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334.33.الجزيئي وزنه رقم. 29Cl2حC17لـ تجريبية صيغة وله مونوهيدرات ، هيدروكلوريد ، - ،  )بروبيلميثيل 2-(

أدناه:موضحة الهيكلية الصيغة

األوكتانول: الماء. من 5.2 الحموضة درجة في مل   /مجم2.9 تبلغ ذوبان بقابلية كريمي إلى أبيض بلوري مسحوق هو الهيدرات أحادي هيدروكلوريد سيبوترامين

5.0.الحموضة درجة عند 30.9 هو الماء فصل معامل

نشطة: غير مكونات على أيضاً يحتوي مونوهيدرات. هيدروكلوريد سيبوترامين من مجم 15 و مجم ، 10 و مجم ، 5 على  MERIDIAكبسولة كل تحتوي

[صلبة جيالتينية كبسولة في  NFالمغنيسيوم ، وستيرات  ؛ NFالغروي ، السيليكون أكسيد ثاني  ؛ NFالجريزوفولفين ، السليلوز  ؛ NFالالكتوز ، مونوهيدرات
رقم  Yellow D&C ؛ )فقطملغ 10 و 5 كبسوالت ( No.2 Blue C & FDالجيالتين. الهادئ ؛ المحيط جنوب جامعة التيتانيوم ، أكسيد ثاني على تحتوي التي

.]نشطةغير أخرى ومكونات  ، )فقطمجم 15 و 5 كبسوالت (10

السريريةالصيدلة

عملطريقة

النشطة الرئيسية ومستقلباته سيبوترامين والدوبامين. والسيروتونين النوربينفرين امتصاص تثبيط طريق عن العالجية تأثيراته سيبوترامين ينتج

األحادية.األمينات إطالق طريق عن تعمل ال  )2مو M).1دوائيا

الدوائيةالديناميكا

االباءاألمين. مستقلبات  )2.(Mواالبتدائي  )M)1ثانوي عبر الغالب في الدوائي نشاطه  Sibutramine Sibutramineيمارس

ومع . المختبرفي  اللكن ، الحيالجسم في النوربينفرين.واسترداد  )5HT-تريبتامين ، هيدروكسي 5-(للسيروتونين قوي مثبط سيبوترامين ، مركب ،

.الحيالجسم في والمختبرفي سواءحد على العصبية الناقالت هذه امتصاص إعادة تمنع 2مو M1المستقلبات فإن ذلك ،

امتصاص تثبيط فعالية من أضعاف 3 بمقدار أقل بفاعلية ولكن ، المختبرفي الدوبامينامتصاص تمنع كما 2مو 1مالبشري ، المخ أنسجة في

النوربينفرين.أو السيروتونين

األمين أحادي امتصاص إعادة لمنع البشري الدماغ فعالية في األمين أحادي السترداد المختبر مثبطات في الحال هو كما 2مو 1مسيبوترامين ، فاعلية

K)نانومتر؛ أنا(
السيروتونين

298
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20

نوربينفرين

5451
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الدوبامين

943
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سيبوترامين
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 >السيروتونين >للنورادريناليناألمين أحادي امتصاص تثبيط بالسيبوترامين عولجوا متطوعين من مأخوذة بالزما عينات على أجريت دراسة أظهرت
16٪. =والدوبامين 54٪  =السيروتونين 73٪ ،  =النوربينفرين هي القصوى المثبطات كانت الدوبامين.
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-IV (سيبوترامين هيدروكلوريد أحادي الهيدرات) كبسوالت
CS

وصف

ميريديا®(سيبوترامين هيدروكلوريد مونوهيدرات) هو عامل يؤخذ عن طريق الفم لعالج السمنة. كيميائيا ، فإن
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مزمناتباع الدوبامين. أو النوربينفرين أو السيروتونين إفراز عوامل من ليسوا  )2مو M)1ومستقلباته سيبوترامين

الدماغ.في األحادية لألمينات استنفاد أي يالحظ لم للجرذان ، سيبوترامين إعطاء

المستقبالتربط مالمح ذلك ، إلى باإلضافة الهيستامين. مضادات أو الكولين مضادات تأثيرات على دليل أي تظهر ال 2مو 1مسيبوترامين ،

وβ1وβ(بافراز  ، )جHT، 5- 2أHT، 5- 2بHT، 5- 1أ5HT1HT، 5- 1-(للسيروتونين منخفض تقارب لديهم 2مو 1مسيبوترامين ، أن تظهر

β3وα1وα2( ،  الدوبامين)2دو 1د(  الجلوتامات ومستقبالت والبنزوديازيبينNMDA)( . ألكسيداز المثبط النشاط إلى أيضاً المركبات هذه تفتقر

.الحيالجسم في والمختبرفي األمينأحادي

الدوائية

استيعاب

أوال-ًواسع نطاق على ويخضع الفم طريق عن تناوله بعد  )ساعة1.2 األعلى.(Tالهضمي الجهاز من بسرعة سيبوترامين يمتص

ديسميثيل وثنائية أحادية مستقلبات لتشكيل  )ساعة1.1 عمر ونصف ساعة   /لتر1750 الفم طريق عن تصفية (الكبد في الغذائي التمثيل تمرير

الكتلةأساس على ساعات. 4 إلى 3 غضون في إليها الوصول يتم 2مو M1من الذروة البالزما تركيزات . 2مو M1دوائيا ًنشطة

المطلق الحيوي التوافر تحديد يتم لم سيبوترامين. من واحدة فموية جرعة من األقل على 77٪ امتصاص يتم ، المتوسط   في التوازن ، دراسات

للسيبوترامين.

توزيع

ذات المواد من تركيزات أعلى على العثور تم األنسجة: في والواسع السريع التوزيع إلى الحيوانات على اإلشعاعية العالمات ذات الدراسات أشارت

94٪ ،و 94٪ 97٪ ، (واسع نطاق على مرتبطون 2مو 1مسيبوترامين ، ، المختبرفي والكلى.والكبد المستبعدة األعضاء في اإلشعاعية العالمات

العالجية.الجرعات بعد تظهر التي البالزما بتركيزات البشرية البالزما لبروتينات  )التواليعلى

الغذائيالتمثيل

.2مو 1مديسميثيل ، نواتج إلى اإلنزيم ، نظير  )4أ P450 )3السيتوكروم طريق عن الكبد في سيبوترامين استقالب يتم

M5دوائياً ، النشطة غير المستقلبات إلى واالقتران الهيدروكسيل طريق عن النشطة المستقلبات هذه استقالب يتم

بشكل البالزما في الذروة اإلشعاعية العالمات ذات المواد كل حساب تم الفم ، طريق عن إشعاعية عالمة يحمل الذي سيبوترامين تناول بعد . 6مو

.)٪27(6وم ، )٪52(5م )٪12(2م )6٪(M1 ، ٪)3 (المتغير غير سيبوترامين بواسطة أساسي

عمر نصف واحدة. جرعة بعد من تقريباً مرتين أعلى وكانت الجرعات من أيام أربعة غضون في مستقرة حالة إلى البالزما تركيزات وصلت 2مو 1م

الجرعات.تكرار بعد تتغير لم التوالي ، على ساعة ، 16 و 14 ، 2مو M.1على القضاء

إفراز

15 مدتها جمع فترة خالل والبراز البول في الفم طريق عن تعُطى إشعاعية عالمة ذات واحدة جرعة من  ٪)68-95المدى (85٪ من يقرب ما إفراز تم

تغييردون ؛ 6مو 5مالبول في الرئيسية المستقلبات كانت البول. في  ٪)77(الجرعة غالبية إخراج مع يوماً

6مو M.5و للكبد الغذائي التمثيل هو 2مو M.1إلفراز األساسي الطريق عنها. الكشف يتم لم 2مو ، 1مسيبوترامين ،

كلوي.إفراز هو

الدواءحركية معلمات ملخص

)مجم15  =الجرعة (الدواء حركية لمعلمات 95٪ الثقة وفترات  )الذاتيةللسيرة المئوية النسبة (المتوسط

يذاكر

سكان
½T†بالقاهرةاألمريكية الجامعةاألعلىتياألعلىج

)ح()مل  /ح *نانوغرام ()ح()مل  /نانوغرام(
1مالمستقلب

المستهدفين:السكان

)42(4.0)18 =ن (السمنة الموضوعات
3.2 -4.8

3.6)28(
3.1 -4.1

25.5)63(
18.1 -32.9 --

الخاصون:السكان

معتدلكبدي

)12 =ن (ضعف
2.2)36(
1.8 -2.7

3.3)33(
2.7 -3.9

18.7)65(
11.9 -25.5 --

M2المستقلب
المستهدفين:السكان

السمنةالموضوعات

)18 =ن (
6.4)28(
5.6 -7.2

3.5)17(
3.2 -3.8

92.1)26(
81.2 -103

17.2)58(
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الخاصون:السكان

معتدلكبدي

)12 =ن (ضعف
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3.8)34(
3.1 -4.5
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.M1لـ ساعة 24 حتى فقط محسوبة

الغذاءتأثير

تركيزات2مو M1ذروة انخفاض إلى قياسية إفطار وجبة مع سيبوترامين من مجم 20 واحدة جرعة إعطاء أدى

كبير.بشكل تغييرها يتم لم 2مو M1من  AUCsفإن ذلك ، ومع ساعات. ثالث بنحو الذروة إلى للوصول الوقت وتأخر  )التواليعلى 32٪ و 27٪ بنسبة (

الخاصونالسكان

الشيخوخة

ً)عاما30 و 19 بين أعمارهم تتراوح الذين (والشباب  ً)عاما77 إلى 61 بين أعمارهم تتراوح الذين (السن كبار بين متشابهة كانت 2مو M1من البالزما تركيزات
هؤالءالسن. كبار في أعلى كانت 6مو M5الخاملة المستقلبات من البالزما تركيزات سيبوترامين. من الفم طريق عن ملغ 15 واحدة جرعة

التكرار يعكس مما حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل إكلينيكية. أهمية ذات االختالفات تكون أن المحتمل غير من

آخر.دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر

اطفالاخصائي

عاماً.16 عن أعمارهم تقل الذين األطفال مرضى في سيبوترامين وفعالية سالمة إثبات يتم لم

جنس

منمجم 15 قدرها فموية جرعة يتلقون  )أنثى17 و ذكراً 37 (وصحياً شاباً متطوعاً 54 من المجمعة الدوائية الحرائك معلمات

منهااإلناث في أعلى  )التواليعلى ٪36 ، ≤و٪19 ≤(قليال ليكون 2مو M.1من بالقاهرة األمريكية والجامعة األعلى  Cمتوسط سيبوترامين أظهر

ذلك ، ومع الفعالية. كبيرة سريرية تجربة من بالسمنة المصابات النساء في ما حد إلى مستقرة حالة في البالزما من أعلى مستويات وجود لوحظ ذكور.

