au suferit ecocardiografie 2-D și 
Doppler color înainte de tratamentul cu sibutramină și din nou după tratamentul cu sibutramină 5 până la 30 mg pe zi timp de trei luni; nu au 
existat cazuri de boală valvulară.
Efectul sibutraminei 15 mg o dată pe zi asupra măsurătorilor tensiunii arteriale pe 24 de ore a fost evaluat într-un studiu de 12 săptămâni controlat cu placebo.

studiu. Douăzeci și șase de bărbați și femei, în primul rând caucazieni, cu un IMC mediu de 34 kg/m2iar o vârstă medie de 39 de ani a fost supusă 
monitorizării ambulatorii a tensiunii arteriale (ABPM) de 24 de ore. Modificările medii de la momentul inițial până la Săptămâna 12 în diferite măsurători 
ale ABPM sunt prezentate în tabelul următor.

Parametru
mm Hg

sistolică

Sibutramină
Diastolic

SibutraminăPlacebo Placebo
15 mg
n=14

20 mg
n=16

15 mg
n=12

20 mg
n=16n=12

0,2
- 0,3

- 0,9

- 0,1

În timpul zilei

Noaptea
dimineata devreme

Media de 24 de ore

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
5.64.0 4.7 5.0

S-a menținut variația diurnă normală a tensiunii arteriale.
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INDICAȚII ȘI UTILIZARE
MERIDIA este indicat pentru gestionarea obezității, inclusiv scăderea în greutate și menținerea pierderii în greutate și trebuie utilizat în

împreună cu o dietă cu calorii reduse. MERIDIA este recomandată pacienților obezi cu un indice inițial de masă corporală≥30 kg/m2, sau

≥27 kg/m2în prezența altor factori de risc (de exemplu, diabet, dislipidemie, hipertensiune arterială controlată). Mai 
jos este un grafic al indicelui de masă corporală (IMC) bazat pe diferite înălțimi și greutăți.

IMC se calculează luând greutatea pacientului, în kg, și împărțind la înălțimea pacientului, în metri, la pătrat. Conversiile metrice sunt 
următoarele: lire ÷ 2,2 = kg; inci × 0,0254 = metri.

CONTRAINDICAȚII
MERIDIA este contraindicată la pacienții cărora li se administrează inhibitori de monoaminooxidază (IMAO) (veziAVERTIZĂRI). MERIDIA este 
contraindicată la pacienții cu hipersensibilitate la sibutramină sau la oricare dintre ingredientele inactive ale MERIDIA. MERIDIA este 
contraindicată la pacienții care au o tulburare majoră de alimentație (anorexie nervoasă sau bulimie nervoasă).
MERIDIA este contraindicată la pacienții care iau alte medicamente de slăbire cu acțiune centrală.

AVERTIZĂRI

Tensiune arterială și puls
MERIDIA CREȘTE SUBSTIANȚIAL TENSIUNEA ARTERIALĂ ȘI/SAU RATEA PULSULUI LA UNII PACIENȚI. 
MONITORIZAREA REGULATĂ A TENSIUNII ARTERIALE ȘI FRECUMENTULUI PULS ESTE NECESARĂ CÂND SE 
PRESCRIEȚI MERIDIA.
În studiile de obezitate controlate cu placebo, sibutramină 5 până la 20 mg o dată pe zi a fost asociată cu creșteri medii ale tensiunii arteriale sistolice și 
diastolice de aproximativ 1 până la 3 mm Hg față de placebo și cu creșteri medii ale pulsului față de placebo de aproximativ 4 până la 5 bătăi pe minut. 
Creșteri mai mari au fost observate la unii pacienți, în special atunci când terapia cu sibutramină a fost inițiată la doze mai mari (vezi tabelul de mai jos). 
În studiile de premarketing controlate cu placebo asupra obezității, 0,4% dintre pacienții tratați cu
sibutramină au fost întrerupte pentru hipertensiune arterială (SBP≥160 mm Hg sau DBP≥95 mm Hg), comparativ cu 0,4% în grupul placebo,
și 0,4% dintre pacienții tratați cu sibutramină au fost întrerupte pentru tahicardie (frecvența pulsului≥100 bpm), comparativ cu 0,1% în grupul placebo.
Tensiunea arterială și pulsul trebuie măsurate înainte de începerea terapiei cu MERIDIA și trebuie monitorizate la intervale regulate 
ulterior.Pentru pacienții care prezintă o creștere susținută a tensiunii arteriale sau a pulsului în timpul tratamentului cu MERIDIA, trebuie luată în 
considerare fie reducerea dozei, fie întreruperea tratamentului. MERIDIA trebuie administrat cu prudență acelor pacienți cu antecedente de 
hipertensiune arterială (veziDOZAJ SI ADMINISTRARE), și nu trebuie administrat pacienților cu hipertensiune arterială necontrolată sau slab 
controlată.

Valori aberante procentuale în studiile 1 și 2

Doza (mg) % valori aberante*

SBP
9
6
12
13
14

DBP
7
20
15
17
22

Puls
12
16
28
24
37

Placebo
5
10
15
20
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* Valoarea aberală definită ca creștere față de valoarea inițială a≥15 mm Hg pentru trei vizite consecutive (SBP),≥10 mm Hg pentru 

trei vizite consecutive (DBP) sau puls≥10 bpm pentru trei vizite consecutive.

