
เมอรเิดีย®
(sibutramine hydrochloride monohydrate) แคปซูล 
CS-IV
คําอธิบาย
เมอรเิดีย®(sibutramine hydrochloride monohydrate) เป็นยารับประทานเพื่อรักษาโรคอ้วน ในทางเคมี
สารออกฤทธิ์คือของผสมราซิมิกของ (+) และ (-) อิแนนชิโอเมอรข์องไซโคลบิวเทนเมทานามีน, 1-(4-คลอโรฟีนิล)-N,N-ไดเมทิล-α
(2-เมทิลโพรพิล)-, ไฮโดรคลอไรด,์ โมโนไฮเดรต และมสีูตรเชิงประจักษ์ของ C17ชม29Cl2ไม่. นํ้าหนักโมเลกุลของมันคือ 334.33
สูตรโครงสร้างแสดงไว้ด้านล่าง:

Sibutramine ไฮโดรคลอไรด์โมโนไฮเดรตเป็นผงผลึกสขีาวถึงครีมที่มคีวามสามารถในการละลาย 2.9 มก./มล. ในนํ้า pH 5.2 ค่าออกทานอล: ค่า
สัมประสิทธิ์การแบ่งตัวของนํ้าคือ 30.9 ที่ pH 5.0
แคปซูล MERIDIA แต่ละเม็ดประกอบด้วย sibutramine hydrochloride monohydrate 5 มก., 10 มก. และ 15 มก. นอกจากนีย้ังมีส่วนผสม
ที่ไม่ใช้งาน: แลคโตสโมโนไฮเดรต, NF; เซลลูโลส microcrystalline, NF; คอลลอยดซ์ิลิคอนไดออกไซด์, NF; และแมกนเีซียมสเตียเรต NF ใน
แคปซูลเจลาตินแข็ง [ซึ่งมีไททาเนียมไดออกไซด์, USP; เจลาติน; FD&C Blue No. 2 (แคปซูล 5 และ 10 มก. เท่านั้น); D&C Yellow No. 10 (
แคปซูล 5 และ 15 มก. เท่านั้น) และส่วนผสมทีไ่ม่ออกฤทธิ์อื่นๆ]

เภสัชวิทยาคลินิก

โหมดการทํางาน
Sibutramine ผลิตผลการรักษาโดยการยับยั้ง norepinephrine, serotonin และ dopamine reuptake Sibutramine และสารออกฤทธิท์าง
เภสัชวิทยาที่สําคัญ (M1และ M2) ห้ามกระทําโดยการปล่อยโมโนเอมีน

เภสัช
Sibutramine ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างเด่นชัดผ่านทางยารอง (M1) และประถม (M2) เมแทบอลิซึมของเอมีน ผู้ปกครอง
สารประกอบ sibutramine เป็นตัวยับยั้ง serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) และ norepinephrine reuptakeในร่างกาย, แตไ่ม่ ในหลอดทดลอง. 
อย่างไรก็ตาม เมแทบอไลต์ M1และ M2ยับยั้งการดูดซึมของสารสื่อประสาทเหล่านี้ทั้งสองอย่างในหลอดทดลองและในร่างกาย.
ในเนื้อเยื่อสมองของมนุษย์ M1และ M2ยังยับยั้งการดูดซึมโดปามีนในหลอดทดลองแตม่ีประสิทธิภาพตํ่ากว่าการยับยั้ง serotonin หรือ 
norepinephrine ~ 3 เท่า

ศักยภาพของ Sibutramine, M1และ M2ในฐานะทีเ่ป็น In Vitro Inhibitors of Monoamine Reuptake ในศักยภาพของสมองของมนุษยใ์นการยับยั้ง Monoamine Reuptake (K
ผม;นาโนโมลาร์)

เซโรโทนิน
298
15
20

นอเรพิเนฟริน
5451
20
15

โดปามีน
943
49
45

ซบิูทรามีน
เอ็ม1

เอ็ม2

การศึกษาโดยใช้ตัวอย่างพลาสม่าที่นํามาจากอาสาสมัครที่ได้รับ sibutramine พบว่ามีการยับยั้ง norepinephrine reuptake ของ norepinephrine > 
serotonin > dopamine; การยับยั้งสูงสุดคือ norepinephrine = 73%, serotonin = 54% และ dopamine = 16%

หน้า 1 ของ 17

TITLE - SIBUTRAMINE / MERIDIA MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN THAI

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-sibutramine-meridia-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/020632s032lbl.pdf


Sibutramine และสารเมตาโบไลต์ของมัน (M1และ M2) ไม่ใช่สารปลดปล่อย serotonin, norepinephrine หรือ dopamine ตามมาเรื้อรัง
การให้ sibutramine แก่หนู ไม่พบการพร่องของ monoamines ในสมอง
ไซบูทรามีน M1และ M2ไม่แสดงหลักฐานของการกระทํา anticholinergic หรือ antihistaminergic นอกจากนี้ โปรไฟล์การจับตัวรับ
แสดงว่าซิบูทรามีน M1และ M2มีความสัมพันธ์กับเซโรโทนินตํ่า (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), นอร์เอปิเนฟริน (β,β1,
β3,α1และα2), โดปามีน (D1และดี2) ตัวรับเบนโซไดอะซีพีนและกลูตาเมต (NMDA) สารประกอบเหล่านีย้ังขาดกิจกรรมการยับยั้งโมโนเอมีนออกซิ
เดสในหลอดทดลองและในร่างกาย.

เภสัชจลนศาสตร์

การดูดซึม
Sibutramine ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วจากทางเดินอาหาร (Tmax1.2 ชั่วโมง) หลังการบริหารช่องปากและผ่านขั้นตอนกว้างขวางก่อน-
ผ่านเมแทบอลิซึมในตับ (ช่องปาก 1,750 ลิตร/ชม. และครึ่งชีวิต 1.1 ชม.) เพื่อสร้างเมตาบอไลตโ์มโนและไดเมทิลทีอ่อกฤทธิท์างเภสัชวิทยา M1และ 
M2. ความเข้มข้นสูงสุดของพลาสมา M1และ M2จะถึงภายใน 3 ถึง 4 ชั่วโมง บนพื้นฐานของมวล
การศึกษาความสมดุล โดยเฉลี่ย อย่างน้อย 77% ของปริมาณไซบูทรามีนในช่องปากเดียวถูกดูดซึม ยังไมไ่ด้กําหนดการดูดซึมอย่างสมบูรณข์อง 
sibutramine

การกระจาย
การศึกษาที่ติดฉลากด้วยรังสใีนสัตวบ์่งชี้ว่าการแพรก่ระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในเนื้อเยื่อ: พบความเข้มข้นสูงสุดของสารทีต่ิดฉลาก
กัมมันตภาพรังสีในอวัยวะทีก่ําจัด ตับ และไตในหลอดทดลอง, ซบิูทรามีน, เอ็ม1และ M2ผูกพันอย่างกว้างขวาง (97%, 94% และ 94%,
ตามลําดับ) ไปจนถึงโปรตีนในพลาสมาของมนุษยท์ี่ความเข้มข้นในพลาสมาทีเ่ห็นหลังจากใหย้ารักษาโรค

เมแทบอลิซึม
Sibutramine ถูกเผาผลาญในตับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง cytochrome P450 (3A4) ไอโซไซม์ ถึง เดสเมทิล เมแทบอไลต์ M1และ M2.
เมแทบอไลต์ที่ออกฤทธิ์เหล่านี้จะถูกเผาผลาญเพิ่มเติมโดยไฮดรอกซเิลชันและคอนจูเกตกับเมตาโบไลต์ทีไ่ม่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา M5
และ M6. หลังการให้ยา sibutramine ทีต่ิดฉลากกัมมันตภาพรังสี โดยพื้นฐานแล้ว วัสดทุี่มีฉลากกัมมันตภาพรังสีสูงสุดทั้งหมดในพลาสมาถูกพิจารณา
โดย sibutramine ที่ไม่เปลี่ยนแปลง (3%), M1(6%), M2(12%), M5(52%) และ M6(27%)

เอ็ม1และ M2ความเข้มข้นในพลาสมาถึงสภาวะคงตัวภายในสี่วันหลังจากให้ยาและสูงกว่าการใหย้าครั้งเดียวประมาณสองเท่า ครึ่งชีวิตของ M1และ M
2, 14 และ 16 ชั่วโมง ตามลําดับ ไมเ่ปลี่ยนแปลงหลังการให้ยาซํ้าๆ

การขับถ่าย
ประมาณ 85% (ช่วง 68-95%) ของขนาดยาทีต่ิดฉลากรังสทีี่รับประทานครั้งเดียวถูกขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระตลอดระยะเวลาการเก็บ 15 วัน 
โดยส่วนใหญ่ (77%) ขับออกทางปัสสาวะ เมแทบอไลตท์ี่สําคัญในปัสสาวะคือ M5และ M6; ไม่เปลี่ยนแปลง
ไซบูทรามีน M1, และ M2ไม่ถูกตรวจพบ เส้นทางหลักในการขับถ่ายของ M1และ M2คือการเผาผลาญของตับและสําหรับ M5และ M6
คือการขับถ่ายของไต

สรุปพารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์
ค่าเฉลี่ย (% CV) และช่วงความเชื่อมั่น 95% ของพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ (ปริมาณ = 15 มก.)