وطريقة الجرعة انظر(المريض جنس على بناء ًالجرعة تعديل الضروري من ليس إكلينيكية. أهمية ذات االختالفات هذه تكون أن المحتمل غير من

.)االستعمال

سباق

السمنةفي سريرية تجربة في البالزما تركيزات فحص تم 2مو M1خالل من المستقرة والحالة العرق بين العالقة

ذات االختالفات هذه تعتبر ال ذلك ، ومع . 2مو M1لـ القوقازيين بالمرضى مقارنة السود المرضى في أعلى تركيزات نحو اتجاه وجود لوحظ المرضى.

إكلينيكية.أهمية

كلويقصور

المرضىفي سيبوترامين من واحدة فموية جرعة بعد دراسة تمت  )6مو 5م2مM).1سيبوترامين مستقلبات من التخلص

للقياس.قابال ًنفسه سيبوترامين يكن لم الكلى. وظائف من متفاوتة بدرجات

الجامعة قيم وكانت 46٪ إلى 24 بنسبة أعلى كانت M1النشط للمستقلب  AUCقيم والشديد ، المعتدل الكلوي القصور من يعانون الذين المرضى في

في الكلى مرض من يعانون الذين المرضى أن المتقاطعة الدراسات مقارنة أظهرت الصحية. بالمواضيع مقارنة متشابهة كانت M2بالقاهرة األمريكية

صحيةمواضيع في تقاس 2مقيم نصف من يقرب ما ولكن M1لـ مماثلة  AUCقيم لديهم الكلى غسيل عند المرحلة نهاية

CLcr)≤ 80دقيقة  /مل( . قيم زادتAUC  النشطة غير لأليضاتM5  وM6  أضعاف 2-3 بمقدار) من يعانون الذين المرضى في  )أضعاف7 إلى 1 من المدى

شديدضعف من يعانون الذين المرضى في  )ضعفا15 إلى - 5 النطاق (ضعفاً و8-11  )دقيقة  /مل CLcr =60 <دقيقة   /مل30 (متوسط   ضعف

CLcr)≥ 30قيم أن المتقاطعة الدراسات مقارنة أظهرت الصحية. بالمواضيع مقارنة  )دقيقة  /ملM  زيادة6مو 5بالقاهرةاألمريكية الجامعة في

يقرب ما استرداد تم األصحاء. باألشخاص مقارنة الكلى غسيل عند المرحلة نهاية في الكلى مرض من يعانون الذين المرضى في ضعفاً 33 - 22

يكنلم 2مو M.1بينما الكلى ، غسيل عملية أثناء 6مو M5من كمزيج الديالة في الفموية الجرعة من 1٪ من

الديالة.في للقياس قابل

الكلى.غسيل عند المرحلة نهاية في الكلى مرضى ذلك في بما حاد ، كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في سيبوترامين استخدام ينبغي ال

كبديقصور

وM1لـ مجتمعة  AUCsفإن سيبوترامين ، من ملغ 15 واحدة فموية جرعة يتلقون معتدل كبدي اختالل من يعانون مريضاً 12 في

تعديل تستدعي ال التركيزات 2مو M.1في الملحوظة االختالفات تتغير. لم البالزما تركيزات 6مو M.5بينما األصحاء مع مقارنة 24٪ بنسبة زادت 2م

اختالل من يعانون الذين المرضى في سيبوترامين استخدام ينبغي ال متوسط. إلى خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في الجرعة

شديد.كبدي وظيفي

الدوائيةالتفاعالت

والكيتوكونازول بواسطة سيبوترامين استقالب تثبيط تم  )P450 )3A4السيتوكروم أن إلى الدراسات أشارت المختبرفي

أو   /وركائز تكون التي األدوية مع سيبوترامين تفاعالت لتقييم السريرية التجارب من األولى المرحلة أجريت االريثروميسين. بواسطة أقل بدرجة

أدناه.المدروسة التفاعالت إمكانية وصف تم المختلفة.  P450السيتوكروم ألنزيمات مثبطات

17من 3 الصفحة



كيتوكونازول

يعانون شخصاً 12 في أيام 7 لمدة يومياً واحدة مرة سيبوترامين مجم 20 و يومياً مرتين الكيتوكونازول من مجم 200 لجرعات المتزامن اإلعطاء أدى

وM.2لـ 19٪ و 20٪ و M.1لـ 36٪ و 58٪ من األعلىCو  AUCفي معتدلة زيادات إلى المعقدة غير السمنة من

التوالى.على

االريثروميسين

المفرطةالسمنة من يعانون شخصا 12 في تقييمها تم 2مو M1ومستقلبات لسيبوترامين المستقرة للحالة الدوائية الحرائك

أدى أيام. 7 لمدة يومياً واحدة مرة سيبوترامين من مجم 20 و يومياً مرات ثالث اإلريثروميسين من مجم 500 من ذلك يصاحب ما تناول بعد

1شكلاألعلىCفي طفيف انخفاض . 2مو M1لـ  ٪)14من أقل (المنحنى تحت المساحة في طفيفة زيادات إلى المصاحب االريثروميسين

لوحظت. )٪10(2شكلاألعلىCفي طفيفة وزيادة  )11٪(

سيميتيدين

في طفيفة زيادات إلى متطوعاً 12 في أيام 7 لمدة يومياً واحدة مرة  15mg وسيبوترامين يومياً مرتين  mg  400cimetidineلـ المتزامن اإلعطاء أدى

M)(.1 7.3(األمريكية والجامعة  )٪3.4(األعلىجالبالزما  )2مو(٪.

سيمفاستاتين

بعدسليماً متطوعاً 27 تقييم تم 2مو M1ومستقلبات لسيبوترامين الثابتة للحالة الدوائية الحرائك

تأثير لسيمفاستاتين يكن لم أيام. 7 لمدة الصباح في يوميا ًواحدة مرة مجم 15 وسيبوترامين المساء في يوميا ًواحدة مرة مجم 20 سيمفاستاتين إعطاء -

من ٪)12(بالقاهرة األمريكية والجامعة  )٪16(األعلىسيمجموع. 2مو 1مأو M.2من بالقاهرة األمريكية والجامعة األعلىسيالبالزما على معنوي

تحت المساحة من سيبوترامين زاد . ٪)21(بالقاهرة األمريكية والجامعة  )٪14(األعلىسيسيبوترامين طفيف بشكل سيمفاستاتين انخفض طفيف. بشكل انخفضت 1م

نشط.غير سيمفاستاتين من  ٪)15(بالقاهرة األمريكية والجامعة  )٪25(األعلىCوخفض سيمفاستاتين وحمض دوائيا ، النشط الجزء من  ٪)7(المنحنى

أوميبرازول

التعاونبعد سليماً متطوعاً 26 تقييم تم 2مو M1ومستقلبات لسيبوترامين الثابتة للحالة الدوائية الحرائك

األعلىCالبالزما من طفيف بشكل أوميبرازول زاد أيام. 7 لمدة يوميا ًواحدة مرة مجم 15 وسيبوترامين يوميا ًواحدة مرة مجم 20 أوميبرازول تناول

األعلىجM.1أن حين في كبير بشكل تتأثر لم بالقاهرة األمريكية والجامعة األعلىج2م. ٪)15حوالي (مجتمعة 2مو M.1من بالقاهرة األمريكية والجامعة

كانت المتغير غير سيبوترامين من  ٪)67(بالقاهرة األمريكية والجامعة  )٪57(األعلىجالبالزما طفيف. بشكل زادت  ٪)40(بالقاهرة األمريكية والجامعة  )30٪(

ألوميبرازول.الدوائية الحرائك على معنوي تأثير لسيبوترامين يكن لم معتدلة. زيادة

أوالنزابين

التعاونبعد سليماً متطوعاً 24 في تقييمها تم 2مو M1ومستقلبات لسيبوترامين الثابتة للحالة الدوائية الحرائك

لألوالنزابين يكن لم أيام. 7 لمدة ذلك بعد يوميا ًواحدة مرة مجم 10 و أيام 3 لمدة يوميا ًمرتين مجم 5 أوالنزابين مع يوميا ًواحدة مرة مجم 15 سيبوترامين إعطاء

أوالنزابين. M.1من بالقاهرة األمريكية الجامعة أو مجتمعة ، 2مو 1مو M.2من بالقاهرة األمريكية والجامعة األعلىسيالبالزما على معنوي تأثير

الحرائك على معنوي تأثير لسيبوترامين يكن لم . ٪)63(األمريكية والجامعة  )٪47(األعلىسيسيبوترامين معتدلة وزيادة  ، )٪19(األعلىج1مطفيفة زيادة

ألوالنزابين.الدوائية

لورازيبام

يوما11 لمدة يوميا واحدة مرة سيبوترامين ملغ 15 بعد 2مو M1ومستقلبات لسيبوترامين الثابتة للحالة الدوائية الحرائك

لورازيبام يكن لم واحدة. صباحية جرعة إلى باإلضافة أيام 3 لمدة يومياً مرتين مجم 2 لورازيبام وجود عدم أو وجود في أصحاء متطوعاً 25 بـ مقارنة

أهميةأي لسيبوترامين يكن لم . 2مو M1سيبوترامين لمستقلبات الدوائية الحرائك على معنوي تأثير

لورازيبام.الدوائية الحرائك على التأثير

البالزماببروتينات االرتباط شديدة األدوية

المنخفضةالعالجية  )٪94≥(البالزما ببروتينات بشدة ترتبط 2مو M1النشطة ومستقلباته سيبوترامين أن من الرغم على

شديدة أخرى أدوية مع سريرياً مهمة بروتين ارتباط تفاعالت إلى تؤدي أن المحتمل غير من المركبات لهذه األساسية والخصائص التركيزات تجعل

البروتين.ارتباط تفاعل دراسات إجراء يتم لم المختبرفي والفينيتوين.الوارفارين مثل بالبروتين االرتباط

السريريةالدراسات

)(NIDDMاألنسولين على المعتمد والسكري الدموية ، واألوعية القلب أمراض ومخاطر السمنة بين عالقة وجود الرصدية الوبائية الدراسات أثبتت
إلى الدراسات هذه تشير عام. بشكل الوفيات معدل في وزيادة التنفسي ، الجهاز اضطرابات وبعض المرارة ، وحصى السرطان ، من معينة وأنواع  ،

أيضاً يكونون قد والذين المزمنة السمنة من يعانون الذين المرضى لبعض صحية فوائد إلى يؤدي قد عليه ، الحفاظ تم إذا الوزن ، فقدان أن