Interacțiune potențială cu inhibitorii de monoaminooxidază
MERIDIA este un inhibitor al recaptării norepinefrinei, serotoninei și dopaminei și nu trebuie utilizat concomitent cu IMAO (vezi pct.PRECAUȚII,
Subsecțiunea Interacțiuni medicamentoase). Ar trebui să existe un interval de cel puțin 2 săptămâni după oprirea IMAO înainte de a începe tratamentul 
cu MERIDIA. În mod similar, ar trebui să existe un interval de cel puțin 2 săptămâni după oprirea MERIDIA înainte de a începe tratamentul cu IMAO.

Reacții asemănătoare sindromului serotoninergic sau sindromului neuroleptic malign (SNM).
Dezvoltarea unui sindrom serotoninergic care poate pune viața în pericol sau a reacțiilor asemănătoare Sindromului Neuroleptic Malign (SNM) a fost 
raportată numai cu IRSN și ISRS, inclusiv tratamentul cu MERIDIA, dar în special cu utilizarea concomitentă de medicamente serotoninergice (inclusiv 
triptani) cu medicamente care afectează metabolismul serotoninei (inclusiv IMAO) sau cu antipsihotice oralți antagoniști ai dopaminei. Simptomele 
sindromului serotoninergic pot include modificări ale stării mentale (de exemplu, agitație, halucinații, comă), instabilitate autonomă (de exemplu, 
tahicardie, tensiune arterială labilă, hipertermie), aberații neuromusculare (de exemplu, hiperreflexie, necoordonare) și/sau simptome gastrointestinale 
(de exemplu, greață). , vărsături, diaree] (veziPRECAUȚII, Interacțiuni medicamentoase). Sindromul serotoninergic, în forma sa cea mai gravă, poate 
să semene cu sindromul neuroleptic malign, care include hipertermie, rigiditate musculară, instabilitate autonomă cu posibilă fluctuație rapidă a 
semnelor vitale și modificări ale stării mentale. Pacienții trebuie monitorizați pentru apariția sindromului serotoninergic sau a semnelor și simptomelor 
asemănătoare NMS.

Boli cardiovasculare concomitente
MERIDIA crește substanțial tensiunea arterială și/sau pulsul la unii pacienți. Prin urmare, MERIDIA nu trebuie utilizat la pacienții cu antecedente 
de boală coronariană, insuficiență cardiacă congestivă, aritmii sau accident vascular cerebral.

Glaucom
Deoarece MERIDIA poate provoca midriaza, trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu glaucom cu unghi îngust.

Diverse
Cauzele organice ale obezității (de exemplu, hipotiroidismul netratat) trebuie excluse înainte de a prescrie MERIDIA.

PRECAUȚII

Hipertensiune pulmonara
Anumiți agenți de slăbire cu acțiune centrală care provoacă eliberarea serotoninei de la terminalele nervoase au fost asociați cu 
hipertensiunea pulmonară (HPP), o boală rară, dar letală. În studiile clinice înainte de punerea pe piață, nu au fost raportate cazuri de PPH cu 
capsulele de sibutramină. Din cauza incidenței scăzute a acestei boli în populația de bază, totuși, nu se știe dacă MERIDIA poate cauza sau nu 
această boală.

Convulsii
În timpul testelor înainte de punerea pe piață, au fost raportate convulsii la < 0,1% dintre pacienții tratați cu sibutramină. MERIDIA trebuie utilizat cu 
prudență la pacienții cu antecedente de convulsii. Ar trebui întreruptă la orice pacient care dezvoltă convulsii.

Sângerare
Au existat raportări de sângerare la pacienții care iau sibutramină. Deși o relație cauzală este neclară, se recomandă prudență la pacienții predispuși la 
evenimente hemoragice și la cei care iau concomitent medicamente despre care se știe că afectează hemostaza sau funcția trombocitelor.

Litiază biliară

Pierderea în greutate poate precipita sau exacerba formarea calculilor biliari.

Insuficiență renală
MERIDIA trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu insuficiență renală ușoară până la moderată. MERIDIA nu trebuie utilizat la pacienții cu 
insuficiență renală severă, inclusiv la cei cu boală renală în stadiu terminal dializați (veziFarmacocinetica-Populatii Speciale-Insuficienta 
Renala).

Disfuncție hepatică
Pacienții cu disfuncție hepatică severă nu au fost studiați sistematic; Prin urmare, MERIDIA nu trebuie utilizat la astfel de 
pacienți.

Interferență cu performanța cognitivă și motrică
Deși sibutramina nu a afectat performanța psihomotorie sau cognitivă la voluntari sănătoși, orice medicament activ pe SNC are potențialul de a 
afecta judecata, gândirea sau abilitățile motorii.
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Informații pentru pacienți
Medicii trebuie să-și instruiască pacienții să citească prospectul pacientului înainte de a începe terapia cu MERIDIA și să-l recitească de fiecare 
dată când rețeta este reînnoită.
De asemenea, medicii ar trebui să discute cu pacienții lor orice parte a prospectului care este relevantă pentru ei. În special, ar trebui 
subliniată importanța ținerii programelor pentru vizitele de urmărire.
Pacienții trebuie sfătuiți să-și informeze medicul dacă apar erupții cutanate, urticarie sau alte reacții alergice.
Pacienții trebuie sfătuiți să-și informeze medicii dacă iau sau intenționează să ia orice medicamente pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală, 
în special agenți de scădere în greutate, decongestionante, antidepresive, antitusive, litiu, dihidroergotamina, sumatriptan.

(Imitrex®), sau triptofan, deoarece există un potențial de interacțiuni.
Pacienților ar trebui să li se reamintească importanța monitorizării periodice a tensiunii arteriale și a pulsului.