ศึกษา
ประชากร

คmax ตู่max AUC† T½
(นาโนกรัม/มล.) (ชม) (ng*h/mL) (ชม)

เมตาโบไลต์ M1

ประชากรเป้าหมาย:
คนอ้วน (n = 18) 4.0 (42)

3.2 - 4.8
3.6 (28)

3.1 - 4.1
25.5 (63)

18.1 - 32.9 – –
ประชากรพิเศษ:
ตับปานกลาง
การด้อยค่า (n = 12)

2.2 (36)
1.8 - 2.7

3.3 (33)
2.7 - 3.9

18.7 (65)
11.9 - 25.5 – –

เมตาโบไลต์ M2
ประชากรเป้าหมาย:
เรื่องอ้วน
(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

ประชากรพิเศษ:
ตับปานกลาง
การด้อยค่า (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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† คํานวณได้เพียง 24 ชั่วโมงสําหรับ M1.

ผลกระทบของอาหาร
การให้ Sibutramine ขนาด 20 มก. ครั้งเดียวกับอาหารเช้ามาตรฐาน ส่งผลใหค้่า M . สูงสุดลดลง1และ M2ความเข้มข้น
(เพิ่มขึ้น 27% และ 32% ตามลําดับ) และทําใหเ้วลาไปถึงจุดสูงสุดล่าช้าประมาณสามชั่วโมง อย่างไรก็ตาม AUCs ของ M1และ M2ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ

ประชากรพิเศษ

ผู้สูงอายุ
ความเข้มข้นในพลาสมาของ M1และ M2มีความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้สูงอายุ (อายุ 61 ถึง 77 ปี) และเด็ก (อายุ 19 ถึง 30 ป)ี
ยาซิบูทรามีนขนาด 15 มก. รับประทานครั้งเดียว ความเข้มข้นของพลาสมาของสารทีไ่ม่ออกฤทธิ์ M5และ M6สูงกว่าในผู้สูงอายุ เหล่านี้
ความแตกต่างไม่น่าจะมีนัยสําคัญทางคลินิก โดยทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ที่มากขึ้นของการ
ทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจทีล่ดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ

กุมาร
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ sibutramine ในผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 16 ปยีังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

เพศ
รวมค่าพารามิเตอรท์างเภสัชจลนศาสตร์จากอาสาสมัครอายนุ้อยทีม่สีุขภาพดี 54 คน (ชาย 37 คนและหญิง 17 คน) ที่ได้รับยาขนาด 15 มก.
sibutramine แสดงค่าเฉลี่ย Cmaxและ AUC ของ M1และ M2เล็กน้อย (≤19% และ≤36% ตามลําดับ) สูงกว่าในเพศหญิงมากกว่า
ผู้ชาย ระดับพลาสมาในกระแสเลือดคงที่ค่อนข้างสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคอ้วนหญิงจากการทดลองประสิทธิภาพทางคลินิกขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความ
แตกต่างเหล่านีไ้ม่น่าจะมีนัยสําคัญทางคลินิก ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาตามเพศของผู้ป่วย (ดูปริมาณและการบริหาร).

แข่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันและสภาวะคงตัว M1และ M2ความเข้มข้นในพลาสมาได้รับการตรวจสอบในการทดลองทางคลินิกในโรคอ้วน
ผู้ป่วย. มีแนวโน้มไปสู่ความเข้มข้นทีสู่งขึ้นในผูป้่วยผิวดํามากกว่าผู้ป่วยคอเคเชียนสําหรับ M1และ M2. อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างเหล่านีไ้ม่ถือว่ามี
นัยสําคัญทางคลินิก

ภาวะไตไม่เพียงพอ
การกําจัดสารซิบูทรามีน (M1, ม2, ม5และ M6) ในผู้ป่วยที่ได้รับ sibutramine เพียงครั้งเดียว
ด้วยระดับการทํางานของไตทีแ่ตกต่างกัน Sibutramine เองไม่สามารถวัดได้

ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตในระดับปานกลางและรุนแรง ค่า AUC ของสารออกฤทธิ์ M1สูงขึ้น 24 ถึง 46% และค่า AUC ของ M2มีความ
คล้ายคลึงเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาทีม่สีุขภาพดี การเปรียบเทียบข้ามการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในการฟอกไตมีค่า AUC ใกล้
เคียงกันของ M1แต่ประมาณครึ่งหนึ่งของค่า AUC ของ M2วัดในวิชาที่มีสุขภาพดี
(CLcr≥80 มล./ นาที). ค่า AUC ของสารที่ไม่ออกฤทธิ์ M5 และ M6 เพิ่มขึ้น 2 - 3 เท่า (ช่วง 1 ถึง 7 เท่า) ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในระดับปาน
กลาง (30 มล./ นาที < CLcr = 60 มล./ นาท)ี และ 8 - 11 เท่า (ช่วง 5 - ถึง 15 เท่า) ในผู้ป่วยทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายอย่างรุนแรง
(CLcr≤30 มล./ นาที) เมื่อเทียบกับคนที่มีสุขภาพดี การเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาพบว่าค่า AUC ของ M5และ M6เพิ่มขึ้น
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในการฟอกไต 22 - 33 เท่าเมื่อเทียบกับคนทีม่ีสุขภาพดี ประมาณ 1% ของขนาดยาทางปากได้รับการกู้คืนใน 
dialysate เป็นการรวมกันของ M5และ M6ระหว่างกระบวนการฟอกไต ในขณะที่ M1และ M2ไม่ได้
วัดไดใ้นนํ้ายาฟอกขาว

ไม่ควรใช้ Sibutramine ในผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในการฟอกไต

ตับไม่เพียงพอ
ในผู้ป่วย 12 รายที่มีความบกพร่องของตับในระดับปานกลางที่ได้รับ sibutramine ขนาด 15 มก. ทางปากเพียงครั้งเดียว ค่า AUCs ที่รวมกันของ M1และ
เอ็ม2เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับคนที่มีสุขภาพดีในขณะที่M5และ M6ความเข้มข้นในพลาสมาไมเ่ปลี่ยนแปลง ความแตกต่างทีส่ังเกตได้ใน M1และ 
M2ความเข้มข้นไม่รับประกันการปรับปริมาณในผู้ป่วยทีม่ีตับบกพร่องเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่ควรใช้ Sibutramine ในผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติ
ของตับอย่างรุนแรง

ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา
ในหลอดทดลองจากการศึกษาพบว่า cytochrome P450 (3A4)-เมแทบอลิซึมของ sibutramine ถูกยับยั้งโดย ketoconazole และto
ระดับที่น้อยกว่าโดย erythromycin การทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 ดําเนินการเพื่อประเมินปฏิกิริยาระหว่างไซบูทรามีนกับยาที่เป็นสารตั้งต้นและ
/หรือสารยับยั้งของไอโซไซม์ไซโตโครม P450 ต่างๆ ศักยภาพของปฏิสัมพันธ์ทีศ่ึกษาได้อธิบายไว้ด้านล่าง
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คีโตโคนาโซล
การใช้ ketoconazole ขนาด 200 มก. วันละสองครั้งและ sibutramine 20 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 7 วันในผู้ป่วยโรคอ้วนทีไ่มซ่ับซ้อน 12 คนส่ง
ผลให้ AUC และ C เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางmaxจาก 58% และ 36% สําหรับ M1และ 20% และ 19% สําหรับ M2,
ตามลําดับ

อีรโิทรมัยซิน
เภสัชจลนศาสตรใ์นสภาวะคงตัวของซิบูทรามีนและเมแทบอไลต์ M1และ M2ได้รับการประเมินใน 12 คนอ้วนทีไ่ม่ซับซ้อน
หลังจากได้รับ erythromycin 500 มก. สามครั้งต่อวันและ sibutramine 20 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน erythromycin ร่วมกันส่งผลให้ 
AUC เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (น้อยกว่า 14%) สําหรับM1และ M2. การลดลงเล็กน้อยในCmaxรูปร่าง1
(11%) และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน Cmaxรูปร่าง2(10%) ถูกสังเกต