أخرى.بأمراض اإلصابة لخطر معرضين

مزدوجة بدانة تجربة 11 في الوزن فقدان فحص تم بالسمنة. المرتبطة والوفيات المراضة على للسيبوترامين المدى طويلة التأثيرات إثبات يتم لم

تتراوح والجرعات أسبوعاً 52 إلى 12 من الدراسة فترات مع  )27-43الدراسات جميع عبر الجسم كتلة مؤشر نطاق (الوهمي للتحكم خاضعة التعمية

بالدواء مقارنة ًبالسيبوترامين عولجوا الذين المرضى في بالجرعة مرتبطة بطريقة كبير بشكل الوزن تقليل تم يومياً. واحدة مرة مجم 30 إلى 1 من

وتم أشهر 6 لمدة الوزن فقدان من قدر أقصى تحقيق تم شهراً ، 12 لمدة دراستين في يومياً. واحدة مرة مجم 20 إلى 5 من جرعة مدى على الوهمي

على تحققت التي الوهمي الدواء من المطروح الوزن فقدان كمية كانت شهراً. 12 مدار على إحصائياً كبير بشكل الوزن فقدان على الحفاظ

الدراسات.عبر متسقة سيبوترامين
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األولى األربعة األسابيع في أرطال 4 عن يقل ال ما فقدوا الذين المرضى أن إلى السمنة تجارب تشير  )أشهر6 ≥(المدى طويلة ثالث في البيانات تحليل

سيبوترامين.من الجرعة تلك على الطويل المدى على الوزن في كبيرة خسارة يحققوا أن المرجح من سيبوترامين من معينة بجرعة العالج من

على 6. الشهر في األولي الجسم وزن من ٪5 ≥الوهميالعالج من مطروحة وزن خسارة لتحقيق ذهبوا المرضى هؤالء من ٪ 60 من يقرب ما

مناألولى األربعة األسابيع في األقل على أرطال 4 يفقدوا ولم سيبوترامين من معينة جرعة تناولوا الذين المرضى هؤالء من العكس ،

6.الشهر بحلول الجرعة تلك على األولي الجسم وزن من ٪5 ≥الوهميالدواء بطرح الوزن فقدان تحقيق في يستمروا لم ٪ 80 من يقرب ما

التجارب في شهراً 12 و 6 مدار على البطن ، داخل دهون وجود على مؤشر وهو بالجرعة ، مرتبط الخصر محيط في كبير انخفاض أيضاً لوحظ وقد

تم والذين األنسولين على المعتمدين غير السكري لمرضى الوهمي للتحكم خاضعة أسبوعاً 12 مدتها دراسة في الوهمي. للتحكم الخاضعة السريرية

في للتغيرات  )(DEXAالطاقة ثنائي السينية األشعة امتصاص تقييم أظهر سيبوترامين ، من يومياً ملغ 15 أو الوهمي للعالج عشوائياً اختيارهم

الوهمي الدواء مجموعة في كجم 0.2 مقابل  sibutramineمجموعة في كجم 1.8 بمقدار انخفض الجسم في الدهون كتلة إجمالي أن الجسم تكوين

>0.001) P( . ، الجذعية الدهون كتلة انخفضت وبالمثلandroid)(  مجموعة في كجم 0.6 بمقدارsibutramine  المجموعة في كجم 0.1 مقابل

المجموعتين.بين كبير بشكل إحصائياً مختلفة تكن لم HbA1و الصائم الدم وسكر الدهنية الكتلة في التغيرات . )p (0.01<الثانية

على سلباً يؤثر ال سيبوترامين أن على دليال ًأسبوعاً 52 إلى 12 من الدراسة فترات مع الوهمي للتحكم خاضعة التعمية مزدوجة بدانة تجربة عشرة إحدى قدمت

5 من (بسيبوترامين العالج يرتبط المفرطة. السمنة من يعانون الذين المرضى في الدم في اليوريك حمض أو الدم ، في الدهون مالمح أو الدم ، في السكر نسبة

الدقيقة في نبضة 5 إلى 4 من النبض معدل في زيادات متوسط   ومع زئبق مم 3 إلى 1 من الدم ضغط في متوسطة بزيادة  ً)يومياواحدة مرة مجم 20 إلى

للسيطرةالخاضع الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى وفي المعيارية في متشابهة النتائج هذه الوهمي. الدواء إلى بالنسبة

ومعدل الدم ضغط في أقل زيادة إلى سيبوترامين على الوزن كميات تميل  ٪)5بنسبة الوزن فقدان ≥(كبير بشكل فقدوا الذين المرضى هؤالء أدوية.

.)تحذيراتانظر(النبض
السمنة ، مرضى في بالغفل دراسة التعمية ، مزدوجة سنة ، 1 2 ، دراسة السمنة ، مرضى على بالغفل مضبوطة التعمية ، مزدوجة أشهر ، 6 مدتها دراسة 1 ، الدراسة في

نظام من أسابيع 4 في كجم 6 عن يقل ال ما فقدوا الذين المفرطة السمنة من يعانون الذين المرضى في بالغفل مضبوطة التعمية مزدوجة دراسة سنة ، 1 3 ، والدراسة

الحد تحقيق تم واحد ، عام لمدة الدراستين في أدناه. موضح هو كما الوزن ، في كبير انخفاض إلى سيبوترامين أدى  ، )(VLCDالحرارية السعرات منخفض غذائي

شهراً.12 مدار على إحصائياً كبير بشكل الوزن فقدان على الحفاظ وتم أشهر 6 لمدة الوزن فقدان من األقصى

واحدةوسنة أشهر ستة تجارب في  )رطل(الوزن فقدان متوسط

)ملغ(سيبوترامين
الوهمي

)ن(
5

)ن(
10

)ن(
15

)ن(
20

)ن( المرضىمجموعة   /دراسة

1دراسة

2.0*المرضى كل

)142(
6.6

)148(
9.7

)148(
12.1

)150(
13.6

)145(
2.9**مكمل

)84(
8.1

)103(
12.1

)95(
15.4

)94(
18.0

)89(
8.5***المستجيبين أوائل

)17(
13.0

)60(
16.0

)64(
18.2

)73(
20.1

)76(
2الدراسة

3.5*المرضى كل

)157(
9.8

)154(
14.0

)152(
4.8**مكمل

)76(
13.6

)80(
15.2

)93(
10.7***المستجيبين أوائل

)24(
18.2

)57(
18.8

)76(
****3 الدراسة

15.2*المرضى كل

)78(
28.4

)81(
16.7**مكمل

)48(
29.7

)60(
21.5***المستجيبين أوائل

)22(
33.0

)46(
.)األخيرالتحليل ترحيل تم (األساس خط بعد قياس أي لديهم كان والذين الدراسة عقار تلقوا الذين المرضى لجميع بيانات  *

(6 للشهر مسجلة بيانات ولديهم الجرعات من واحدة سنة أو  )1الدراسة (أشهر 6 البالغة الجرعات فترة أكملوا الذين للمرضى بيانات  * *
الزيارة.12 الشهر أو  )1الدراسة

* * *
* * * *

الوهمي.للعالج رطال 16.3ً و للسيبوترامين رطال 16.9ً كان

الدراسة.وأكملوا العالج من األولى األربعة األسابيع في األقل على أرطال 4 فقدوا الذين للمرضى بيانات

VLCDأسابيع 4 خالل الوزن فقدان يعني  ؛ VLCDقبل من الوزن في التغيرات الموضحة الوزن فقدان بيانات تصف
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6 استمرت التي الجري مرحلة بعد بالغفل. التعمية ، مزدوجة عامان ، مدتها تجربة في سيبوترامين باستخدام الوزن فقدان على الحفاظ فحص تم

( sibutramineإلى عشوائيا ًالمرضى اختيار تم ً ، )رطال26 الوزن ، فقدان متوسط   ( mg  10sibutramineالمرضى جميع فيها تلقى والتي أشهر
رطال. 12 و رطال.ً 21 النهاية نقطة إلى األولي الجسم وزن من الوزن فقدان متوسط   كان ً. )مريضا115 (وهمي دواء أو ً )مريضا352 مجم ، 20 إلى 10

و 75٪ بالسيبوترامين ، المعالجين المرضى من كبيرة نسبة على  )P (0.001<إحصائياً كبيرة نسبة حافظت التوالي. على وهمي سيبوترامين لمرضى

2316٪ ، 38٪ ، (المجموعة الوهمي. بالدواء مقارنة ًالتوالي ، على شهراً ، 24 و 18 و 12 في األولي الوزن فقدان من األقل على 80٪ على 43٪ ، و ٪62

49٪ ،بـ مقارنة بالسيبوترامين المعالجين المرضى من 9٪ و ٪17 ٪37 ، ٪67 ، . ٪)

إلى النهاية نقطة من النهاية. نقطة عند األولي الجسم وزن من التوالي ، على ٪20 ، ≥و٪15 ≥٪10 ،≥٪5 ،≥الوهميالعالج مرضى من 3٪ و 5٪ و 19٪ خسر

الوهمي.الدواء لمرضى رطل 2 وحوالي سيبوترامين لمرضى أرطال 4 حوالي الوزن استعادة كانت  ، )واحدشهر حوالي (الدراسة بعد المتابعة زيارة

أدناه يظهر الدوائي. غير الوزن فقدان مع لوحظت التي تلك تشبه المصل دهون في مفيدة تغيرات مع سيبوترامين عن الناجم الوزن فقدان ترافق

آخر لتحليل أسبوعاً 52 إلى 12 من الطول في تتراوح الوهمي للتحكم خاضعة بدانة دراسة 11 في المصل دهون في للتغيرات ومرُجحَّ مجُمعَّ تحليل

.)(LOCFترحيلها تم مالحظة

LOCF- المصل دهون في للتغيرات  )دراسة11 (المشترك التحليل
تيراغرامفئة

)ن(٪
تشول

)ن(٪
C-LDL
)ن(٪

C-HDL
)ن(٪

الوهميالدواء كل

الوزنفقدان 5٪ <

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( الوزن فقدان 5٪ ≥

سيبوترامينكل

الوزنفقدان 5٪ <

الوزنإنقاص 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(

األساس:لخط األساسية القيم

-47C سيبوترامين ديسيلتر ؛   /مجم 140C-LDL ديسيلتر ؛   /مجم 221CHOL  ؛ dL/  mg  187TGالوهمي: الدواء
HDL 172 ديسيلتر:   /مجمTG 215 ديسيلتر ؛   /مجمCHOL 140 ديسيلتر ؛   /مجمC-LDL ديسيلتر ؛   /مجمC-LDL

، CHOL: Cholesterol، TG: Triglycerides dL/  mg  47C-HDL  كوليسترول - الكثافة منخفض دهني بروتينC-
HDL : كوليسترول- الكثافة عالي دهني بروتين