Interacțiuni medicamentoase

Medicamente active pentru SNC:

Utilizarea MERIDIA în asociere cu alte medicamente active pe SNC, în special cu agenți serotoninergici, nu a fost evaluată 
sistematic. În consecință, se recomandă prudență dacă este indicată administrarea concomitentă de MERIDIA cu alte 
medicamente cu acțiune centrală (veziCONTRAINDICAȚIIșiAVERTIZĂRI).

La pacienții cărora li se administrează inhibitori de monoaminooxidază (IMAO) (de exemplu, fenelzină, selegilină) în asociere cu agenți 
serotoninergici (de exemplu, fluoxetină, fluvoxamină, paroxetină, sertralină, venlafaxină), s-au raportat reacții grave, uneori letale („sindrom 
serotoninergic). ;" vezi mai jos). Deoarece sibutramina inhibă recaptarea serotoninei, MERIDIA nu trebuie utilizat concomitent cu un IMAO 
(veziCONTRAINDICAȚII).Trebuie să treacă cel puțin 2 săptămâni între întreruperea unui IMAO și inițierea tratamentului cu MERIDIA. În mod 
similar, trebuie să treacă cel puțin 2 săptămâni între întreruperea tratamentului cu MERIDIA și inițierea tratamentului cu IMAO.

Constelația rară, dar gravă, de simptome numită „sindrom serotoninergic” a fost, de asemenea, raportată cu administrarea concomitentă.

utilizarea inhibitorilor selectivi ai recaptării serotoninei și a agenților pentru terapia migrenei, cum ar fi Imitrex®(sumatriptan succinat) și 
dihidroergotamina, anumite opioide, cum ar fi dextrometorfan, meperidină, pentazocină și fentanil, litiu sau triptofan. Sindromul serotoninergic 
a fost raportat și cu utilizarea concomitentă a doi inhibitori ai recaptării serotoninei. Sindromul necesită asistență medicală imediată și poate 
include unul sau mai multe dintre următoarele simptome: excitare, hipomanie, neliniște, pierderea cunoștinței, confuzie, dezorientare, 
anxietate, agitație, slăbiciune motorie, mioclonie, tremor, hemibalism, hiperreflexie, ataxie, disartrie, incoordonare, hipertermie, frisoane, 
dilatarea pupilara, diaforeza, voma si tahicardie.

Deoarece sibutramina inhibă recaptarea serotoninei, în general, nu trebuie administrată împreună cu alți agenți serotoninergici precum cei enumerați 
mai sus. Cu toate acestea, dacă o astfel de combinație este indicată clinic, se recomandă observarea adecvată a pacientului.

Medicamente care pot crește tensiunea arterială și/sau ritmul cardiac

Utilizarea concomitentă a MERIDIA și a altor agenți care pot crește tensiunea arterială sau ritmul cardiac nu a fost evaluată. Acestea includ anumite 
decongestionante, medicamente pentru tuse, răceală și alergii care conțin agenți precum efedrina sau pseudoefedrina. Se recomandă prudență atunci 
când prescrieți MERIDIA pacienților care utilizează aceste medicamente.

Alcool
Într-un studiu dublu-orb, controlat cu placebo, încrucișat pe 19 voluntari, administrarea unei doze unice de etanol (0,5 ml/kg) împreună cu 20 
mg de sibutramină nu a dus la interacțiuni psihomotorii de semnificație clinică între alcool și sibutramină. Cu toate acestea, utilizarea 
concomitentă a MERIDIA și excesul de alcool nu este recomandată.

Contraceptive orale
Suprimarea ovulației de către contraceptivele orale nu a fost inhibată de sibutramină. Într-un studiu încrucișat, 12 femei voluntare sănătoase care 
au luat contraceptive steroizi orale au primit placebo într-o perioadă și 15 mg sibutramină într-o altă perioadă pe parcursul a 8 săptămâni. Nu a 
fost observată nicio interacțiune sistemică semnificativă clinic; prin urmare, nu sunt necesare măsuri de precauție contraceptive alternative atunci 
când pacienților care iau contraceptive orale li se prescrie concomitent sibutramină.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Carcinogenitate
Sibutramina a fost administrată în dietă la șoareci (1,25, 5 sau 20 mg/kg/zi) și șobolani (1, 3 sau 9 mg/kg/zi) timp de doi ani, generând ASC-uri plasmatice 
maxime combinate ale celor doi metaboliți activi echivalenti. până la 0,4 și, respectiv, de 16 ori, cele după o doză zilnică de 15 mg la om. Nu au existat 
dovezi de carcinogenitate la șoareci sau la femele de șobolan. La șobolani masculi a existat o incidență mai mare a tumorilor benigne ale celulelor 
interstițiale testiculare; astfel de tumori sunt frecvent întâlnite la șobolani și sunt mediate hormonal. Relevanța acestor tumori pentru oameni nu este 
cunoscută.
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Mutagenicitate
Sibutramina nu a fost mutagenă în testul Ames,in vitroTestul mutației celulelor V79 de hamster chinezesc,in vitrotest de clastogenitate la limfocite umane 
sau test de micronucleu la șoareci. Cei doi metaboliți activi majori ai săi s-au dovedit a avea activitate mutagenă bacteriană echivocă în testul Ames. Cu 
toate acestea, ambii metaboliți au dat rezultate negative în mod constant înin vitroTestul mutației celulelor V79 de hamster chinezesc,in vitrotest de 
clastogenitate în limfocitele umane,in vitroTestul de reparare a ADN-ului în celulele HeLa, testul de micronucleu la șoareci șiin vivotestul neprogramat de 
sinteză a ADN-ului în hepatocite de șobolan.