ซิเมทิดนี
การให้ cimetidine 400 มก. วันละสองครั้งและ sibutramine 15 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 7 วันในอาสาสมัคร 12 คนร่วมกัน ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย (M1และ M2) พลาสม่า Cmax(3.4%) และ AUC (7.3%)

ซิมวาสทาทิน
เภสัชจลนศาสตรใ์นสภาวะคงทีข่องซิบูทรามีนและเมแทบอไลต์ M1และ M2ได้รับการประเมินใน 27 อาสาสมัครสุขภาพดีหลังจาก
การให้ Simvastatin 20 มก. วันละครั้งในตอนเย็น และ Sibutramine 15 มก. วันละครั้งในตอนเช้าเป็นเวลา 7 วัน ซิมวาสแตตินไม่มีผลอย่างมีนัย
สําคัญต่อพลาสมา Cmaxและ AUC ของ M2หรือ M1และ M2รวมกัน เดอะซีmax(16%) และ AUC (12%) ของ
เอ็ม1ลดลงเล็กน้อย Simvastatin ลด sibutramine C . ลงเล็กน้อยmax(14%) และ AUC (21%) Sibutramine เพิ่ม AUC (7%) ของมอยอิตีที่
ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กรด simvastatin และลด Cmax(25%) และ AUC (15%) ของซิมวาสแตตินที่ไม่ได้ใชง้าน

โอเมพราโซล
เภสัชจลนศาสตรใ์นสภาวะคงทีข่องซิบูทรามีนและเมแทบอไลต์ M1และ M2ได้รับการประเมินในอาสาสมัครที่มสีุขภาพดี 26 คนหลังจาก co
การให้โอเมปราโซล 20 มก. วันละครั้ง และซิบูทรามีน 15 มก. วันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน Omeprazole เพิ่มพลาสม่า C . เล็กน้อยmaxและ AUC 
ของ M1และ M2รวมกัน (ประมาณ 15%) เอ็ม2คmaxและ AUC ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมนีัยสําคัญในขณะที่M1คmax
(30%) และ AUC (40%) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย พลาสม่า Cmax(57%) และ AUC (67%) ของ sibutramine ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
Sibutramine ไม่มผีลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ omeprazole

Olanzapine
เภสัชจลนศาสตรใ์นสภาวะคงทีข่องซิบูทรามีนและเมแทบอไลต์ M1และ M2ถูกประเมินโดยอาสาสมัครสุขภาพดี 24 คน หลังจาก co
การให้ Sibutramine 15 มก. วันละครั้ง ร่วมกับ olanzapine 5 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน และ 10 มก. วันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน 
Olanzapine ไม่มีผลต่อพลาสมา Cmaxและ AUC ของ M2และ M1และ M2รวมกันหรือ AUC ของ M1. Olanzapine
M . เพิ่มขึ้นเล็กน้อย1คmax(19%) และ sibutramine C . เพิ่มขึ้นปานกลางmax(47%) และ AUC (63%) Sibutramine ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์
ของ olanzapine

ลอราซแีพม
เภสัชจลนศาสตรใ์นสภาวะคงที่ของซิบูทรามีนและเมแทบอไลต์ M1และ M2หลังการให้ Sibutramine 15 มก. วันละครั้งเป็นเวลา 11 วัน
เปรียบเทียบกับอาสาสมัครสุขภาพดี 25 คน ที่มีหรือไม่มีลอราซีแพม 2 มก. วันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 3 วัน บวกกับรับประทานยาตอนเช้า 1 ครั้ง 
Lorazepam ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตรข์องสาร sibutramine metabolites M1และ M2. Sibutramine ไม่มีนัยสําคัญ
ผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของลอราซีแพม

ยาที่มีพันธะกับโปรตีนในพลาสมาสูง
แม้ว่าซิบูทรามีนและสารออกฤทธิข์องมัน M1และ M2ถูกผูกมัดอย่างกว้างขวางกับโปรตีนในพลาสมา (≥94%) ค่ารักษาตํ่า
ความเข้มข้นและลักษณะพื้นฐานของสารประกอบเหล่านี้ไม่น่าจะส่งผลใหเ้กิดปฏิกิริยาการจับโปรตีนทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกกับยาอื่นๆ ที่จับกับโปรตีนสูง 
เช่น วาร์ฟาริน และฟีนโิทอินในหลอดทดลองไมไ่ด้มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ทีม่ีผลผูกพันกับโปรตีน

การศึกษาทางคลินิก
การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงสังเกตได้กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนกับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานทีไ่ม่พึ่งอินซูลิน 
(NIDDM) มะเร็งบางชนิด นิ่วในถุงนํ้าดี ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจบางชนิด และอัตราการเสียชีวิตโดยรวมทีเ่พิ่มขึ้น การศึกษาเหล่านี้ชี้
ให้เห็นว่า หากรักษาไว้ การลดนํ้าหนักอาจก่อให้เกิดประโยชนต์่อสุขภาพสําหรับผู้ป่วยโรคอ้วนเรื้อรังบางรายที่อาจมีความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆ ด้วย

ผลกระทบระยะยาวของ Sibutramine ต่อการเจ็บป่วยและการตายที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนยังไม่เป็นทีท่ราบแน่ชัด การลดนํ้าหนักได้รับการตรวจสอบ
ใน 11 การทดลองโรคอ้วนแบบควบคุมด้วยยาหลอก (ช่วง BMI ในทุกการศึกษา 27-43) ด้วยระยะเวลาการศึกษา 12 ถึง 52 สัปดาห์และปริมาณ
ตั้งแต่ 1 ถึง 30 มก. วันละครั้ง นํ้าหนักลดลงอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะทีเ่กี่ยวข้องกับขนาดยาในผูป้่วยทีไ่ด้รับ sibutramine เมื่อเทียบกับยาหลอก
ในช่วงขนาดยา 5 ถึง 20 มก. วันละครั้ง ในการศึกษา 12 เดือนสองครั้ง การลดนํ้าหนักสูงสุดทําไดภ้ายใน 6 เดือน และการลดนํ้าหนักที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติจะคงอยู่ตลอด 12 เดือน ปริมาณการสูญเสียนํ้าหนักที่หักด้วยยาหลอกทีไ่ด้รับจากยาซิบูทรามีนมีความสอดคล้องกันในการศึกษาต่างๆ
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การวิเคราะหข์้อมูลในสามระยะยาว (≥6 เดือน) การทดลองโรคอ้วนบ่งชี้ว่า ผู้ป่วยที่สูญเสียอย่างน้อย 4 ปอนด์ใน 4 สัปดาห์แรกของการรักษาด้วยยาไซ
บูทรามีนในขนาดทีก่ําหนด มักจะสามารถลดนํ้าหนักได้อย่างมีนัยสําคัญในระยะยาวเมื่อรับประทานยาไซบูทรามีนนั้น
ประมาณ 60% ของผู้ป่วยดังกล่าวได้รับการลดนํ้าหนักที่หักด้วยยาหลอก≥5% ของนํ้าหนักตัวเริ่มต้นในเดือนที่ 6 ในทางกลับกัน ของผูป้่วยที่ได้
รับยาไซบูทรามีนในขนาดทีก่ําหนดซึ่งไม่ไดล้ดนํ้าหนักอย่างน้อย 4 ปอนด์ใน 4 สัปดาห์แรกของการรักษา
การรักษา ประมาณ 80% ไม่ไดร้ับการลดนํ้าหนักที่หักด้วยยาหลอก≥5% ของนํ้าหนักตัวเริ่มต้นของพวกเขาในขนาดยานั้นภายในเดือนที่ 6