المفعول ذات الوزن إنقاص عوامل بعض ارتبطت الدم. في اليوريك حمض في بتخفيضات مصحوباً سيبوترامين عن الناجم الوزن فقدان كان

مرض حدوث احتمال في التحديد وجه على التحقيق تم القلبي. الصمام في بخلل العصبية األطراف من السيروتونين إطالق تسبب التي المركزي

54 العمر ، متوسط   (مريضاً 210 على دوبلر ولون األبعاد ثنائي القلب صدى تخطيط إجراء تم الدراسات ، إحدى في دراستين. في القلب صمام

الذين المرضى في . )شهر7.6 العالج ، مدة متوسط   (شهراً 16 إلى أسبوعين من لفترات يومياً وهمي دواء أو مجم 15 سيبوترامين يتلقون  ً)عاما

(سيبوترامين عالج مجموعة في  ٪)2.3 (3 /132الصمامية القلب بأمراض اإلصابة معدل كان الصمامية ، القلب ألمراض سابق تاريخ لديهم ليس
من واحدة وحالة الخفيف األبهر قصور من واحدة حالة (الوهمي العالج مجموعة في  ٪)6 2. (2 /77و  )خفيفأبهر قصور الثالث الحاالت جميع كانت

ومرة   سيبوترامين باستخدام العالج قبل دوبلر ولون األبعاد ثنائي القلب صدى لتخطيط مريضاً 25 خضع أخرى ، دراسة في . )الشديداألبهر قصور

القلب.صمامات أمراض من حاالت هناك تكن لم أشهر. ثالثة لمدة يومياً مجم 30 إلى 5 سيبوترامين باستخدام العالج بعد أخرى

الوهمي.العالج من أسبوعاً 12 في ساعة 24 لمدة الدم ضغط مقاييس على يومياً واحدة مرة  mg  15sibutramineتأثير تقييم تم

لمراقبة عاماً 39 العمر متوسط   وخضع 2م  /كجم34 الجسم كتلة مؤشر بمتوسط   القوقاز من معظمهم واإلناث ، الذكور من وعشرون ستة دراسة.

في  ABPMلـ مختلفة مقاييس في 12 األسبوع إلى األساس خط من التغييرات متوسط   يظهر . )(ABPMساعة 24 مدار على المتنقل الدم ضغط

التالي.الجدول

معامل

زئبقملم

االنقباضي

سيبوترامين

االنبساطي

سيبوترامين الوهميالوهمي

مجم15

14 =ن

مجم20

16 =ن

مجم15

12 =ن

مجم20

16 =ن 12 =ن

0.2

-0.3

-0.9

-0.1

النهار

الليلوقت

صباحامبكر وقت في

ساعة24   متوسط

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

الدم.لضغط الطبيعي النهاري االختالف على الحفاظ تم
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واالستخداماالستطبابات

فياستخدامه ويجب الوزن ، إنقاص على والحفاظ الوزن إنقاص ذلك في بما السمنة ، لعالج ميريديا يوصف

أو، 2م  /كجم30 ≥األوليالجسم كتلة مؤشر مع المفرطة السمنة من يعانون الذين للمرضى  MERIDIAباستخدام يوصى الحرارية. السعرات منخفض غذائي نظام مع بالتزامن

الدم ضغط وارتفاع الدم ، شحميات وعسر السكري ، مرض المثال ، سبيل على (أخرى خطر عوامل وجود في 2م  /كجم27 ≥
مختلفة.وأوزان ارتفاعات على بناء ً )(BMIالجسم كتلة لمؤشر مخطط أدناه يوجد . )للرقابةالخاضع

كجم ؛  =2.2 جنيه يلي: كما هي المترية التحويالت المربع. بالمتر المريض طول على وقسمته بالكيلوجرام المريض وزن بأخذ الجسم كتلة مؤشر يحُسب

متر. =0.0254  ×بوصة

موانع

للمرضى ميريديا يستعمل ال . )تحذيراتMERIDIAأوكسيديز مونوامين مثبطات يتلقون الذين المرضى في بطالن  هو (( )MAOIsانظر

من يعانون الذين للمرضى ميريديا يستعمل ال الفعالة. غير ميريديا مكونات من أي أو للسيبوترامين الحساسية فرط من يعانون الذين

.)المرضيالشره أو العصبي الشهية فقدان (الرئيسية األكل اضطرابات
MERIDIAمركزيا تعمل الوزن إلنقاص أخرى أدوية يتناولون الذين المرضى في بطالن .هو

تحذيرات

والنبضالدم ضغط

ومعدل الدم لضغط منتظمة مراقبة إجراء يلزم المرضى. بعض لدى النبض معدل أو   /والدم ضغط من كبير بشكل ميريديا تزيد

.MERIDIAوصف عند النبض

االنقباضي الدم ضغط في متوسطة بزيادة يومياً واحدة مرة مجم 20 إلى 5 من سيبوترامين ارتبط الوهمي ، للتحكم الخاضعة السمنة دراسات في

إلى 4 بحوالي الوهمي الدواء إلى بالنسبة النبض معدل في زيادات متوسط   ومع الوهمي ، الدواء إلى بالنسبة زئبق ملم 3 إلى 1 بحوالي واالنبساطي

دراسات في . )أدناهالجدول انظر (أعلى بجرعات بسيبوترامين العالج بدء عند خاصة المرضى ، بعض في أكبر زيادات شوهدت الدقيقة. في نبضة 5

المرضىمن ٪ 0.4 عولج التسويق ، قبل الوهمي الدواء عليها يسيطر التي السمنة

الوهمي ،الدواء مجموعة في 0.4٪ بـ مقارنة  ، )زئبقمم DBP≤ 95أو زئبق ملم SBP)≤ 160الدم ضغط الرتفاع سيبوترامين إيقاف تم

مجموعة في ٪ 0.1 بـ مقارنة  ، )الدقيقةفي نبضة 100 ≥النبضمعدل (القلب تسرع عن توقفوا بسيبوترامين عولجوا الذين المرضى من ٪ 0.4 و

بالنسبة ذلك.بعد منتظمة فترات على مراقبتهما ويجب  MERIDIAبـ العالج بدء قبل والنبض الدم ضغط قياس يجب الوهمي.الدواء

يجب التوقف. أو الجرعة تقليل إما في النظر يجب  ، MERIDIAتلقي أثناء النبض معدل أو الدم ضغط في مطردة زيادة من يعانون الذين للمرضى

الذين للمرضى إعطاؤه ينبغي وال  ، )االستعمالوطريقة الجرعة انظر(الدم ضغط ارتفاع من تاريخ لديهم الذين للمرضى بحذر  MERIDIAإعطاء

جيد.بشكل عليه السيطرة يمكن ال الذي أو المنضبط غير الدم ضغط ارتفاع من يعانون

2و 1 الدراسات في المئة في المتطرفة القيم

*المتطرفة القيم ٪)ملغ(جرعة

SBP
9

6

12

13

14

DBP
7

20

15

17

22

نبض

12

16

28

24

37

الوهمي

5

10

15

20

17من 7 الصفحة



متتالية زيارات لثالث زئبق ملم SBP)(، ≤ 10متتالية زيارات لثالث زئبق ملم 15 ≥لـاألساس خط من زيادة بأنه الناشز يعُرفّ  *

DBP)( ،  متتالية.زيارات لثالث الدقيقة في نبضة 10 ≥النبضأو

أوكسيديزمونوامين مثبطات مع المحتمل التفاعل

انظر(األمين أحادي أكسيداز مثبطات مع بالتزامن استخدامه عدم ويجب والدوبامين والسيروتونين النوربينفرين امتصاص مثبطات أحد هو ميريديا

قبل األمين أحادي أكسيداز مثبطات إيقاف بعد األقل على أسبوعان مدته زمني فاصل هناك يكون أن يجب . )الدوائيةالتفاعالت قسم احتياطات،

.MAOIsبـ العالج بدء قبل  MERIDIAإيقاف بعد األقل على أسبوعين مدته زمني فاصل هناك يكون أن يجب وبالمثل ، . MERIDIAمع العالج بدء

المتشابهةالتفاعالت -  )(NMSللذهان الخبيثة المتالزمة أو السيروتونين متالزمة

استرداد مثبطات باستخدام  ، )(NMSللذهان الخبيثة بالمتالزمة الشبيهة التفاعالت أو الحياة ، تهدد قد التي السيروتونين متالزمة تطور عن اإلبالغ تم

ألدوية المتزامن االستخدام مع خاص بشكل ولكن  ، MERIDIAعالج ذلك في بما وحدها ، االنتقائية السيروتونين استرداد ومثبطات االنتقائية السيروتونين

مضادات صoالذهان مضادات مع أو  ، )MAOIsذلك في بما (السيروتونين استقالب يضعف التي األدوية مع  )التريبتانذلك في بما (السيروتونين هرمون

الالإرادي االستقرار وعدم  ، )والغيبوبةوالهلوسة ، اإلثارة ، المثال ، سبيل على (العقلية الحالة تغيرات السيروتونين متالزمة أعراض تشمل قد األخرى. الدوبامين

عدم المنعكسات ، فرط المثال ، سبيل على (العضلي العصبي والزيغ  ، )الحرارةوارتفاع المتقلب ، الدم وضغط القلب ، دقات انتظام عدم المثال ، سبيل على (

متالزمة تشبه أن يمكن . )الدوائيةوالتفاعالت االحتياطات انظر( ]واإلسهالوالقيء الغثيان المثال ، سبيل على [الهضمي الجهاز أعراض أو   /و )االتساق

السريع التقلب مع الالإرادي االستقرار وعدم العضالت ، وصالبة الحرارة ، ارتفاع تشمل والتي للذهان ، الخبيثة المتالزمة أشكالها ، أشد في السيروتونين ،

.NMSتشبه وأعراض عالمات أو السيروتونين متالزمة لظهور المرضى مراقبة يجب العقلية. الحالة وتغيرات الحيوية ، للعالمات المحتمل

الدمويةواألوعية القلب أمراض ذلك يصاحب

لديهم الذين المرضى في  MERIDIAاستخدام ينبغي ال لذلك ، المرضى. بعض لدى النبض معدل أو   /والدم ضغط من كبير بشكل  MERIDIAيزيد

الدماغية.السكتة أو القلب ضربات انتظام عدم أو االحتقاني القلب قصور أو التاجي الشريان مرض من تاريخ

الزرق

الزاوية.ضيقة الجلوكوما من يعانون الذين المرضى في بحذر استخدامه يجب العين ، حدقة توسع يسبب أن يمكن  MERIDIAألن

متفرقات

.MERIDIAوصف قبل  )المعالجغير الدرقية الغدة قصور مثل (للسمنة العضوية األسباب استبعاد يجب