Deteriorarea fertilităţii
La şobolani, nu au existat efecte asupra fertilităţii la doze care generează ASC-uri plasmatice combinate ale celor doi metaboliţi activi majori de până la 32 de ori mai 
mari decât după o doză umană de 15 mg. La 13 ori mai mare decât ASC combinată umană, a existat toxicitate maternă, iar comportamentul de construire a 
cuiburilor la femele a fost afectat, ducând la o incidență mai mare a mortalității perinatale; nu a existat niciun efect la aproximativ 4 ori mai mare decât ASC 
combinată umană.

Sarcina

Efecte teratogene

Sarcina categoria C
Studiile radiomarcate la animale au indicat că distribuția tisulară nu a fost afectată de sarcină, cu transfer relativ scăzut la făt. La 
șobolani, nu au existat dovezi de teratogenitate la doze de 1, 3 sau 10 mg/kg/zi, care să genereze ASC-uri plasmatice combinate 
ale celor doi metaboliți activi majori de până la aproximativ 32 de ori mai mari decât după doza umană de 15 mg. La iepurii 
cărora li s-a administrat doze de 3, 15 sau 75 mg/kg/zi, ASC-uri plasmatice mai mari de aproximativ 5 ori mai mari decât după 
administrarea dozei umane de 15 mg au cauzat toxicitate maternă. La doze marcat de toxice, iepurii cu centură olandeză au 
avut o incidență puțin mai mare decât cea de control a puilor cu bot larg scurt, pinne scurte rotunjite, coadă scurtă și, la unii, 
oase lungi mai scurte și îngroșate la membre; la doze relativ mari la iepurii albi din Noua Zeelandă,

Nu au fost efectuate studii adecvate și bine controlate cu sibutramină la femeile însărcinate. Utilizarea MERIDIA în timpul sarcinii nu este 
recomandată. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive adecvate în timp ce iau MERIDIA. Pacienții trebuie 
sfătuiți să își anunțe medicul dacă rămân însărcinate sau intenționează să rămână gravide în timp ce iau MERIDIA.

Mamele care alăptează

Nu se știe dacă sibutramina sau metaboliții săi sunt excretați în laptele uman. MERIDIA nu este recomandat pentru utilizare la 
mamele care alăptează. Pacienții trebuie sfătuiți să își anunțe medicul dacă alăptează.

Utilizare pediatrică

Eficacitatea sibutraminei la adolescenții care sunt obezi nu a fost studiată în mod adecvat.
Mecanismul de acțiune al sibutraminei care inhibă recaptarea serotoninei și norepinefrinei este similar cu mecanismul de acțiune al unor 
antidepresive. Analizele grupate ale studiilor pe termen scurt controlate cu placebo ale antidepresivelor la copii și adolescenți cu tulburare 
depresivă majoră (MDD), tulburare obsesiv compulsivă (TOC) și alte tulburări psihiatrice au evidențiat un risc mai mare de evenimente 
adverse reprezentând comportament sau gândire suicidară în timpul primele luni de tratament la cei care primesc antidepresive. Riscul 
mediu de astfel de evenimente la pacienții care au primit antidepresive a fost de 4%, de două ori riscul placebo de 2%.
Nu au fost efectuate studii controlate placebo cu sibutramină la copii sau adolescenți cu TDM, TOC sau alte tulburări psihiatrice. Într-un 
studiu la adolescenți cu obezitate, în care 368 de pacienți au fost tratați cu sibutramină și 130 de pacienți cu placebo, un pacient din grupul 
cu sibutramină și un pacient din grupul placebo au încercat să se sinucidă. Ideea suicidară a fost raportată de 2 pacienți tratați cu 
sibutramină și niciunul dintre pacienții placebo. Nu se cunoaște dacă sibutramina crește riscul de comportament suicidar sau de gândire la 
copii și adolescenți.
Datele sunt inadecvate pentru a recomanda utilizarea sibutraminei pentru tratamentul obezității la copii și adolescenți.

Utilizare geriatrică

Studiile clinice cu sibutramină nu au inclus un număr suficient de pacienți cu vârsta de 65 de ani și peste pentru a determina dacă aceștia răspund diferit 
față de pacienții mai tineri. În general, selectarea dozei pentru un pacient în vârstă trebuie să fie precaută, reflectând frecvența mai mare a scăderii 
funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii concomitente sau a altor terapii medicamentoase. Farmacocinetica la pacienții vârstnici este discutată în „
FARMACOLOGIE CLINICĂ."

REACTII ADVERSE
În studiile controlate cu placebo, 9% dintre pacienții tratați cu sibutramină (n = 2068) și 7% dintre pacienții tratați cu placebo (n = 884) s-au retras 
pentru evenimente adverse.
În studiile controlate cu placebo, cele mai frecvente evenimente au fost gura uscată, anorexia, insomnia, constipația și cefaleea. Advers
evenimentele din aceste studii care au loc în≥1% dintre pacienții tratați cu sibutramină și mai frecvent decât în   grupul placebo sunt prezentate în 
tabelul următor.
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Pacienți obezi în studii controlate cu placebo
SISTEMUL CORP
Eveniment advers

Sibutramină
(n = 2068)

Placebo
(n = 884)

% Incidență % Incidență
CORPUL INTEGRAL:

Durere de cap

Dureri de spate

Sindromul gripal

Accident de rănire

Astenie
Durere abdominală

Dureri în piept

Dureri de gât

Reactie alergica
SISTEMUL CARDIOVASCULAR

tahicardie
Vasodilatația
Migrenă
Hipertensiune/creșterea tensiunii 
arteriale Palpitații