การลดรอบเอวที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาอย่างมนีัยสําคัญ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของไขมันในช่องท้อง ได้รับการสังเกตในช่วง 6 และ 12 เดือนในการทดลองทาง
คลินิกทีค่วบคุมด้วยยาหลอก ในการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก 12 สัปดาห์ของผูป้่วยโรคเบาหวานทีไ่ม่พึ่งอินซูลิน โดยสุ่มรับยาหลอกหรือใช้ยาซิบูท
รามีน 15 มก. ต่อวัน การประเมินการเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบของร่างกายด้วยรังสีเอกซ์ด้วยรังสีเอกซ์ (DEXA) พบว่ามวลไขมันทั้งหมดในร่างกาย
ลดลง 1.8 กก. ในกลุ่ม sibutramine เทียบกับ 0.2 กก. ในกลุ่มยาหลอก (p < 0.001) ในทํานองเดียวกัน มวลไขมัน truncal (android) ลดลง 0.6 
กก. ในกลุ่ม sibutramine เทียบกับ 0.1 กก. ในกลุ่มยาหลอก (p < 0.01) การเปลี่ยนแปลงของมวลน้อย นํ้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร และค่า HbA
1ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างทั้งสองกลุ่ม
การทดลองโรคอ้วนแบบควบคุมด้วยยาหลอกแบบ double-blind 11 ครั้งซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 12 ถึง 52 สัปดาห์ได้ใหห้ลักฐานว่า Sibutramine 
ไม่ส่งผลเสียต่อระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด หรือกรดยูริกในเลือดในผู้ป่วยโรคอ้วน การรักษาด้วย sibutramine (5 ถึง 20 มก. วันละครั้ง
) สัมพันธ์กับความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1 ถึง 3 มม. ปรอท และอัตราการเต้นของชีพจรเฉลี่ย 4 ถึง 5 ครั้งต่อนาทีเมื่อเทียบกับยาหลอก การค้นพบนี้
มีความคล้ายคลึงกันในภาวะปกตแิละในผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมด้วย
ยา ผู้ป่วยเหล่านั้นที่สูญเสียอย่างมีนัยสําคัญ (≥การสูญเสียนํ้าหนัก 5%) ปริมาณของนํ้าหนักใน sibutramine มีแนวโน้มทีจ่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในความ
ดันโลหิตและอัตราชีพจร (ดูคําเตือน).
ในการศึกษาที่ 1 การศึกษาแบบควบคุมด้วยยาหลอกแบบ double-blind ในผู้ป่วยโรคอ้วนเป็นเวลา 6 เดือน การศึกษาที่ 2 การศึกษาแบบ double-blind 
แบบควบคุมด้วยยาหลอก 1 ปีในผู้ป่วยโรคอ้วน และการศึกษาที่ 3 ระยะเวลา 1 ปี การศึกษาแบบ double-blind ที่ควบคุมด้วยยาหลอกในผู้ป่วยโรคอ้วนที่ลด
นํ้าหนักอย่างน้อย 6 กก. ใน 4 สัปดาหท์ี่มีแคลอรีตํ่ามาก (VLCD) ยาซิบูทรามีนทําให้นํ้าหนักลดลงอย่างมาก ดังที่แสดงด้านล่าง ในการศึกษา 1 ปี 2 ครั้ง การลด
นํ้าหนักสูงสุดทําได้ภายใน 6 เดือน และการลดนํ้าหนักที่มีนัยสําคัญทางสถิตจิะคงอยู่ตลอด 12 เดือน

การลดนํ้าหนักเฉลี่ย (ปอนด์) ในการทดลองหกเดือนและหนึ่งปี
ไซบูทรามีน (มก.)

ยาหลอก
(น)

5
(น)

10
(น)

15
(น)

20
(น)กลุ่มการศึกษา/ผู้ป่วย

เรียน 1
ผู้ป่วยทั้งหมด* 2.0

(142)
6.6

(148)
9.7

(148)
12.1

(150)
13.6

(145)
ผู้สําเร็จหลักสูตร** 2.9

(84)
8.1

(103)
12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

ตอบเร็ว*** 8.5
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

เรียน 2
ผู้ป่วยทั้งหมด* 3.5

(157)
9.8

(154)
14.0

(152)
ผู้สําเร็จหลักสูตร** 4.8

(76)
13.6
(80)

15.2
(93)

ตอบเร็ว*** 10.7
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

เรียน 3****
ผู้ป่วยทั้งหมด* 15.2

(78)
28.4
(81)

ผู้สําเร็จหลักสูตร** 16.7
(48)

29.7
(60)

ตอบเร็ว*** 21.5
(22)

33.0
(46)

* ข้อมูลสําหรับผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยาที่ใช้ในการศึกษาและผู้ที่ได้รับการตรวจวัดหลังการตรวจวัดพื้นฐาน (การสังเกตครั้งสุดท้ายที่ส่งต่อ
การวิเคราะห์)
* * ข้อมูลสําหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาครบทั้ง 6 เดือน (การศึกษาที่ 1) หรือระยะเวลาหนึ่งปแีละมกีารบันทึกข้อมูลสําหรับการนัดตรวจ
เดือนที่ 6 (การศึกษาที่ 1) หรือเดือนที่ 12
* * *

* * * *

คือ 16.9 ปอนด์สําหรับ sibutramine และ 16.3 ปอนด์สําหรับยาหลอก

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วยที่สูญเสียอย่างน้อย 4 ปอนด์ใน 4 สัปดาห์แรกของการรักษาและเสร็จสิ้นการศึกษา
ข้อมูลการลดนํ้าหนักที่แสดงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักจาก pre-VLCD; หมายถึงการลดนํ้าหนักในช่วง 4 สัปดาห์VLCD
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การรักษานํ้าหนักที่ลดลงด้วยยาซิบูทรามีนได้รับการตรวจสอบในการทดลองแบบควบคุมด้วยยาหลอกแบบปกปิดทั้งสองด้านเป็นเวลา 2 ปี หลังจาก
ระยะ runin 6 เดือนซึ่งผู้ป่วยทุกรายได้รับ sibutramine 10 มก. (นํ้าหนักลดเฉลี่ย 26 ปอนด์) ผู้ป่วยได้รับการสุ่มเลือกใหเ้ป็น sibutramine (10 
ถึง 20 มก. ผู้ป่วย 352 ราย) หรือยาหลอก (115 ราย) การสูญเสียนํ้าหนักเฉลี่ยจากนํ้าหนักตัวเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดคือ 21 ปอนด์ และ 12 ปอนด์ 
สําหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาซิบูทรามีนและยาหลอกตามลําดับ สัดส่วนของผู้ป่วยทีร่ับการรักษาด้วย Sibutramine มนีัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) 75%, 
62% และ 43% รักษานํ้าหนักเริ่มแรกอย่างน้อย 80% ที่ 12, 18 และ 24 เดือนตามลําดับเมื่อเทียบกับยาหลอก กลุ่ม (38%, 23% และ 16%) 
นอกจากนี้ 67%, 37%, 17% และ 9% ของผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วย Sibutramine เทียบกับ 49%,
19%, 5% และ 3% ของผู้ป่วยทีไ่ดร้ับยาหลอกหายไป≥5%,≥10%,≥15% และ≥20% ตามลําดับของนํ้าหนักตัวเริ่มต้นทีจุ่ดสิ้นสุด จากจุดสิ้นสุดไปจนถึง
การติดตามผลหลังการศึกษา (ประมาณ 1 เดือน) นํ้าหนักทีเ่พิ่มขึ้นคือประมาณ 4 ปอนด์สําหรับผูป้่วย sibutramine และประมาณ 2 ปอนด์สําหรับผู้
ป่วยที่ได้รับยาหลอก
การสูญเสียนํ้าหนักที่เกิดจาก Sibutramine มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นประโยชน์ของไขมันในซีรัมซึ่งคล้ายกับทีพ่บในการลดนํ้าหนักที่ไม่ใช้
เภสัชวิทยา การวิเคราะหแ์บบรวมถ่วงนํ้าหนักของการเปลี่ยนแปลงของไขมันในซีรัมในการศึกษาโรคอ้วนที่ควบคุมด้วยยาหลอก 11 ฉบับซึ่งมีความ
ยาวตั้งแต่ 12 ถึง 52 สัปดาห์แสดงไว้ด้านล่างสําหรับการวิเคราะห์การสังเกตครั้งสุดท้ายที่ส่งต่อ (LOCF)

การวิเคราะห์แบบผสมผสาน (11 การศึกษา) ของการเปลี่ยนแปลงในเซรั่มลิปิด - LOCF
หมวดหมู่ TG

% (n)
CHOL
% (n)

LDL-C
% (n)

HDL-C
% (n)

ยาหลอกทั้งหมด

< 5% การลดนํ้าหนัก
0.53 (475)
4.52 (382)
- 15.30 น. (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)≥5% ลดนํ้าหนัก 

Sibutramine ทั้งหมด
< 5% การลดนํ้าหนัก
≥5% ลดนํ้าหนัก

- 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)

ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน:
ยาหลอก: TG 187 มก./ดล.; CHOL 221 มก./ดล.; LDL-C 140 มก./เดซิลิตร; HDL-C 47 มก./เดซิลิตร ไซ
บูทรามีน: TG 172 มก./เดซิลิตร; CHOL 215 มก./เดซิลิตร; LDL-C 140 มก./เดซิลิตร; HDL-C 47 mg/dL 
TG: ไตรกลีเซอไรด์, CHOL: โคเลสเตอรอล, LDL-C ไลโปโปรตีน-โคเลสเตอรอลความหนาแน่นตํ่า HDL-C: ไล
โปโปรตีน-โคเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง

การลดนํ้าหนักที่เกิดจาก Sibutramine มาพร้อมกับการลดกรดยูริกในเลือด ยาลดนํ้าหนักทีอ่อกฤทธิ์จากส่วนกลางบางชนิดซึ่งทําใหเ้กิดการปลด
ปล่อยเซโรโทนินจากขั้วประสาท มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกตขิองลิ้นหัวใจ การศึกษาสองชิ้นศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดโรคลิ้นหัวใจ ในการ
ศึกษาหนึ่งผลการศึกษา 2-D และ color Doppler echocardiography ในผู้ป่วย 210 ราย (อายุเฉลี่ย 54 ป)ี ที่ได้รับ sibutramine 15 มก. หรือ
ยาหลอกทุกวันเป็นระยะเวลา 2 สัปดาหถ์ึง 16 เดือน (ระยะเวลาการรักษาเฉลี่ย 7.6 เดือน) ในผู้ป่วยทีไ่ม่เคยเป็นโรคลิ้นหัวใจมาก่อน อุบัติการณ์ของ
การเกิดโรคลิ้นหัวใจคือ 3/132 (2.3%) ในกลุ่มที่ไดร้ับยา Sibutramine (ทั้งสามกรณีมีภาวะหลอดเลือดไม่เพียงพอเล็กน้อย) และ 2/77 (2. 6%) ใน
กลุ่มที่ได้รับยาหลอก (หนึ่งกรณีของภาวะหลอดเลือดไม่เพียงพอเล็กน้อยและหนึ่งกรณขีองภาวะหลอดเลือดไม่เพียงพออย่างรุนแรง) ในการศึกษา
อื่น ผูป้่วย 25 รายเข้ารับการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ 2-D และ Colour Doppler ก่อนการรักษาด้วย sibutramine และอีกครั้งหลังการ
รักษาด้วย sibutramine 5 ถึง 30 มก. ต่อวันเป็นเวลาสามเดือน ไม่มกีรณีของการเกิดโรคลิ้นหัวใจ

ผลของ Sibutramine 15 มก. วันละครั้งต่อการวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมงได้รับการประเมินใน 12 สัปดาห์ที่ควบคุมด้วยยาหลอก
ศึกษา. ชายและหญิง 26 คน ส่วนใหญเ่ป็นชาวคอเคเชี่ยนที่มคี่าดัชนมีวลกายเฉลี่ย 34 กก./ลบ.ม2และอายุเฉลี่ย 39 ปีได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต
แบบผู้ป่วยนอก (ABPM) ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากพื้นฐานเป็นสัปดาห์ที่ 12 ในการวัดต่างๆ ของ ABPM แสดงไวใ้นตารางต่อไป
นี้
พารามิเตอร์
มิลลิเมตรปรอท

ซิสโตลิก
ซบิูทรามีน

ไดแอสโตลิก

ซบิูทรามีนยาหลอก ยาหลอก
15 มก.
n=14

20 มก.
n=16

15 มก.
n=12

20 มก.
n=16n=12

0.2
- 0.3

- 0.9

- 0.1

กลางวัน
กลางคืน
เช้าตรู่
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

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

ยังคงความแปรผันของความดันโลหิตในแต่ละวันตามปกติ
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ข้อบ่งใช้และการใช้งาน
MERIDIA ได้รับการระบุไว้สําหรับการจัดการโรคอ้วน รวมถึงการลดนํ้าหนักและการรักษานํ้าหนักทีล่ดลง และควรใช้ใน
ร่วมกับอาหารแคลอรทีีล่ดลง MERIDIA เหมาะสําหรับผูป้่วยโรคอ้วนทีม่ีดัชนีมวลกายเริ่มต้น≥30 กก./ลบ.ม2, หรือ
≥27 กก./ลบ.ม2เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ (เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมได้) ด้านล่างเป็นแผนภูมิดัชนมีวลกาย (BMI) ตามความสูงและนํ้าหนักต่างๆ

ค่าดัชนีมวลกายคํานวณโดยนํานํ้าหนักของผู้ป่วยเป็นกิโลกรัมและหารด้วยส่วนสูงของผู้ป่วยเป็นเมตรยกกําลังสอง การแปลงเมตริกมีดังนี้: ปอนด์ ÷ 
2.2 = กก. นิ้ว × 0.0254 = เมตร

ข้อห้าม
MERIDIA ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับ monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (ดูคําเตือน). MERIDIA ห้ามใช้ในผู้ป่วยทีแ่พ้ยา 
sibutramine หรือส่วนผสมที่ไม่ออกฤทธิข์อง MERIDIA MERIDIA ห้ามใชใ้นผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติของการรับประทานอาหารทีส่ําคัญ 
(anorexia nervosa หรือ bulimia nervosa)
MERIDIA มีข้อห้ามในผู้ป่วยทีใ่ช้ยาลดนํ้าหนักทีอ่อกฤทธิ์จากส่วนกลาง

คําเตือน

ความดันโลหิตและชีพจร
MERIDIA ช่วยเพิ่มความดันโลหิตและ/หรืออัตราการเต้นของชีพจรในผู้ป่วยบางราย จําเป็นต้องมีการตรวจสอบความดันโลหิตและ
อัตราชีพจรอย่างสมํ่าเสมอเมื่อกําหนดเมริเดีย

ในการศึกษาโรคอ้วนที่ควบคุมด้วยยาหลอก sibutramine 5 ถึง 20 มก. วันละครั้งสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิ
กเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 มม. ปรอท เมื่อเทียบกับยาหลอก และด้วยอัตราชีพจรเฉลี่ยทีเ่พิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยาหลอกประมาณ 4 ถึง 5 ครั้งต่อนาที ผู้
ป่วยบางรายพบการเพิ่มขึ้นทีม่ากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มการรักษาด้วยยาซิบูทรามีนในปริมาณที่สูงขึ้น (ดูตารางด้านล่าง) ในการศึกษาโรคอ้วน
ที่ควบคุมด้วยยาหลอกล่วงหน้า 0.4% ของผู้ป่วยทีร่ักษาด้วย
sibutramine ถูกหยุดสําหรับความดันโลหิตสูง (SBP≥160 มม. ปรอท หรือ DBP≥95 มม. ปรอท) เทียบกับ 0.4% ในกลุ่มยาหลอก
และ 0.4% ของผู้ป่วยทีไ่ด้รับ sibutramine หยุดเต้นเร็ว (pulse rate≥100 bpm) เทียบกับ 0.1% ในกลุ่มยาหลอกควรวัดความดันโลหิตและ
ชีพจรก่อนเริ่มการรักษาด้วย MERIDIA และควรได้รับการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ หลังจากนั้นสําหรับผู้ป่วยที่มคีวามดันโลหิตหรืออัตราชีพจร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะรับ MERIDIA ควรพิจารณาลดขนาดยาหรือหยุดใชย้าอย่างใดอย่างหนึ่ง MERIDIA ควรใหค้วามระมัดระวังกับผู้ป่วยที่มี
ประวัติความดันโลหิตสูง (ดูปริมาณและการบริหาร) และไม่ควรใหก้ับผู้ป่วยทีม่ีความดันโลหิตสูงทีไ่ม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ไม่ดี

เปอร์เซ็นต์ผิดปกติในการศึกษา 1 และ 2
ปริมาณ (มก.) % ค่าผิดปกติ*

SBP
9
6
12
13
14

DBP
7
20
15
17
22

ชีพจร
12
16
28
24
37

ยาหลอก
5
10
15
20
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* Outlier กําหนดให้เพิ่มขึ้นจากเส้นฐานของ≥15 มม. ปรอท สําหรับการเข้าชมสามครั้งติดต่อกัน (SBP)≥10 มม. ปรอทสําหรับการเข้าชม 3 ครั้ง
ติดต่อกัน (DBP) หรือ pulse≥10 bpm สําหรับการเข้าชมสามครั้งติดต่อกัน

ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นกับสารยับยั้งโมโนเอมีนออกซเิดส
MERIDIA เป็นยา norepinephrine, serotonin และ dopamine reuptake inhibitor และไม่ควรใชค้วบคูก่ับ MAOI (ดูข้อควรระวัง,ส่วน
ย่อยปฏิกิริยาระหว่างยา) ควรมีช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากหยุด MAOI ก่อนเริ่มการรักษาด้วย MERIDIA ในทํานองเดียวกัน ควรมีช่วง
เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากหยุด MERIDIA ก่อนเริ่มการรักษาด้วย MAOI