احتياطات

الرئويالشريان ضغط ارتفاع

 ، )(PPHالرئوي الدم ضغط بارتفاع العصبية النهايات من السيروتونين إطالق تسبب التي المركزي المفعول ذات الوزن إنقاص عوامل بعض ارتبطت

سيبوترامين. كبسوالت مع للوضع التالي النزف من حاالت أي عن اإلبالغ يتم لم التسويق ، قبل السريرية الدراسات في قاتل. ولكنه نادر مرض وهو

ال.أم المرض هذا يسبب قد ميريديا كان إذا ما المعروف من فليس األساسيين ، السكان بين المرض بهذا اإلصابة معدل النخفاض نظراً ذلك ، ومع

النوبات

في بحذر  MERIDIAاستخدام يجب بسيبوترامين. عولجوا الذين المرضى من ٪ 0.1 <في نوبات حدوث عن اإلبالغ تم األولي ، التسويق اختبار أثناء

بنوبات.يصاب مريض أي في إيقافه يجب النوبات. من تاريخ لديهم الذين المرضى

نزيف
المرضى عند بالحذر ينصح واضحة ، غير السببية العالقة أن حين في سيبوترامين. يتناولون الذين المرضى في نزيف حدوث عن تقارير هناك كانت

الدموية.الصفائح وظيفة أو اإلرقاء على تؤثر أنها المعروف المصاحبة األدوية يتناولون الذين وأولئك النزيف لحوادث المعرضين

المرارةفي حصى

تفاقمه.أو المرارة حصوات تكوين تعجيل إلى الوزن فقدان يؤدي أن يمكن

الكلويالقصور

القصور من يعانون الذين المرضى في ميريديا استخدام ينبغي ال متوسط. إلى خفيف كلوي بقصور المصابين المرضى عند بحذر  MERIDIAاستخدام يجب

القصور - الخاصون السكان - الدواء حركية انظر(الكلى غسيل عند المرحلة نهاية في الكلى مرض من يعانون الذين أولئك ذلك في بما الحاد ، الكلوي

.)الكلوي

الكبدضعف

المرضى.هؤالء مثل في ميريديا استخدام ينبغي ال لذلك منهجي ؛ بشكل شديد كبدي وظيفي اختالل من يعانون الذين المرضى دراسة يتم لم

والحركياإلدراكي األداء في التدخل

القدرة لديه المركزي العصبي للجهاز نشط دواء أي فإن األصحاء ، المتطوعين لدى المعرفي أو الحركي األداء على يؤثر لم سيبوترامين أن من الرغم على

الحركية.المهارات أو التفكير أو الحكم إضعاف على
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للمرضىمعلومات

الطبية.الوصفة تجديد يتم مرة كل في قراءتها وإعادة  MERIDIAمع العالج بدء قبل المريض حزمة نشرة لقراءة مرضاهم توجيه األطباء على يجب

الحفاظ أهمية على التأكيد ينبغي الخصوص ، وجه وعلى بهم. الصلة ذات العبوة نشرة من جزء أي مرضاهم مع يناقشوا أن أيضاً األطباء على يجب

المتابعة.لزيارات المواعيد على

أخرى.حساسية تفاعالت أي أو خاليا أو جلدي بطفح أصيبوا إذا طبيبهم بإخطار المرضى نصح يجب

الوزن ، خفض عوامل خاصة طبية ، وصفة بدون أدوية أو طبية وصفة أي لتناول يخططون أو يأخذون كانوا إذا أطبائهم بإبالغ المرضى نصح يجب

وسوماتريبتانهيدروأرغوتامين ، وثنائي والليثيوم ، السعال ، ومثبطات االكتئاب ، ومضادات االحتقان ، ومضادات

للتفاعالت.إمكانية توجد حيث التربتوفان ، أو  ، )®ايميتركس(

منتظمة.فترات على والنبض الدم ضغط مراقبة بأهمية المرضى تذكير يجب

األدويةتفاعل

المركزي:العصبي للجهاز الفعالة األدوية

منهجي. بشكل السيروتونين ، هرمون عوامل وخاصة المركزي ، العصبي الجهاز في النشطة األخرى األدوية مع  MERIDIAاستخدام تقييم يتم لم

.)تحذيراتوموانعانظر(المركزي التأثير ذات األخرى األدوية مع  MERIDIAلـ المصاحبة اإلدارة إلى اإلشارة تمت إذا بالحذر ينُصح وبالتالي ،

هرمون عوامل مع باالشتراك  )سيليجيلينفينيلزين ، المثال ، سبيل على ( )(MAOIsأوكسيديز مونوامين مثبطات يتلقون الذين المرضى في

خطيرة ، تفاعالت عن تقارير هناك كانت  ، )فينالفاكسينسيرترالين ، باروكستين ، فلوفوكسامين ، فلوكستين ، المثال ، سبيل على (السيروتونين

 MERIDIAاستخدام ينبغي فال السيروتونين ، امتصاص يثبط سيبوترامين ألن نظراً . )أدناهانظر  "السيروتونين ؛متالزمة ("األحيان بعض في ومميتة

وبالمثل ، . MERIDIAبـ العالج وبدء  MAOIإيقاف بين األقل على أسبوعان ينقضي أن يجب .)موانعانظر(األمين أحادي أكسيداز مثبطات مع بالتزامن

.MAOIبـ العالج وبدء  MERIDIAإيقاف بين األقل على أسبوعان ينقضي أن يجب

ذلكيصاحب ما مع  "السيروتونينمتالزمة "تسمى خطيرة ولكنها نادرة أعراض مجموعة عن أيضاً اإلبالغ تم

وثنائي  )سكسيناتسوماتريبتان (®Imitrexمثل النصفي ، الصداع لعالج االنتقائية السيروتونين امتصاص إعادة وعوامل مثبطات استخدام

متالزمة عن اإلبالغ تم تريبتوفان. أو ليثيوم ، وفنتانيل ، بنتازوسين ميبيريدين ، ديكستروميثورفان ، مثل األفيونية ، المواد بعض هيدروأرغوتامين ،

أكثر أو واحداً تشمل وقد فورية طبية عناية المتالزمة تتطلب السيروتونين. امتصاص مثبطات من لمثبطين المتزامن االستخدام مع أيضاً السيروتونين

الرعشة ، العضلي ، الرمع الحركي ، الضعف الهياج ، القلق ، االرتباك ، االرتباك ، الوعي ، فقدان األرق ، الخفيف ، الهوس اإلثارة ، التالية: األعراض من

انتظام وعدم التقيؤ ، غشاء ، العين ، حدقة اتساع االرتعاش ، الحرارة ، ارتفاع االتساق ، عدم النطق ، عسر الرنح ، المنعكسات ، فرط الشقي ، الزفن

القلب.دقات

ومع أعاله. المذكورة تلك مثل السيروتونين لتحفيز أخرى عوامل مع إعطاؤه ينبغي ال عام ، بشكل السيروتونين ، امتصاص يثبط سيبوترامين ألن نظراً

يبررها.ما لها للمريض المناسبة المراقبة فإن سريرياً ، المزيج هذا مثل إلى اإلشارة تم إذا ذلك ،

القلبضربات معدل أو   /والدم ضغط ترفع قد التي األدوية

مضادات بعض هذه وتشمل القلب. ضربات معدل أو الدم ضغط ترفع قد التي األخرى والعوامل  MERIDIAلـ المتزامن االستخدام تقييم يتم لم

 MERIDIAوصف عند الحذر توخي يجب السودوإيفيدرين. أو اإليفيدرين مثل عوامل على تحتوي التي الحساسية وأدوية والبرد والسعال االحتقان

األدوية.هذه يستخدمون الذين للمرضى

كحول

من ملغ 20 مع  )كغ  /مل0.5 (اإليثانول من واحدة جرعة إعطاء عن ينتج لم متطوعاً ، 19 في بالغفل للتحكم خاضعة التعمية مزدوجة دراسة في

 MERIDIAلـ المتزامن باالستخدام ينصح ال ذلك ، ومع وسيبوترامين. الكحول بين إكلينيكية أهمية ذات حركية نفسية تفاعالت أي سيبوترامين

الزائد.والكحول

الفمويةالحمل موانع

موانع على جيدة بصحة يتمتعن متطوعة 12 تلقت أوفر ، كروس دراسة في سيبوترامين. يثبطها لم الفموية الحمل موانع طريق عن اإلباضة قمع

نظامي تفاعل أي يالحظ لم أسابيع. 8 مدار على أخرى فترة في سيبوترامين مجم 15 و واحدة فترة في وهمياً عالجاً الفموية الستيرويدية الحمل

موانع يتناولون الذين للمرضى الوقت نفس في سيبوترامين وصف يتم عندما الحمل لمنع بديلة الحتياطات حاجة توجد ال لذلك ، سريرياً ؛ مهم

الفموية.الحمل

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،

السرطنة

مما عامين ، لمدة  )يوم  /كغم  /ملغم9 أو 3 ، 1 ، (والجرذان  )يوم  /كغم  /ملغم20 أو 5 1.25 ، (للفئران الغذائي النظام في  Sibutramineإعطاء تم

يتبعون الذين أولئك التوالي ، على مرة ، 16 و 0.4 إلى المكافئين الرئيسيين المستقلبين من البالزما في  AUCتركيز من قدر أقصى إنتاج إلى أدى

من أعلى نسبة هناك كانت الجرذان ذكور في الجرذان. إناث في أو الفئران في السرطنة على دليل هناك يكن لم لإلنسان. ملغ 15 من يومية جرعة

غير باإلنسان األورام هذه عالقة هرمونياً. فيها التوسط ويتم الفئران في شائع بشكل األورام هذه تظهر الخصية. في الخاللية للخاليا الحميدة األورام

معروفة.
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الطفرات

الليمفاوية الخاليا في  clastogenicityمقايسة المختبرفي  ،V79الصيني الهامستر خلية طفرة فحص المختبرفي أميس ،اختبار في مطفرا ًسيبوترامين يكن لم

أميس. اختبار في ملتبس جرثومي مطفر نشاط لهما الرئيسيين النشطين المستقلبين من اثنين على العثور تم الفئران. في الدقيقة النواة فحص أو البشرية

في  clastogenicityمقايسة المختبرفي  ،V79الصيني الهامستر خلية طفرة فحص المختبرفي فيباستمرار سلبية نتائج المستقلبين كال أعطى ذلك ، ومع

تخليق مقايسة الحيالجسم في والفئران في الدقيقة النواة ومقايسة هيال ، خاليا في النووي الحمض إصالح مقايسة المختبرفي البشرية ،الليمفاوية الخاليا

الفئران.في الكبد خاليا في المجدول غير النووي الحمض

الخصوبةضعف

ضعفاً 32 حتى الرئيسيين النشطين المستقلبين من مشتركة  AUCبالزما تركيبة تولد التي الجرعات عند الخصوبة على تأثير أي هناك يكن لم الجرذان ، في