SISTEM DIGESTIV
anorexie
Constipație
Creșterea apetitului

Greaţă
Dispepsie
Gastrită
Vărsături
Tulburare rectală

METABOLICE ȘI NUTRIȚIONALE
Sete
Edem generalizat

SISTEMUL MUSCULOSCHELETAL
Artralgie
mialgie
Tenosinovita
Tulburare articulară

SISTEM NERVOS
Gură uscată

Insomnie
Ameţeală
Nervozitate
Anxietate

Depresie
Parestezii
Somnolenţă
stimularea SNC
Labilitate emoțională

SISTEMUL RESPIRATOR
Rinite

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

10.2 7.1
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Faringită
Sinuzita
Creșterea tusei
Laringită

PIELE SI ANEXE
Eczemă

Transpiraţie

Herpes simplex
Acnee

SIMPȚURI SPECIALE
Perversia gustului

Tulburare a urechii

Durere la ureche

SISTEMUL UROGENITAL
dismenoree
Infecția tractului urinar 
Monilia vaginală
Metroragie

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

Următoarele evenimente adverse suplimentare au fost raportate în≥1% din toți pacienții cărora li s-a administrat sibutramină în studiile controlate și necontrolate 
de premarketing.

Corpul ca întreg
febră.

Sistem digestiv
diaree, flatulență, gastroenterită, tulburări dentare.

Metabolice și nutriționale 
edem periferic.

SIstemul musculoscheletal
artrită.

Sistem nervos
agitație, crampe la picioare, hipertonie, gândire anormală.

Sistemul respirator
bronșită, dispnee.

Pielea și anexe
prurit.

Simțuri speciale
ambliopie.

Sistemul urogenital
tulburări menstruale.

Alte evenimente adverse

Studii clinice

Convulsii
Convulsiile au fost raportate ca un eveniment advers la trei din 2068 (0,1%) pacienți tratați cu sibutramină și la niciunul dintre 884 de pacienți tratați cu placebo în 
studiile controlate cu placebo asupra obezității înainte de punerea pe piață. Doi dintre cei trei pacienți cu convulsii au avut factori potențial predispozanți (unul a 
avut antecedente de epilepsie; unul a avut un diagnostic ulterior de tumoră cerebrală). Incidența la toți subiecții care au primit sibutramină (trei din 4588 subiecți) a 
fost mai mică de 0,1%.
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Echimoză/tulburări de sângerare
Echimoza (echimoze) a fost observată la 0,7% dintre pacienții tratați cu sibutramină și la 0,2% dintre pacienții tratați cu placebo în studiile de obezitate controlate cu placebo 

înainte de punerea pe piață. Un pacient a avut o sângerare prelungită, în cantitate mică, care a apărut în timpul unei intervenții chirurgicale faciale minore. Sibutramina poate 

avea un efect asupra funcției trombocitelor datorită efectului său asupra absorbției serotoninei.

Nefrită interstițială
Nefrită interstițială acută (confirmată prin biopsie) a fost raportată la un pacient obez care a primit sibutramină în timpul studiilor de 
premarketing. După întreruperea tratamentului, s-au administrat dializă și corticosteroizi orali; funcția renală normalizată. Pacientul și-a revenit 
complet.

Rezultatele de laborator modificate

Testele anormale ale funcției hepatice, inclusiv creșteri ale AST, ALT, GGT, LDH, fosfatază alcalină și bilirubină, au fost raportate ca evenimente adverse 
la 1,6% dintre pacienții obezi tratați cu sibutramină în studiile controlate cu placebo, comparativ cu 0,8% dintre pacienții cu placebo. În
aceste studii, valori potențial semnificative clinic (bilirubina totală≥2 mg/dL; ALT, AST, GGT, LDH sau fosfatază alcalină≥3 × limita superioară a 
normalului) a apărut la 0% (fosfatază alcalină) până la 0,6% (ALT) dintre pacienții tratați cu sibutramină și la niciunul dintre pacienții tratați cu 
placebo. Valorile anormale au avut tendința de a fi sporadice, adesea diminuate odată cu continuarea tratamentului și nu au arătat o relație 
clară doză-răspuns.

Rapoarte post-marketing
Rapoartele voluntare ale evenimentelor adverse asociate temporar cu utilizarea sibutraminei sunt enumerate mai jos. Este important de subliniat faptul că, deși 
aceste evenimente au apărut în timpul tratamentului cu sibutramină, ele pot să nu aibă o relație cauzală cu medicamentul. Obezitatea în sine, stările de boală 
concomitente/factorii de risc sau scăderea în greutate pot fi asociate cu un risc crescut pentru unele dintre aceste evenimente.

Psihiatric
La pacienţii trataţi cu sibutramină au fost raportate rar cazuri de depresie, psihoză, manie, idee suicidară şi sinucidere. Cu toate acestea, nu a fost 
stabilită o relație între aceste evenimente și utilizarea sibutraminei. Dacă oricare dintre aceste evenimente apare în timpul tratamentului cu sibutramină, 
trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului.

Hipersensibilitate
Au fost raportate reacții alergice de hipersensibilitate variind de la erupții cutanate ușoare și urticarie până la angioedem și anafilaxie 
(vezi pct.CONTRAINDICAȚIIșiPRECAUȚII-Informații pentru pacienți,și alte rapoarte de reacții alergice enumerate mai jos).

Alte evenimente raportate după comercializare:

Corpul ca întreg
șoc anafilactic, reacție anafilactoidă, presiune toracică, constricție în piept, edem facial, durere la nivelul membrelor, moarte subită inexplicabilă.