Serotonin Syndrome หรือ Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)-Like Reactions
มีรายงานการเกิดกลุ่มอาการของโรคเซโรโทนินทีอ่าจคุกคามชีวิต หรือปฏิกิริยาคล้ายโรคทางระบบประสาท (NMS) ด้วย SNRIs และ SSRIs เพียง
อย่างเดียว รวมทั้งการรักษาด้วยเมอริเดีย แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใชย้าเซโรโทเนอรจ์ิกร่วมกัน (รวมถึงทริปแทน) กับยาที่ ทําให้เมแทบอลซิึมของ
เซโรโทนินลดลง (รวมถึง MAOIs) หรือกับยารักษาโรคจิต orคู่อริโดปามีนอื่น ๆ อาการกลุ่มอาการเซโรโทนินอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะทาง
จิต (เช่น กระสับกระส่าย อาการประสาทหลอน โคม่า) ความผิดปกตขิองระบบประสาทอัตโนมัติ (เช่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตในทีท่ํางาน อุณหภูมิ
เกิน) ความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (เช่น การตอบสนองมากเกินไป การไม่ประสานกัน) และ/หรืออาการทางเดินอาหาร (เช่น คลื่นไส้ , 
อาเจียน, ท้องร่วง] (ดูข้อควรระวัง ปฏิกิริยาระหว่างยา). กลุ่มอาการเซโรโทนินในรูปแบบที่รุนแรงที่สุด อาจคล้ายกับกลุ่มอาการของโรคมะเร็งทาง
ระบบประสาท ซึ่งรวมถึงภาวะอุณหภูมิเกิน กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ความผิดปกติของระบบอัตโนมัตโิดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสัญญาณ
ชีพ และการเปลี่ยนแปลงสถานะทางจิต ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสอบการเกิดขึ้นของ serotonin syndrome หรืออาการและอาการคล้าย NMS

โรคหัวใจและหลอดเลือดร่วม
MERIDIA ช่วยเพิ่มความดันโลหิตและ/หรืออัตราชีพจรในผู้ป่วยบางรายอย่างมาก ดังนั้นไมค่วรใช้ MERIDIA ในผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือโรคหลอดเลือดสมอง

ต้อหิน
เนื่องจาก MERIDIA อาจทําใหเ้กิดม่านตาอักเสบได้ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคต้อหินแบบมุมแคบ

เบ็ดเตล็ด
ควรแยกสาเหตุของโรคอ้วน (เช่น hypothyroidism ที่ไมไ่ด้รับการรักษา) ก่อนกําหนด MERIDIA

ข้อควรระวัง

ความดันโลหิตสูงในปอด
ยาลดนํ้าหนักที่ออกฤทธิจ์ากส่วนกลางบางชนิดซึ่งทําให้เกิดการปลดปล่อยเซโรโทนินจากขั้วประสาท มคีวามเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงในปอด 
(PPH) ซึ่งเป็นโรคที่หายากแต่ถึงตายได้ ในการศึกษาทางคลินิกก่อนการตลาด ไม่มรีายงานกรณขีอง PPH กับแคปซูล sibutramine เนื่องจากมี
อุบัติการณ์ของโรคนีต้ํ่าในประชากรต้นแบบ จึงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า MERIDIA อาจทําใหเ้กิดโรคนีห้รือไม่

อาการชัก
ในระหว่างการทดสอบก่อนการตลาด พบอาการชักในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาไซบูทรามีน < 0.1% ควรใช้ MERIDIA อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ีประวัติชัก ควร
หยุดในผู้ป่วยที่มีอาการชัก

เลือดออก
มีรายงานการตกเลือดในผู้ป่วยที่ใช้ยาซิบูทรามีน แม้ว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจะไม่ชัดเจน ขอแนะนําใหใ้ชค้วามระมัดระวังในผูป้่วยที่มักมีเลือดออก
และผู้ที่ทานยาควบคูท่ี่ทราบว่ามีผลต่อการแข็งตัวของเลือดหรือการทํางานของเกล็ดเลือด

โรคนิ่ว
การลดนํ้าหนักอาจทําให้เกิดการตกตะกอนหรือทําให้นิ่วในถุงนํ้ารุนแรงขึ้นได้

การด้อยค่าของไต
MERIDIA ควรใชด้้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่ควรใช้ MERIDIA ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางไต
อย่างรุนแรง รวมทั้งผู้ทีเ่ป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในการฟอกไต (ดูเภสัชจลนศาสตร์-ประชากรพิเศษ-ภาวะไตไม่เพียงพอ).

ความผิดปกติของตับ
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับอย่างรุนแรงยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ MERIDIA ในผู้ป่วยดังกล่าว

การแทรกแซงทางปัญญาและประสิทธิภาพของมอเตอร์
แม้ว่า sibutramine จะไมส่่งผลต่อจิตประสาทหรือประสิทธิภาพการรับรูใ้นอาสาสมัครที่มสีุขภาพดี แต่ยาที่ใชง้าน CNS ใด ๆ ก็มีศักยภาพที่จะ
บั่นทอนการตัดสิน การคิด หรือทักษะยนต์
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ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย
แพทย์ควรแนะนําใหผู้้ป่วยอ่านเอกสารกํากับยาของผู้ป่วยก่อนเริ่มการรักษาด้วย MERIDIA และอ่านซํ้าทุกครั้งที่ต่ออายุใบสั่งยา

แพทย์ควรปรึกษากับผู้ป่วยในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารกํากับยาทีเ่กี่ยวข้องกับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเน้นถึงความสําคัญของการรักษา
การนัดหมายเพื่อติดตามผล
ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําให้แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีผื่น ลมพิษ หรืออาการแพ้อื่นๆ
ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําให้แจ้งแพทย์ของตนหากพวกเขากําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทยใ์ด ๆ โดย
เฉพาะยาลดนํ้าหนัก ยาลดนํ้ามูก ยากล่อมประสาท ยาระงับอาการไอ ลิเธยีม ไดไฮโดรเออร์โกทามีน ซูมาทริปแทน
(อิมิเทรกซ์®) หรือทริปโตเฟน เนื่องจากมีศักยภาพในการโต้ตอบ
ผู้ป่วยควรได้รับการเตือนถึงความสําคัญของการตรวจความดันโลหิตและชีพจรอย่างสมํ่าเสมอ

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ยาที่ใช้งานของระบบประสาทส่วนกลาง:

การใช้ MERIDIA ร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางอื่น ๆ โดยเฉพาะยา serotonergic ยังไมไ่ด้รับการประเมินอย่างเป็นระบบ ดัง
นั้นจึงควรให้ความระมัดระวังหากมีการระบุการใช้ MERIDIA ร่วมกับยาทีอ่อกฤทธิ์จากส่วนกลางอื่น ๆ (ดูข้อห้ามและคําเตือน).

ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (เช่น phenelzine, selegiline) ร่วมกับยา serotonergic (เช่น 
fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxine) มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาทีร่้ายแรง บางครั้งอาจถึงตายได้ ("serotonin 
syndrome) ;" ดูด้านล่าง) เนื่องจาก Sibutramine ยับยั้ง serotonin reuptake ไม่ควรใช้ MERIDIA ควบคูก่ับ MAOI (ดูข้อห้าม).อย่างน้อย 2 
สัปดาห์ควรผ่านไประหว่างการหยุดยา MAOI และการเริ่มต้นของการรักษาด้วย MERIDIA ในทํานองเดียวกัน ควรผ่านไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ระหว่างการหยุดใช้ MERIDIA และการเริ่มต้นการรักษาด้วย MAOI

กลุ่มดาวของอาการทีเ่รียกว่า "กลุ่มอาการเซโรโทนิน" ที่หายากแต่ร้ายแรงนั้นได้รับรายงานพร้อมกับกลุ่มดาวร่วมด้วย
การใช้ Selective serotonin reuptake inhibitors และยารักษาไมเกรน เช่น Imitrex®(sumatriptan succinate) และ 
dihydroergotamine, opioids บางชนิด เช่น dextromethorphan, meperidine, pentazocine และ fentanyl, ลิเธยีมหรือทริปโตเฟน มี
รายงานเกี่ยวกับกลุ่มอาการเซโรโทนินด้วยการใช้สารยับยั้งการรับ serotonin reuptake inhibitor สองตัวร่วมกัน กลุ่มอาการต้องได้รับการรักษา
พยาบาลทันทีและอาจรวมถึงอาการหนึ่งหรือหลายอาการต่อไปนี้: ความตื่นเต้น, hypomania, กระสับกระส่าย, หมดสติ, สับสน, สับสน, วิตกกังวล, 
กระสับกระส่าย, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, myoclonus, แรงสั่นสะเทือน, hemiballismus, hyperreflexia, ataxia, dysarthria, ไม่ประสานกัน, 
hyperthermia, สั่น, การขยายรูม่านตา, diaphoresis, emesis และอิศวร

เนื่องจาก sibutramine ยับยั้ง serotonin reuptake โดยทั่วไป จึงไม่ควรใชร้่วมกับ serotonergic agent อื่น ๆ เช่นทีร่ะบุไว้ข้างต้น อย่างไร
ก็ตาม หากมีการระบุการรวมกันดังกล่าวในทางคลินิก จําเป็นต้องมีการสังเกตที่เหมาะสมของผู้ป่วย