أعشاش بناء سلوك وكان لألمهات ، سمية هناك كانت مجتمعة ، بالقاهرة األمريكية الجامعة من مرة 13 في مجم. 15 قدرها بشرية جرعة تلي التي لتلك

البشري.المشترك  AUCتأثير أضعاف 4 من يقرب ما في تأثير هناك يكن لم بالوالدة ؛ المحيطة الفترة وفيات معدل ارتفاع إلى أدى مما ضعيفاً ، السدود

حمل

مشوهةتأثيرات

جفئة الحمل:

هناك يكن لم الجرذان ، في الجنين. إلى نسبياً منخفض انتقال مع بالحمل ، يتأثر لم األنسجة توزيع أن إلى الحيوانات على المشعة الدراسات أشارت

الرئيسيين النشطين المستقلبين من  AUCمن مجمعة بالزما تركيبة يولد مما يوم ،   /كغم  /ملغم10 أو 3 ، 1 ، تبلغ جرعات عند المسخية على دليل

تحت البالزما تسبب يوم ،   /كغم  /ملغم75 أو 15 أو 3 عند الجرعات األرانب في ملغ. 15 البالغة اإلنسان جرعة تتبع التي لتلك تقريباً ضعفاً 32 حتى

الهولندية األرانب لدى كان ملحوظ ، بشكل السامة الجرعات عند األم. سمية ملغ 15 البالغة اإلنسان جرعة تلي التي تلك تقريباً مرات 5 من أكبر المنحنى

العظام بعض وفي القصير ، والذيل المستدير ، القصير والصيوان العريض ، القصير الخطم ذات الجراء على السيطرة من قليال ًأعلى نسبة الحزمية

نيوزيلندا ،في البيضاء األرانب في نسبياً عالية بجرعات األطراف ؛ في األقصر السميكة الطويلة

النساء على يجب الحمل. أثناء  MERIDIAباستخدام ينصح ال الحوامل. النساء في سيبوترامين باستخدام جيداً ومراقبة كافية دراسات إجراء يتم لم

ينوون أو حامال ًأصبحوا إذا طبيبهم بإخطار المرضى نصح يجب . MERIDIAتناول أثناء المناسبة الحمل منع وسائل استخدام اإلنجاب سن في

.MERIDIAتناول أثناء الحمل

المرضعاتاألمهات

المرضى نصح يجب المرضعات. لألمهات  MERIDIAباستخدام ينصح ال األم. حليب في تفرز مستقلباته أو سيبوترامين كان إذا ما المعروف غير من

يرضعون.كانوا إذا طبيبهم بإخطار

األطفالاستخدام

كاف.بشكل السمنة من يعانون الذين المراهقين في سيبوترامين فعالية دراسة يتم لم

التحليالت كشفت االكتئاب. مضادات بعض عمل آللية مشابهة والنورادرينالين السيروتونين امتصاص إعادة تمنع التي سيبوترامين عمل آلية

اكتئابي باضطراب المصابين والمراهقين األطفال لدى االكتئاب مضادات عن الوهمي بالدواء المضُبوطة المدى قصيرة للتجارب المجُمعَّة

أو سلوكاً تمثل التي الضائرة لألحداث أكبر مخاطر وجود عن أخرى ، نفسية واضطرابات  ، )(OCDالقهري الوسواس واضطراب  ، )(MDDرئيسي

األحداث هذه مثل حدوث خطر متوسط   كان االكتئاب. مضادات يتلقون الذين أولئك في العالج من األولى القليلة األشهر أثناء انتحارياً تفكيراً

٪.2 بنسبة الوهمي العالج خطر ضعف وهو ٪ ، 4 االكتئاب مضادات يتلقون الذين المرضى في

غيره أو القهري الوسواس اضطراب أو النفسية باالضطرابات المصابين المراهقين أو األطفال على سيبوترامين لعقار الوهمي للتحكم خاضعة تجارب أي إجراء يتم لم

حاول وهمي ، بدواء مريضاً 130 و سيبوترامين باستخدام مريضاً 368 عولج حيث بالسمنة المصابين المراهقين على أجريت دراسة في النفسية. االضطرابات من

المعالجين المرضى من 2 قبل من االنتحاري التفكير عن اإلبالغ تم االنتحار. الوهمي الدواء مجموعة في واحد ومريض سيبوترامين مجموعة في واحد مريض

مرضى لدى التفكير أو االنتحاري السلوك خطر من يزيد سيبوترامين كان إذا ما المعروف غير من الوهمي. الدواء مرضى من أي عن اإلبالغ يتم ولم بالسيبوترامين

األطفال.

األطفال.مرضى لدى السمنة لعالج سيبوترامين باستخدام للتوصية كافية غير البيانات

الشيخوخةاستخدام

بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد أكثر أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين المرضى من كافية أعداداً للسيبوترامين السريرية الدراسات تتضمن لم

الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل سناً. األصغر المرضى عن مختلف

". السريريةالصيدلة "في المسنين المرضى في الدواء حركية مناقشة تمت آخر. دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو

العكسيةالتفاعالت

 )884 =ن (وهمي بدواء عولجوا الذين المرضى من ٪ 7 و  )2068 =ن (بسيبوترامين عولجوا الذين المرضى من ٪ 9 انسحب الوهمي ، للتحكم الخاضعة الدراسات في
الضائرة.األحداث بسبب

سلبيوالصداع. واإلمساك ، واألرق ، الشهية ، وفقدان الفم ، جفاف هي شيوعاً األكثر األحداث كانت الوهمي ، للعالج خضعت التي الدراسات في

الجدول في موضحة الثانية المجموعة من تواترا وأكثر بالسيبوترامين عولجوا الذين المرضى من ٪1 ≥فيتحدث التي الدراسات هذه في األحداث

التالي.
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بالسيبوعليها تسيطر التي الدراسات في السمنة مرضى

الجسدنظام

سلبيحدث

سيبوترامين

)2068 =ن (
الوهمي

)884 =ن (

سقوط٪سقوط٪

كله:الجسم

الراسصداع

الظهرفي ألم

االنفلونزامتالزمة

االصابةحادث

القوةفقد

بطنوجع

صدرألم

الرقبةالم

تحسسيفعل رد

الدمويةواألوعية القلب نظام

القلبدقات انتظام عدم

األوعيةتوسع

نصفيصداع

خفقانالدم ضغط ارتفاع   /الدمضغط ارتفاع

الهضميالجهاز

الشهيةفقدان

إمساك

الشهيةزيادة

غثيان

الهضمسوء

المعدةالتهاب

التقيؤ

المستقيماضطراب

والتغذيةاأليض

العطش

معممةوذمة

الهيكليالعضلي الجهاز

أرثرالجيا

عضليألم

الوترغمد التهاب

المفاصلاضطراب

العصبيالجهاز

جاففم

أرق

دوخة

العصبية

قلق

كآبة

تنمل

نعاس

المركزيالعصبي الجهاز تحفيز

العاطفي

التنفسيالجهاز

األنفالتهاب

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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البلعومالتهاب

األنفيةالجيوب التهاب

السعالزيادة

الحنجرهالتهاب

والملحقاتالجلد

متسرع

التعرق

البسيطالهربس

الشبّاَبحبَ ُّ

المميزةالحواس

الشذوذطعم

األذناضطراب

األذنألم

البوليالجهاز

الطمثعسر

البولية المسالك عدوى

المهبلية

الرحميالنزيف

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

وغير للرقابة الخاضعة األولي التسويق دراسات في سيبوترامين تلقوا الذين المرضى جميع من ٪ 1 ≥فيالتالية اإلضافية السلبية األحداث عن اإلبالغ تم

للرقابة.الخاضعة

ككلالجسد

حمُى.

الهضميالجهاز

األسنان.واضطراب واألمعاء المعدة والتهاب البطن وانتفاخ اإلسهال

 والتغذويالغذائي التمثيل

محيطية.وذمة

الهيكليالعضلي الجهاز

المفاصل.التهاب

العصبيالجهاز

طبيعي.غير تفكير التوتر ، فرط الساق ، في تقلصات هياج ،

التنفسيالجهاز

التنفس.وضيق الهوائية الشعب التهاب

والمالحقالجلد

حكة.

المميزةالحواس

الحول.

التناسليالبولي الجهاز

الشهرية.الدورة اضطرابات

أخرىسلبية أحداث

السريريةالدراسات

النوبات

وهمي بدواء عولجوا مريضاً 884 من أي وفي بسيبوترامين عولجوا الذين المرضى من  ٪)0.1 (2068 من ثالثة في ضار كحدث التشنجات عن اإلبالغ تم

أحدهم (محتملة مؤهبة عوامل لديهم كان النوبات من يعانون الذين الثالثة المرضى من اثنان الوهمي. التسويق طريق عن المسبقة السمنة دراسات في

من ثالثة (سيبوترامين تلقوا الذين األشخاص جميع في اإلصابة نسبة كانت . )المخفي لورم الحق تشخيص لديه واآلخر الصرع ، من سابق تاريخ لديه

٪.0.1 من أقل  ً)موضوعا4588
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النزيف  /الكدماتاضطرابات

خضعت التي البدانة دراسات في الوهمي بالدواء المعالجين المرضى من 0.2٪ و بالسيبوترامين المعالجين المرضى من 0.7٪ في  )كدمات(كدمات وجود لوحظ

تأثير لسيبوترامين يكون قد الوجه. في بسيطة جراحية عملية خالل صغيرة بكمية مطول لنزيف المرضى أحد تعرض التسويق. قبل الوهمي الدواء على للسيطرة

السيروتونين.امتصاص على تأثيره بسبب الدموية الصفائح وظيفة على

الخالليالكلية التهاب

األولي. التسويق دراسات أثناء سيبوترامين يتلقى المفرطة السمنة من يعاني مريض في  )الخزعةأكدته الذي (الحاد الخاللي الكلية التهاب عن اإلبالغ تم

تماماً.المريض تعافى الكلى. وظائف تطبيع الفم ؛ طريق عن والكورتيكوستيرويدات الكلى غسيل إعطاء تم الدواء ، تناول عن التوقف بعد

المعدلةالمختبر نتائج

سلبية أحداث أنها على والبيليروبين ، القلوي والفوسفاتاز  LDHو  GGTو  ALTو  ASTفي الزيادات ذلك في بما الطبيعية ، غير الكبد وظائف اختبارات عن اإلبالغ تم

فيالوهمي. الدواء مرضى من ٪ 0.8 بـ مقارنة الوهمي للتحكم الخاضعة التجارب في بالسيبوترامين عولجوا الذين السمنة مرضى من ٪ 1.6 في

 ×3 ≥القلويالفوسفاتيز أو  LDHأو  GGTأو  ASTأو  ALTديسيلتر ؛   /مجم2 ≥الكليالبيليروبين (سريرية قيمة ذات تكون أن يحتمل الدراسات ، هذه
المعالجين المرضى من أي وفي بالسيبوترامين المعالجين المرضى من  )(0.6ALT٪ إلى  )القلويالفوسفاتيز (0٪ في حدث  )الطبيعياألعلى الحد

واالستجابة.الجرعة بين واضحة عالقة تظهر ولم العالج ، استمرار مع تتضاءل ما وغالباً متقطعة ، تكون أن إلى الطبيعية غير القيم تميل بالغفل.