Sistemul cardiovascular
angina pectorală, fibrilație atrială, insuficiență cardiacă congestivă, stop cardiac, frecvență cardiacă scăzută, infarct miocardic, tahicardie 
supraventriculară, sincopă, torsada vârfurilor, cefalee vasculară, tahicardie ventriculară, extrasistole ventriculare, fibrilație ventriculară.

Sistem digestiv
colecistită, colelitiază, ulcer duodenal, eructație, hemoragie gastrointestinală, salivație crescută, obstrucție intestinală, ulcer 
bucal, ulcer gastric, edem limbii.

Sistemul endocrin
gușă, hipertiroidism, hipotiroidism.

Sistemul hemic și limfatic
anemie, leucopenie, limfadenopatie, peteșii, trombocitopenie.

Hiperglicemie metabolică și 
nutrițională, hipoglicemie.

SIstemul musculoscheletal
artroză, bursită.

Sistem nervos
vise anormale, mers anormal, amnezie, furie, accident cerebrovascular, tulburări de concentrare, confuzie, depresie agravată, sindromul Gilles de la 
Tourette, hipestezie, scăderea libidoului, creșterea libidoului, modificări ale dispoziției, coșmaruri, pierderea memoriei pe termen scurt, tulburări de 
vorbire, ischemie tranzitorie atac, tremor, zvâcnire, vertij.
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Sistemul respirator
epistaxis, congestie nazală, tulburări respiratorii, căscat.

Pielea și anexe
alopecie, dermatită, fotosensibilitate (piele), urticarie.

Simțuri speciale
vedere anormală, vedere încețoșată, ochi uscat, dureri oculare, creșterea presiunii intraoculare, otită externă, otită medie, fotosensibilitate (ochi), 
tinitus.

Sistemul urogenital
ejaculare anormală, hematurie, impotență, frecvență urinară crescută, dificultate la micțiune, retenție urinară.

Abuzul și dependența de droguri

Substanta controlata
MERIDIA este controlată în Anexa IV din Legea Substanțelor Controlate (CSA).

Abuz și dependență fizică și psihologică
Medicii ar trebui să evalueze cu atenție pacienții pentru istoricul abuzului de droguri și să urmărească acești pacienți îndeaproape, observându-i pentru semne de abuz sau 

abuz (de exemplu, dezvoltarea toleranței la medicamente, creșterea dozelor, comportamentul de căutare a drogurilor).

Supradozaj

Managementul supradozajului

Există o experiență limitată privind supradozajul cu sibutramină. Cele mai frecvent observate evenimente adverse asociate cu supradozajul sunt tahicardia, 
hipertensiunea arterială, durerile de cap și amețelile. Tratamentul ar trebui să constea în măsuri generale utilizate în gestionarea supradozajului: trebuie 
stabilită o cale respiratorie după cum este necesar; se recomanda monitorizarea cardiaca si a semnelor vitale; simptomatică generală

și ar trebui instituite măsuri de sprijin. Utilizarea prudentă aβ-blocantele pot fi indicate pentru controlul tensiunii arteriale crescute sau a 
tahicardiei. Rezultatele unui studiu la pacienții cu boală renală în stadiu terminal dializați au arătat că metaboliții sibutraminei nu au fost 
eliminați într-o măsură semnificativă prin hemodializă. (vedeaFarmacocinetica-Populatii Speciale-Insuficienta Renala).

DOZAJ SI ADMINISTRARE
Doza inițială recomandată de MERIDIA este de 10 mg administrată o dată pe zi, cu sau fără alimente. Dacă există o scădere în greutate 
inadecvată, doza poate fi ajustată după patru săptămâni până la un total de 15 mg o dată pe zi. Doza de 5 mg trebuie rezervată pacienților 
care nu tolerează doza de 10 mg. Modificările tensiunii arteriale și ale frecvenței cardiace trebuie luate în considerare atunci când se iau 
decizii privind titrarea dozei (veziAVERTIZĂRIșiPRECAUȚII).
Nu sunt recomandate doze peste 15 mg pe zi. În majoritatea studiilor clinice, MERIDIA a fost administrată dimineața. Analiza 
numeroaselor variabile a indicat că aproximativ 60% dintre pacienții care pierd cel puțin 4 kilograme în primele 4 săptămâni de 
tratament cu o doză dată de MERIDIA în combinație cu o dietă cu conținut scăzut de calorii pierd cel puțin 5% (scădere cu 
placebo) din greutatea lor inițială până la sfârșitul a 6 luni până la 1 an de tratament cu acea doză de MERIDIA. În schimb, 
aproximativ 80% dintre pacienții care nu pierd cel puțin 4 kilograme în primele 4 săptămâni de tratament cu o doză dată de 
MERIDIA nu pierd cel puțin 5% (scădere cu placebo) din greutatea lor inițială până la sfârșitul anului 6. luni până la 1 an de 
tratament cu acea doză. Dacă un pacient nu a slăbit cel puțin 4 kg în primele 4 săptămâni de tratament,

Siguranța și eficacitatea MERIDIA, așa cum au fost demonstrate în studiile dublu-orb, controlate cu placebo, nu au fost determinate peste 
2 ani în acest moment.

CUM SE Aprovizionează

MERIDIA®(clorhidrat de sibutramină monohidrat) Capsulele conțin 5 mg, 10 mg sau 15 mg de clorhidrat de sibutramină 
monohidrat și sunt furnizate după cum urmează:
5 mg, NDC 0074-2456-12, capsule albastre/galbene inscripționate cu „MERIDIA” pe capac și „-5-” pe corp, în flacoane de 30 de capsule.