ยาที่อาจเพิ่มความดันโลหิตและ/หรืออัตราการเต้นของหัวใจ
ยังไม่ได้รับการประเมินการใช้ MERIDIA และสารอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มความดันโลหิตหรืออัตราการเต้นของหัวใจ ยาเหล่านีร้วมถึงยาแก้คัดจมูก อาการไอ ยา
เย็น และยารักษาโรคภูมิแพท้ีม่ีสารเช่นอีเฟดรีนหรือยาซูโดอเีฟดรีน ควรใชค้วามระมัดระวังในการสั่งจ่าย MERIDIA ให้กับผู้ป่วยที่ใชย้าเหล่านี้

แอลกอฮอล์

ในการศึกษาแบบครอสโอเวอรแ์บบ double-blind ทีค่วบคุมด้วยยาหลอกในอาสาสมัคร 19 คน การใหเ้อทานอลครั้งเดียว (0.5 มล./กก.) ร่วมกับไซ
บูทรามีน 20 มก. ส่งผลให้ไม่มีปฏิกิริยาทางจิตทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิกระหว่างแอลกอฮอลก์ับไซบูทรามีน อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนําให้ใช้ MERIDIA ร่วม
กับแอลกอฮอลส์่วนเกิน

ยาคุมกําเนิด
การปราบปรามการตกไข่โดยยาคุมกําเนิดไม่ได้ถูกยับยั้งโดย sibutramine ในการศึกษาแบบครอสโอเวอร์ อาสาสมัครหญิงทีม่ีสุขภาพดี 12 คน
ที่ได้รับยาคุมกําเนิดสเตียรอยด์ในช่องปากไดร้ับยาหลอกในระยะเวลาหนึ่งและ 15 มก. sibutramine ในช่วงเวลาอื่นในช่วง 8 สัปดาห์ ไม่พบการ
มีปฏิสัมพันธเ์ชิงระบบทีม่ีนัยสําคัญทางคลินิก ดังนั้นจึงไมจ่ําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันในการคุมกําเนิดแบบอื่นเมื่อผูป้่วยที่รับประทานยาคุม
กําเนิดได้รับยาไซบูทรามีนควบคู่กันไป

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

สารก่อมะเร็ง
Sibutramine ถูกให้ในอาหารแกห่นู (1.25, 5 หรือ 20 มก./กก./วัน) และหนู (1, 3 หรือ 9 มก./กก./วัน) เป็นเวลา 2 ปี ทําใหเ้กิด AUC สูงสุดใน
พลาสมารวมกันของสารออกฤทธิห์ลักสองชนิดที่เทียบเท่ากัน เป็น 0.4 และ 16 เท่าตามลําดับ สําหรับผู้ที่รับประทานยาวันละ 15 มก. ไม่มีหลักฐานการ
ก่อมะเร็งในหนูทดลองหรือในหนเูพศเมีย ในหนูเพศผูม้ีอุบัติการณข์องเนื้องอกทีอ่่อนโยนของเซลลค์ั่นระหว่างอัณฑะสูงขึ้น เนื้องอกดังกล่าวมักพบใน
หนูและมีฮอร์โมนเป็นสื่อกลาง ไมท่ราบความเกี่ยวข้องของเนื้องอกเหล่านี้กับมนุษย์
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การกลายพันธุ์
Sibutramine ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในการทดสอบ Amesในหลอดทดลองหนูแฮมสเตอร์จีน V79 การทดสอบการกลายพันธุ์ของเซลล์ในหลอดทดลองการทดสอบ clastogenicity ใน
เซลลเ์ม็ดเลือดขาวของมนุษย์หรือการทดสอบไมโครนิวเคลียสในหนูทดลอง สารออกฤทธิห์ลักสองชนิดพบว่ามีฤทธิใ์นการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียทีไ่มช่ัดเจนในการทดสอบ Ames อย่างไร
ก็ตาม เมแทบอไลต์ทั้งสองให้ผลลัพธเ์ชิงลบอย่างต่อเนื่องในในหลอดทดลองหนูแฮมสเตอร์จีน V79 การทดสอบการกลายพันธุ์ของเซลล์ในหลอดทดลองการทดสอบ clastogenicity ในเซลล์
เม็ดเลือดขาวของมนุษยใ์นหลอดทดลองการทดสอบการซ่อมแซมดีเอ็นเอในเซลล์ HeLa, การทดสอบไมโครนิวเคลียสในหนูและในร่างกายการทดสอบการสังเคราะห์ DNA ทีไ่ม่ได้กําหนดเวลาไว้
ในเซลลต์ับของหนูแรท

การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์
ในหนทูดลอง ไม่มผีลใดๆ ต่อภาวะเจริญพันธุ์ในปริมาณที่สร้าง AUC ในพลาสมารวมกันของสารออกฤทธิห์ลักสองชนิดที่ออกฤทธิไ์ด้ถึง 32 เท่าของ
ปริมาณที่ได้รับหลังขนาดยา 15 มก. ที่ 13 เท่าของการรวม AUC ของมนุษย์ มีความเป็นพิษต่อมารดา และพฤติกรรมการสร้างรังของเขื่อนมีความ
บกพร่อง นําไปสู่อุบัติการณก์ารตายปริกําเนิดทีสู่งขึ้น ไม่มีผลที่ประมาณ 4 เท่าของ AUC ทีร่วมกันของมนุษย์

การตั้งครรภ์

ผลกระทบที่ทําให้ทารกอวัยวะพิการ

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C
การศึกษาที่ติดฉลากด้วยรังสใีนสัตวแ์สดงว่าการกระจายของเนื้อเยื่อไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งครรภ์ โดยมีการถ่ายโอนไปยังทารกในครรภ์ค่อนข้าง
ตํ่า ในหนูทดลอง ไม่มหีลักฐานของการก่อมะเร็งในขนาด 1, 3 หรือ 10 มก./กก./วัน โดยสร้าง AUC ในพลาสมารวมกันของสารออกฤทธิ์หลักสองชนิด
ที่ออกฤทธิ์ได้ถึงประมาณ 32 เท่าของปริมาณที่ได้รับหลังขนาดยาของมนุษย์ที่ 15 มก. ในกระต่ายที่ได้รับยาทีข่นาด 3, 15 หรือ 75 มก./กก./วัน ค่า 
AUC ในพลาสมามากกว่าประมาณ 5 เท่าของทีไ่ดร้ับตามขนาดยาของมนุษย์ที่ 15 มก. ทําให้เกิดความเป็นพิษต่อมารดา ในปริมาณที่เป็นพิษอย่างเห็นได้
ชัด กระต่าย Dutch Belted มีอัตราการเกิดของลูกสุนัขที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อยที่มีจมูกสั้นกว้าง ขาหนีบสั้นโค้งมน หางสั้น และบางตัวมีกระดูก
ยาวหนาสั้นในแขนขา ในปริมาณทีสู่งพอๆ กันในกระต่ายขาวนิวซีแลนด์

ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอและมีการควบคุมอย่างดเีกี่ยวกับไซบูทรามีนในสตรีมคีรรภ์ ไม่แนะนําใหใ้ช้ MERIDIA ระหว่างตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่มีศักยภาพ
ในการคลอดบุตรควรใช้การคุมกําเนิดอย่างเพียงพอในขณะที่รับประทาน MERIDIA ผู้ป่วยควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบหากตั้งครรภห์รือตั้งใจจะตั้ง
ครรภข์ณะใช้ MERIDIA

แม่พยาบาล
ไม่ทราบว่าซิบูทรามีนหรือสารเมตาโบไลต์ของมันถูกขับออกมาในนมของมนุษย์หรือไม่ ไม่แนะนําใหใ้ช้ MERIDIA ในมารดาทีใ่หน้มบุตร ผู้ป่วยควรแจ้ง
ให้แพทย์ทราบหากพวกเขาใหน้มลูก