Postmarketingتقارير
هذه حدوث من الرغم على أنه على التأكيد المهم من أدناه. مذكورة سيبوترامين باستخدام مؤقتاً المرتبطة السلبية لألحداث الطوعية التقارير

أو الخطر ، عوامل   /المتزامنةالمرض حاالت نفسها ، السمنة بالعقار. سببية عالقة لها يكون ال فقد سيبوترامين ، باستخدام العالج أثناء األحداث

األحداث.هذه بعض خطر زيادة مع تترافق قد الوزن إنقاص

نفسية

للعالج يخضعون الذين المرضى في نادرة حاالت في واالنتحار االنتحار في والتفكير والهوس والذهان االكتئاب من حاالت عن اإلبالغ تم

باستخدام العالج أثناء األحداث هذه من أي حدوث حالة في سيبوترامين. واستخدام األحداث هذه بين عالقة إنشاء يتم لم ذلك ، ومع بالسيبوترامين.

التوقف.في النظر ينبغي سيبوترامين ،

الحساسيةفرط

- احتياطات وموانعانظر(وتأق وعائية وذمة إلى وشرى خفيفة جلدية اندفاعات من تتراوح التي التحسسية الحساسية فرط تفاعالت عن اإلبالغ تم

.)أدناهالمذكورة الحساسية تقارير من وغيرها للمرضى ،معلومات

التسويق:بعد عنها اإلبالغ تم أخرى أحداث

ككلالجسد

مفسر.غير مفاجئ موت األطراف ، في ألم الوجه ، في وذمة الصدر ، في ضيق الصدر ، على ضغط تأقاني ، تفاعل تأقية ، صدمة

الدمويةواألوعية القلب نظام

القلب تسرع القلب ، عضلة احتشاء القلب ، ضربات معدل انخفاض القلبية ، السكتة االحتقاني ، القلب قصور األذيني ، الرجفان الصدرية ، الذبحة

البطيني.الرجفان البطين ، انقباضات البطيني ، القلب دقات انتظام عدم الدموية ، األوعية صداع بوينت ، دي تورساد اإلغماء ، البطيني ، فوق

الهضميالجهاز

في قرحة الفم ، في قرحة معوي ، انسداد اللعاب ، إفراز زيادة معوي ، معدي نزيف تجشؤ ، عشر ، االثني قرحة صفراوي ، تحص المرارة ، التهاب

اللسان.وذمة المعدة ،

الصماءالغدد نظام

الدرقية.الغدة قصور الدرقية ، الغدة نشاط فرط الدرقية ، الغدة تضخم

والليمفاويالهضمي الجهاز

الصفيحات.قلة نمشات ، اللمفية ، العقد تضخم البيض ، الكريات قلة الدم ، فقر

األيضي الدم في السكر ارتفاع

الدم.في السكر ونقص والتغذوي ،

الهيكليالعضلي الجهاز

الجراب.والتهاب المفاصل التهاب

العصبيالجهاز

ال دي جيل متالزمة االكتئاب ، تفاقم ارتباك ، التركيز ، ضعف دماغي ، وعائي حادث غضب ، ذاكرة ، فقدان طبيعية ، غير مشية طبيعية ، غير أحالم

اضطراب القصير ، المدى على الذاكرة فقدان كوابيس ، المزاج ، تغيرات الجنسية ، الرغبة زيادة الجنسية ، الرغبة انخفاض الحس ، نقص توريت ،

دوار.نشل ، رعشة ، هجوم ، عابر تروية نقص الكالم ،
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التنفسيالجهاز

تثاؤب.تنفسية ، اضطرابات باألنف ، احتقان رعاف ،

والمالحقالجلد

شرى. ، )الجلد(للضوء حساسية الجلد ، التهاب الثعلبة ،

المميزةالحواس

األذن.طنين  ، )العيون(للضوء حساسية الوسطى ، األذن التهاب الخارجية ، األذن التهاب العين ، ضغط زيادة العين ، ألم العين ، جفاف الرؤية ، وضوح عدم طبيعية ، غير رؤية

التناسليالبولي الجهاز

البول.احتباس التبول ، صعوبة التبول ، تكرار زيادة جنسي ، عجز دموية ، بيلة الطبيعي ، غير القذف

عليهاواالعتماد المخدرات تعاطي

للرقابةالخاضعة المواد

.)(CSAللرقابة الخاضعة المواد قانون من الرابع الجدول في للرقابة  MERIDIAيخضع

والنفسيالجسدي واالعتماد المعاملة سوء

أو االستخدام سوء عالمات عن بحثاً ومالحظتهم كثب ، عن المرضى هؤالء ومتابعة المخدرات تعاطي تاريخ لمعرفة بعناية المرضى تقييم األطباء على يجب

.)المخدراتعن البحث وسلوك الجرعات ، وزيادة األدوية ، تحمل تطوير المثال ، سبيل على (االستخدام سوء

الجرعةفرط

الزائدةالجرعة إدارة

عدم هي الزائدة بالجرعة المرتبطة متكرر بشكل لوحظت التي الضائرة األحداث أكثر سيبوترامين. من زائدة جرعة تناول في محدودة خبرة هناك

يجب الزائدة: الجرعة إدارة في المستخدمة العامة التدابير من العالج يتكون أن يجب والدوخة. والصداع الدم ضغط وارتفاع القلب دقات انتظام

عامةأعراض والحيوية ؛ القلبية العالمات بمراقبة يوصى الحاجة ؛ حسب هوائي مجرى إنشاء

نتائج أظهرت القلب. دقات انتظام عدم أو الدم ضغط ارتفاع على للسيطرة حاصرات استخدام يمكن - βلـالحذر االستخدام داعمة. تدابير اتخاذ وينبغي

بدرجة منها التخلص يتم لم سيبوترامين مستقلبات أن الكلى غسيل على المرحلة نهاية في الكلى مرض من يعانون الذين المرضى على أجريت دراسة

.)الكلويالقصور - الخاصون السكان - الدواء حركية نرى(الكلى. غسيل مع كبيرة

االستعمالوطريقة الجرعة

الجرعة معايرة يمكن الوزن ، في نقص هناك كان إذا طعام. بدون أو مع يوميا واحدة مرة تعطى ملغ 10 هي  MERIDIAمن بها الموصى البدء جرعة

تغيرات مراعاة يجب ملغ. 10 جرعة يتحملون ال الذين للمرضى ملغ 5 جرعة حجز يجب يومياً. واحدة مرة مجم 15 إجمالي إلى أسابيع أربعة بعد

.)احتياطاتوتحذيراتانظر(الجرعة بمعايرة المتعلقة القرارات اتخاذ عند القلب ضربات ومعدل الدم ضغط

ما أن إلى المتغيرات من العديد تحليل أشار الصباح. في  MERIDIAإعطاء تم السريرية ، التجارب معظم في يومياً. ملغ 15 من أعلى بجرعات ينصح ال

غذائي نظام اتباع مع  MERIDIAمن معينة بجرعة العالج من األولى األربعة األسابيع في األقل على أرطال 4 فقدوا الذين المرضى من 60٪ من يقرب

من الجرعة تلك على العالج من واحدة سنة إلى أشهر 6 بنهاية األولي الجسم وزن من  )وهميمطروح (األقل على 5٪ يفقدون الحرارية السعرات منخفض

MERIDIA . العالج من األولى األربعة األسابيع في األقل على أرطال 4 يفقدوا لم الذين المرضى من 80٪ من يقرب ما فإن ذلك ، من العكس على

من واحدة سنة إلى أشهر أسابيع 6 بنهاية األولي الجسم وزن من  )الوهميالدواء من مطروحاً (األقل على 5٪ يفقدون ال  MERIDIAمن معينة بجرعة

العالج ،من األولى األربعة األسابيع في األقل على أرطال 4 المريض يفقد لم إذا الجرعة. تلك على العالج

هذا في عامين من ألكثر الوهمي ، للعالج خضعت التي التعمية مزدوجة التجارب في موضح هو كما  ، MERIDIAوفعالية سالمة تحديد يتم لم

الوقت.

زودتكيف

أحادي هيدروكلوريد سيبوترامين ملغ 15 أو ملغ ، 10 ملغ ، 5 على الكبسوالت تحتوي  )مونوهيدراتهيدروكلوريد سيبوترامين (®ميريديا

التالي:النحو على توفيرها ويتم الهيدرات

30 بها زجاجات في الجسم ، على  "-5-"و الغطاء على  "MERIDIA"عليها مطبوع صفراء  ء /زرقاكبسوالت  ، 12NDC-2456-0074 ملغ ، 5

كبسولة.