10 mg, NDC 0074-2457-12, capsule albastre/albe inscripționate cu „MERIDIA” pe capac și „-10-” pe corp, în flacoane de 30 de 
capsule.
15 mg, NDC 0074-2458-12, capsule galbene/albe inscripționate cu „MERIDIA” pe capac și „-15-” pe corp, în flacoane de 30 de 
capsule.

Depozitare

A se păstra la 25°C (77°F); excursii permise la 15°-30°C (59°-86°F) [vezi temperatura camerei controlată de USP]. Protejați capsulele de căldură și 
umiditate. Distribuiți într-un recipient etanș, rezistent la lumină, așa cum este definit în USP.
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Fabricat pentru Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 USA de KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664. 
IMITREX este o marcă înregistrată a Glaxo Group Limited.
Sibutramina este acoperită de brevetele US nr. 4.746.680; 4.929.629; şi 5.436.272. 
©Abbott

MERIDIA®
(mer-ID-dee-uh)
(clorhidrat de sibutramină monohidrat) Capsule CS-IV

INFORMAȚII PENTRU PACIENȚI
Citiți Informațiile pentru pacient care vin cu MERIDIA înainte de a începe să îl utilizați și de fiecare dată când primiți o reumplere. Pot exista informații noi. Acest prospect nu 

înlocuiește discuția cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre starea dumneavoastră medicală sau tratamentul dumneavoastră.

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre MERIDIA?
Unele persoane care iau MERIDIA pot avea o creștere mare a tensiunii arteriale sau a ritmului cardiac (puls). Nu luați MERIDIA dacă tensiunea arterială 
nu este bine controlată. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă observați o creștere a tensiunii arteriale în timp ce luați MERIDIA.
Medicul dumneavoastră ar trebui să vă verifice tensiunea arterială și ritmul cardiac înainte de a începe să începeți cu MERIDIA și să continue să le verifice în mod 
regulat în timp ce utilizați MERIDIA. Este important să faceți controale regulate în timp ce luați MERIDIA.

Ce este MERIDIA?
MERIDIA este un medicament care poate ajuta persoanele obeze, după cum a stabilit medicul lor, să slăbească și să mențină greutatea. MERIDIA poate ajuta la 
pierderea în greutate, deoarece afectează zonele creierului care controlează foamea. Ar trebui să utilizați MERIDIA cu o dietă săracă în calorii.
Utilizarea MERIDIA pentru mai mult de 2 ani nu a fost studiată. 
MERIDIA nu a fost studiat la copiii cu vârsta sub 16 ani.

Cine nu ar trebui să ia 
MERIDIA? Nu luați MERIDIA dacă:
• aveți hipertensiune arterială necontrolată sau prost controlată.

• luați sau ați luat un medicament numit inhibitor de monoaminooxidază (IMAO). Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă nu sunteți sigur 

dacă vreunul dintre medicamentele dumneavoastră este IMAO. Nu luați IMAO timp de cel puțin 2 săptămâni înainte de a utiliza MERIDIA. Nu luați IMAO timp de cel 

puțin 2 săptămâni după oprirea MERIDIA.

• aveți o tulburare de alimentație numită anorexie nervoasă sau bulimie nervoasă.

• luați medicamente pentru slăbire pentru a vă controla apetitul.

• sunt alergic la MERIDIA.Ingredientul activ este clorhidratul de sibutramină monohidrat. Consultați sfârșitul acestui prospect pentru o listă 
completă a ingredientelor din MERIDIA.

Cum ar trebui să iau MERIDIA?
• Luați MERIDIA exact așa cum v-a fost prescris. Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza. Nu vă modificați doza decât dacă medicul dumneavoastră vă spune să faceți acest 

lucru.

• Puteţi lua MERIDIA cu sau fără alimente.

• Dacă omiteți o doză de MERIDIA, omiteți-o. Nu luați o doză suplimentară pentru a compensa dozele uitate.

• Dacă luați prea multă MERIDIA, sunați imediat medicul dumneavoastră sau Centrul de Control al Otrăvirilor sau mergeți la camera de urgență.

• Spuneți medicului dumneavoastră dacă nu pierdeți cel puțin 4 kilograme în primele 4 săptămâni de la administrarea MERIDIA și de la o dietă săracă în calorii. Medicul 

dumneavoastră vă poate schimba doza sau opri MERIDIA. MERIDIA nu funcționează pentru toată lumea.

Ce ar trebui să evit în timp ce iau MERIDIA?
Este posibil ca MERIDIA să nu fie medicamentul potrivit pentru dumneavoastră dacă aveți anumite afecțiuni medicale. Spuneți medicului dumneavoastră despre toate 

afecțiunile dumneavoastră medicale, mai ales dacă:

• au hipertensiune arterială.

• aveți sau ați avut probleme cu inimacum ar fi un atac de cord, insuficiență cardiacă, durere în piept sau bătăi neregulate ale inimii.

• a avut un accident vascular cerebral sau simptome de accident vascular cerebral.

• aveți probleme cu ficatul sau rinichii.
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• aveți o problemă oculară numită glaucom.

• aveți o problemă cu tiroida (hipotiroidism).

• aveți sau ați avut convulsii (convulsii, convulsii).

• au probleme de sângerare.

• au sau au avut calculi biliari.

• au depresie.

• au peste 65 de ani.

• au sub 16 ani.