كبسولة.30 بها زجاجات في الجسم ، على  "-10-"و الغطاء على  "MERIDIA"عليها مطبوع بيضاء  ء /زرقاكبسوالت  ، 12NDC-2457-0074 ملغ ، 10

كبسولة.30 بها زجاجات في الجسم ، على  "-15-"و الغطاء على  "MERIDIA"عليها مطبوع بيضاء  ء /صفراكبسوالت  ، 12NDC-2458-0074 مجم ، 15

تخزين

تحمي . ]USPفيها المتحكم الغرفة حرارة درجة انظر [ )فهرنهايتدرجة -86 درجة 59 (مئوية درجة -30 درجة 15 إلى بالرحالت يسمح  ؛ )فهرنهايتدرجة 77 (مئوية درجة 25 عند تخزينها

.USPفي محدد هو كما للضوء ومقاومة محكمة حاوية عن االستغناء والرطوبة. الحرارة من الكبسوالت
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المريضمعلومات

جديدة. معلومات هناك تكون قد التعبئة. إعادة على تحصل مرة كل وفي استخدامها في البدء قبل  MERIDIAمع تأتي التي المريض معلومات اقرأ

عالجك.أو الطبية حالتك حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم مع التحدث محل النشرة هذه تحل ال

ميريديا؟عن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما

إذا  MERIDIAتأخذ ال . )النبض(القلب ضربات معدل أو الدم ضغط في كبيرة زيادة من  MERIDIAيتناولون الذين األشخاص بعض يعاني أن يمكن

.MERIDIAتناول أثناء الدم ضغط في ارتفاع من تعاني كنت إذا بطبيبك اتصل جيد. بشكل الدم ضغط في التحكم يتم لم

المهم من . MERIDIAاستخدام أثناء بانتظام فحصه ومواصلة  MERIDIAتشغيل بدء قبل القلب ضربات ومعدل الدم ضغط طبيبك يفحص أن يجب

.MERIDIAأخذ أثناء منتظمة فحوصات إجراء

ميريديا؟هي ما

 MERIDIAتساعد قد الزائد. الوزن على والحفاظ الوزن إنقاص على الطبيب ، يحدده لما وفقاً المفرطة ، السمنة من يعانون الذين األشخاص يساعد قد دواء ميريديا

الحرارية.السعرات منخفض غذائي نظام مع ميريديا استخدام عليك يجب الجوع. في تتحكم التي الدماغ مناطق على تؤثر ألنها الوزن إنقاص في

دراسة تتم لم عامين. من ألكثر  MERIDIAاستخدام دراسة يتم لم

MERIDIA  عاماً.16 سن دون األطفال على

ال  ميريديا؟يأخذ أن يجب ال الذي من

كنت:إذا ميريديا تأخذ

جيد.بشكل عليه السيطرة يمكن ال الذي أو المنضبط غير الدم ضغط ارتفاع من يعاني  •

هي بك الخاصة األدوية من أياً أن من متأكداً تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل . )(MAOIاألمين أحادي أوكسيديز مثبط يسمى دواء تناولت أو تأخذ•

أسبوعين لمدة األمين أحادي أكسيداز مثبطات تتناول ال . MERIDIAاستخدام قبل األقل على أسبوعين لمدة  MAOIsتأخذ ال األمين. أحادي أكسيداز مثبطات

ميريديا.تناول عن التوقف بعد األقل على

العصبي.المرضي الشره أو العصبي الشهية فقدان يسمى األكل في اضطراب لديك•

شهيتك.في للتحكم الوزن إنقاص أدوية تتناول•

قائمة على للحصول النشرة هذه نهاية انظر مونوهيدرات. هيدروكلوريد سيبوترامين هو النشط العنصر .MERIDIAمن حساسية لديهم•

.MERIDIAفي بالمكونات كاملة

؟MERIDIAآخذ أن يجب كيف

بذلك.القيام طبيبك منك طلب إذا إال جرعتك تغير ال جرعتك. بتعديل طبيبك يقوم قد موصوف. هو كما تماماً  MERIDIAخذ  •

بدونه.أو الطعام مع ميريديا تناول يمكنك  •

الفائتة.الجرعات لتعويض إضافية جرعة تأخذ ال فقط. فتخطها  ، MERIDIAمن جرعة فاتتك إذا  •

الطوارئ.غرفة إلى اذهب أو الفور ، على السموم مراقبة بمركز أو بطبيبك فاتصل  ، MERIDIAمن الكثير تأخذ كنت إذا  •

الحرارية. السعرات منخفض غذائي نظام وتناول  MERIDIAتناول من األولى األربعة األسابيع في أرطال 4 عن يقل ال ما تخسر لم إذا طبيبك أخبر  •

الجميع.مع  MERIDIAتعمل ال . MERIDIAإيقاف أو جرعتك بتغيير طبيبك يقوم قد

ميريديا؟تناول أثناء أتجنبه أن يجب الذي ما

إذا خاصة ًالطبية ، حاالتك جميع عن طبيبك أخبر معينة. طبية حاالت من تعاني كنت إذا لك المناسب الدواء هو  MERIDIAيكون ال قد

كنت:

الدم.ضغط في ارتفاع لديك•

القلب.ضربات انتظام عدم أو الصدر ألم أو القلب قصور أو القلبية النوبة مثل القلبفي مشاكل لديك كان أو لديك كان•

دماغية.سكتة أعراض أو دماغية سكتة لديه كان•

الكلى.أو الكبد في مشاكل لديك•
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الجلوكوما.تسمى العين في مشكلة لديك•

.)الدرقيةالغدة قصور (الدرقية الغدة في مشكلة لديك•

.)نوباتتشنجات ، (نوبات لديهم أو لديهم•

نزيف.مشاكل لديك•

المرارة.في حصوات لديك كان أو لديك•

باالكتئاب.مصاب•

65.سن فوق•

عاماً.16 من أقل•

الحمل منع وسائل استخدام عليك يجب الحمل ، بإمكانك كان إذا معروفة. غير جنينك على ميريديا تأثيرات إن للحمل.تخططين أو حامل•

.MERIDIAتناول أثناء حامال ًكنت إذا فورا ًطبيبك أخبر . MERIDIAتناول أثناء

تناول أثناء ترضع أن يجب ال معروفة. غير طفلك على ميريديا تأثيرات إن حليبك. في تمر ميريديا كانت إذا ما المعروف غير من يرضعون.•

ميريديا.

عليك. MERIDIAتؤثر كيف تعرف حتى أخرى خطرة بأنشطة القيام أو الثقيلة اآلالت تشغيل أو بالقيادة تقم ال

يؤثر قد العشبية.والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية ذلك في بما تتناولها ، التي األدوية جميع عن طبيبك أخبر

طبيبك إخبار من تأكد الحياة. تهدد الحاالت بعض وفي خطيرة جانبية آثار في يتسبب وقد البعض بعضها على األخرى األدوية وبعض  MERIDIAتناول

تتناول:كنت إذا

"ميريديا؟يأخذ أن يجب ال الذي من "انظر  ، MAOIsالمسماة األدوية  •

الوزنإلنقاص أخرى أدوية  •

والبردالسعال أدوية  •

النصفيالصداع أدوية  •

االكتئابأدوية  •

المخدرةالمسكنات  •

الليثيوم •

التربتوفان •

النزيفمن تزيد التي األدوية  •

الحيويةالمضادات أدوية  •

كان إذا ما إخبارك يمكنهم جديد. دواء على فيها تحصل مرة كل في والصيدلي لطبيبك وأظهرها بها بقائمة احتفظ تتناولها. التي األدوية على تعرف

أخرى.أدوية مع  MERIDIAتناول المقبول من

؟MERIDIAلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

عن اإلبالغ تم واإلمساك. النوم ، وصعوبة الشهية ، وفقدان والصداع ، الفم ، جفاف : MERIDIAلـ الشائعة الجانبية اآلثار تشمل

:MERIDIAمع التالية الخطيرة الجانبية اآلثار

"ميريديا؟عن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما "انظر الناس.بعض لدى القلب ضربات معدل أو الدم ضغط في كبيرة زيادة•

النوبات•

نزيف•

في كيميائية مادة على تؤثر التي األدوية الناس يتناول عندما يحدث قد ."السيروتونينمتالزمة "تسمى الحياة تهدد ولكنها نادرة مشكلة•

على احصل بذلك. القيام المقبول من أنه طبيبك يخبرك لم ما  MERIDIAمع أخرى أدوية تتناول ال ميريديا. مع السيروتونين تسمى الدماغ

:MERIDIAمع أخرى أدوية تناول عند خاصة التالية األعراض من أي لديك كان إذا فوراً الطبية المساعدة
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القلقأو االرتباك أو القلق أو بالضعف الشعور  •

الوعىفقد  •

رجفةأو رجفة تعرق ، قيء ، حمى ، من يعاني  •

القلبضربات تسارع  •

الحالة ، لندرة نظراً . )الرئويالدم ضغط ارتفاع (الرئتين في الدم ضغط على وتؤثر للحياة مهددة ولكنها نادرة بحالة الوزن إنقاص أدوية بعض ارتبطت

الفور.على طبيبك أخبر متفاقم ، أو جديد تنفس ضيق من تعاني كنت إذا المرض. هذا تسبب قد ميريديا كانت إذا ما المعروف غير فمن

إذا طبيبك أخبر تحسسي. فعل رد لديك يكون قد . MERIDIAتناول أثناء خاليا أو جلدي بطفح أصبت إذا طبيبك أخبر

تزول.ال أو تزعجك تأثيرات على حصلت

الصيدلي.أو طبيبك إسأل المعلومات، من لمزيد لميريديا. الجانبية اآلثار جميع ليست هذه

األدوية استخدام يسيئون الذين لألشخاص هدفاً تكون أن يمكن  MERIDIAبيع آمن. مكان في  MERIDIAللقانون مخالف عنها التخلي .أو

MERIDIAللرقابة خاضعة مادة  هي ( .)CIVأنيعني هذا  MERIDIAبـ احتفظ الموصوفة.

؟MERIDIAتخزين يمكنني كيف

رطب.أو حار مكان في تتركه ال . )مئويةدرجة 30 إلى 15 (فهرنهايت درجة 86 إلى درجة 59 بين الغرفة حرارة درجة في  MERIDIAبتخزين قم  •

إليها.حاجة هناك تعد لم التي أو القديمة  MERIDIAمن بأمان التخلص  •

السموم مراقبة بمركز أو بطبيبه فاتصل الخطأ ، طريق عن  MERIDIAطفلك أخذ إذا األطفال. متناول عن بعيداً األدوية وجميع  MERIDIAعلى حافظ  •

الطوارئ.غرفة إلى طفلك اصطحب أو الفور ، على

.MERIDIAعن عامة معلومات

تعطي ال لها. وصفها يتم لم لحالة  MERIDIAتستخدم ال المريض. معلومات منشورات في الموضحة تلك غير بشروط أحياناً األدوية توصف

MERIDIA  للقانون.مخالف وهو يضرهم قد لديك. التي األعراض نفس لديهم كان لو حتى آخرين ، ألشخاص

من تطلب أن أيضاً يمكنك طبيبك. إلى تحدث المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا . MERIDIAحول المعلومات أهم النشرة هذه تلخص

الصحيين.للمهنيين مكتوبة معلومات على الحصول الصيدلي أو طبيبك

.www.Meridia.netبزيارة قم أو 1-800-633-9110 الرقم على أبوت بمختبرات اتصل المعلومات ، من لمزيد

ميريديا؟مكونات هي ما

أكسيد ثاني  ؛ NFالجريزوفولفين ، السليلوز  ؛ NFالالكتوز ، مونوهيدرات النشطة: غير المكونات مونوهيدرات هيدروكلوريد سيبوترامين النشط: العنصر

الهادئ ؛ المحيط جنوب جامعة التيتانيوم ، أكسيد ثاني على تحتوي التي [صلبة جيالتينية كبسولة في  NFالمغنيسيوم ، وستيرات  ؛ NFالغروي ، السيليكون

.]نشطةغير أخرى ومكونات  ، )فقطمجم 15 و 5 كبسوالت (10 رقم  Yellow D&C ؛ )فقطملغ 10 و 5 كبسوالت ( No.2 Blue C & FDالجيالتين.
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