• sunteți însărcinată sau intenționați să rămâneți gravidă.Efectele MERIDIA asupra copilului dumneavoastră nenăscut nu sunt cunoscute. Dacă puteți 
rămâne gravidă, ar trebui să utilizați contraceptive în timp ce luați MERIDIA. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă rămâneți gravidă în timp ce 
luați MERIDIA.

• alăptează.Nu se știe dacă MERIDIA trece în laptele dumneavoastră. Efectele MERIDIA asupra copilului dumneavoastră nu sunt 
cunoscute. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați MERIDIA.

Nu conduceți vehicule, nu folosiți utilaje grele sau nu efectuați alte activități periculoase până când nu știți cum vă afectează MERIDIA.
Spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, inclusiv medicamentele eliberate și fără prescripție medicală, vitaminele și 

suplimentele pe bază de plante.Utilizarea MERIDIA și a anumitor alte medicamente se poate afecta reciproc și poate provoca reacții adverse grave și, în unele cazuri, care pun 

viața în pericol. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:

• medicamente numite IMAO, vezi „Cine nu ar trebui să ia MERIDIA?”

• alte medicamente pentru pierderea în greutate

• medicamente pentru tuse și răceală

• medicamente pentru migrene

• medicamente pentru depresie

• analgezice narcotice

• litiu

• triptofan

• medicamente care cresc sângerarea

• medicamente cu antibiotice

Aflați care sunt medicamentele pe care le luați. Păstrați o listă a acestora și prezentați-o medicului dumneavoastră și farmacistului de fiecare dată când primiți un medicament nou. Ei vă pot 

spune dacă este bine să luați MERIDIA împreună cu alte medicamente.

Care sunt posibilele efecte secundare ale MERIDIA?
Efectele secundare frecvente ale MERIDIA includ: gură uscată, dureri de cap, pierderea poftei de mâncare, probleme cu somnul și 
constipație. Următoarele reacții adverse grave au fost raportate cu MERIDIA:
• o creștere mare a tensiunii arteriale sau a ritmului cardiac la unele persoane.Consultați „Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu 

despre MERIDIA?”

• convulsii

• sângerare

• o problemă rară, dar care pune viața în pericol, numită „sindrom serotoninergic”.Poate apărea atunci când oamenii iau medicamente care afectează o substanță 

chimică a creierului numită serotonină împreună cu MERIDIA. Nu luați alte medicamente cu MERIDIA decât dacă medicul dumneavoastră v-a spus că este în regulă să 

faceți acest lucru. Obțineți imediat asistență medicală dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, în special când luați alte medicamente cu MERIDIA:
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• vă simțiți slăbit, neliniştit, confuz sau anxios
• pierderea cunoştinţei
• aveți febră, vărsături, transpirații, tremur sau tremur
• au bătăi rapide ale inimii

Anumite medicamente pentru pierderea în greutate au fost asociate cu o afecțiune rară, dar care pune viața în pericol, care afectează tensiunea arterială în plămâni 
(hipertensiune pulmonară). Deoarece afecțiunea este atât de rară, nu se știe dacă MERIDIA poate provoca această boală. Dacă aveți dificultăți de respirație noi sau 
care se agravează, anunțați imediat medicul dumneavoastră.
Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o erupție cutanată sau urticarie în timp ce luați MERIDIA. Este posibil să aveți o reacție alergică. 

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți efecte care vă deranjează sau care nu dispar.

Acestea nu sunt toate efectele secundare ale MERIDIA. Pentru mai multe informații, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

MERIDIA este o substanță controlată (CIV). Aceasta înseamnă că MERIDIA poate fi o țintă pentru persoanele care abuzează de medicamentele eliberate pe bază 
de rețetă. Păstrați-vă MERIDIA într-un loc sigur. A vinde sau a ceda MERIDIA este împotriva legii.

Cum ar trebui să păstrez MERIDIA?
• Păstrați MERIDIA la temperatura camerei între 59° și 86° F (15° până la 30° C). Nu-l lăsați niciodată într-un loc fierbinte sau umed.

• Aruncați în siguranță MERIDIA care este depășită sau nu mai este necesară.

• Nu lăsați MERIDIA și toate medicamentele la îndemâna copiilor. Dacă copilul dumneavoastră ia accidental MERIDIA, sunați imediat medicul sau Centrul 
de control al otrăvirii sau duceți copilul la camera de urgență.

Informații generale despre MERIDIA.
Medicamentele sunt uneori prescrise pentru alte afecțiuni decât cele descrise în prospectele de informații pentru pacient. Nu utilizați 
MERIDIA pentru o afecțiune pentru care nu a fost prescris. Nu da MERIDIA altor persoane, chiar daca au aceleasi simptome pe care le ai tu. 
Le poate dăuna și este împotriva legii.
Acest prospect rezumă cele mai importante informații despre MERIDIA. Dacă doriți mai multe informații, discutați cu medicul dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita 

medicului dumneavoastră sau farmacistului informații care sunt scrise pentru profesioniștii din domeniul sănătății.

Pentru mai multe informații, sunați Abbott Laboratories la 1-800-633-9110 sau vizitați www.Meridia.net.

Care sunt ingredientele din MERIDIA?
Ingredient activ: clorhidrat de sibutramină monohidrat Ingrediente inactive: lactoză monohidrat, NF; celuloză microcristalină, NF; 
dioxid de siliciu coloidal, NF; și stearat de magneziu, NF într-o capsulă de gelatină tare [care conține dioxid de titan, USP; gelatină; 
FD&C Blue No. 2 (numai capsule de 5 și 10 mg); D&C Yellow No. 10 (numai capsule de 5 și 15 mg) și alte ingrediente inactive].
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