การใช้ในเด็ก
ประสิทธิภาพของยาซิบูทรามีนในวัยรุ่นที่เป็นโรคอ้วนยังไมไ่ด้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ
กลไกการออกฤทธิ์ของ Sibutramine ทีย่ับยั้งการดูดซึม serotonin และ norepinephrine ซํ้านั้นคล้ายกับกลไกการออกฤทธิ์ของยากล่อม
ประสาทบางชนิด การวิเคราะห์รวมของการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอกในระยะสั้นของยากล่อมประสาทในเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้า 
(MDD), โรคยํ้าคิดยํ้าทํา (OCD) และความผิดปกตทิางจิตเวชอื่นๆ เผยใหเ้ห็นความเสี่ยงมากขึ้นของเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่แสดงถึงพฤติกรรม
ฆ่าตัวตายหรือการคิดในระหว่าง สองสามเดือนแรกของการรักษาในผู้ทีไ่ด้รับยากล่อมประสาท ความเสี่ยงเฉลี่ยของเหตุการณด์ังกล่าวในผู้ป่วยทีไ่ด้
รับยากล่อมประสาทคือ 4% ความเสี่ยงสองเท่าของยาหลอกที่ 2%
ไม่มีการทดลองใช้ยาซิบูทรามีนทีค่วบคุมด้วยยาหลอกในเด็กหรือวัยรุ่นทีเ่ป็นโรค MDD, OCD หรือความผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆ ในการศึกษาวัยรุ่น
ที่เป็นโรคอ้วน โดยผู้ป่วย 368 รายไดร้ับการรักษาด้วย sibutramine และ 130 รายที่ได้รับยาหลอก ผู้ป่วย 1 รายในกลุ่ม sibutramine และ 1 
รายในกลุ่มยาหลอกพยายามฆ่าตัวตาย ผูป้่วยที่ได้รับยาไซบูทรามีน 2 รายรายงานความคิดฆ่าตัวตายและไม่มผีู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก ไม่ทราบว่า 
Sibutramine เพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือการคิดในผู้ป่วยเด็กหรือไม่

ข้อมูลไม่เพียงพอทีจ่ะแนะนําใหใ้ช้ Sibutramine ในการรักษาโรคอ้วนในผู้ป่วยเด็ก

การใช้ผู้สูงอายุ
การศึกษาทางคลินิกของ sibutramine ไม่ได้ระบุจํานวนผู้ป่วยที่อายุ 65 ปขีึ้นไปเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาตอบสนองต่อผู้ป่วยทีอ่ายุน้อยกว่า
หรือไม่ โดยทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนถึงความถีท่ี่มากขึ้นของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของ
หัวใจที่ลดลง และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ เภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยสูงอายุจะกล่าวถึงใน "เภสัชวิทยาคลินิก."

อาการไม่พึงประสงค์
ในการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก 9% ของผู้ป่วยที่ได้รับ sibutramine (n = 2068) และ 7% ของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก (n = 884) ถอนตัวเนื่องจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ในการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก เหตุการณ์ทีพ่บบ่อยที่สุดคืออาการปากแห้ง เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ท้องผูก และปวดศีรษะ เป็นผลร้าย
เหตุการณ์ในการศึกษาเหล่านีท้ี่เกิดขึ้นใน≥1% ของผูป้่วยที่รักษาด้วย sibutramine และบ่อยกว่าในกลุ่มทีไ่ด้รับยาหลอกแสดงไวใ้นตารางต่อไปนี้
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ผู้ป่วยโรคอ้วนในการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอก
ระบบร่างกาย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ซบิูทรามีน
(n = 2068)

ยาหลอก
(n = 884)

% อุบัติการณ์ % อุบัติการณ์
ร่างกายโดยรวม:

ปวดศีรษะ
ปวดหลัง
กลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่

อุบัติเหตุการบาดเจ็บ

อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง

อาการปวดท้อง
เจ็บหน้าอก
เจ็บคอ
ปฏิกิริยาการแพ้

ระบบหัวใจและหลอดเลือด
อิศวร
การขยายหลอดเลือด

ไมเกรน
ความดันโลหิตสูง / ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

ระบบทางเดินอาหาร
อาการเบื่ออาหาร

ท้องผูก
เพิ่มความอยากอาหาร
คลื่นไส้
อาการอาหารไม่ย่อย

โรคกระเพาะ

อาเจียน
ความผิดปกติทางทวารหนัก

เมตาบอลิซึมและโภชนาการ
ความกระหายนํ้า

อาการบวมนํ้าทั่วไป
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ

Tenosynovitis
โรคข้อ

ระบบประสาท
ปากแห้ง
นอนไม่หลับ
เวียนหัว
ประหม่า
ความวิตกกังวล

ภาวะซึมเศร้า
อาชา
ง่วงนอน
การกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง

ความสามารถทางอารมณ์

ระบบทางเดินหายใจ
โรคจมูกอักเสบ

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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หลอดลมอักเสบ

ไซนัสอักเสบ

อาการไอเพิ่มขึ้น
โรคกล่องเสียงอักเสบ

ผิวหนังและอวัยวะ
ผื่น
เหงื่อออก
เริม
สิว

ความรู้สึกพิเศษ
รสนิยมวิปริต
โรคหู
ปวดหู

ระบบอวัยวะเพศ
ประจําเดือน
การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 
ช่องคลอด monilia
เมโทรราเจีย

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

มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติมต่อไปนีใ้น≥1% ของผู้ป่วยทั้งหมดทีไ่ด้รับ sibutramine ในการศึกษาก่อนการตลาดแบบควบคุมและไม่มี
การควบคุม

ร่างกายโดยรวม
ไข้.

ระบบทางเดินอาหาร
ท้องร่วง, ท้องอืด, กระเพาะและลําไสอ้ักเสบ, โรคฟัน.

เมตาบอลิซึมและโภชนาการ อาการ
บวมนํ้าทีอุ่ปกรณ์ต่อพ่วง

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
โรคข้ออักเสบ

ระบบประสาท
ความปั่นป่วน, ปวดขา, hypertonia, คิดผิดปกติ

ระบบทางเดินหายใจ
โรคหลอดลมอักเสบหายใจลําบาก

ผิวหนังและอวัยวะ
อาการคัน

ความรู้สึกพิเศษ
มัว

ระบบทางเดินปัสสาวะ
ความผิดปกติของประจําเดือน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ

การศึกษาทางคลินิก

อาการชัก
การชักถูกรายงานว่าเป็นเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยที่ได้รับ sibutramine 3 รายจากทั้งหมด 2068 ราย (0.1%) และไม่มีผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก 
884 รายในการศึกษาโรคอ้วนก่อนทําการตลาดทีค่วบคุมด้วยยาหลอก ผู้ป่วย 2 ใน 3 รายทีม่ีอาการชักมีปัจจัยจูงใจ (รายหนึ่งมีประวัติเป็นโรคลมบ้าหมู 
ผู้ป่วยรายหนึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองในภายหลัง) อุบัติการณ์ในทุกวิชาที่ได้รับ sibutramine (3 จาก 4,588 วิชา) มคี่าน้อยกว่า 
0.1%
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Ecchymosis / เลือดออกผิดปกติ
พบ Ecchymosis (รอยชํ้า) ในผูป้่วยที่ได้รับ sibutramine 0.7% และในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก 0.2% ในการศึกษาโรคอ้วนทีค่วบคุมด้วยยาหลอกล่วง
หน้า ผูป้่วยรายหนึ่งมีเลือดออกเล็กน้อยเป็นเวลานานซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดใบหน้าเล็กน้อย Sibutramine อาจมีผลต่อการทํางานของเกล็ดเลือด
เนื่องจากมีผลต่อการดูดซึม serotonin

โรคไตอักเสบคั่นระหว่างหน้า
โรคไตอักเสบเฉียบพลันคั่นระหว่างหน้า (ยืนยันโดยการตรวจชิ้นเนื้อ) พบในผู้ป่วยโรคอ้วนรายหนึ่งทีไ่ด้รับ sibutramine ระหว่างการศึกษาก่อนการ
ตลาด หลังจากหยุดยาแล้ว ใหฟ้อกไตและให้คอร์ตโิคสเตียรอยด์ในช่องปาก การทํางานของไตเป็นปกติ ผู้ป่วยฟื้นตัวเต็มที่

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป

การทดสอบการทํางานของตับผิดปกติ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของ AST, ALT, GGT, LDH, อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส และบิลิรูบิน ถูกรายงานเป็นเหตุการณไ์ม่
พึงประสงคใ์นผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับ sibutramine 1.6% ในการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอกเมื่อเทียบกับ 0.8% ของผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก ใน
การศึกษาเหล่านี้ ค่าที่อาจมีนัยสําคัญทางคลินิก (บลิริูบินทั้งหมด≥2 มก./ดล.; ALT, AST, GGT, LDH หรืออัลคาไลน์ฟอสฟาเตส≥3 × ขีด จํากัด บน
ของค่าปกติ) เกิดขึ้นใน 0% (อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส) ถึง 0.6% (ALT) ของผู้ป่วยที่ได้รับ sibutramine และไม่มีผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก ค่าผิดปกติมักจะ
ไมป่กติ มักจะลดลงเมื่อรักษาอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อขนานยาทีช่ัดเจน

รายงานหลังการขาย
รายงานโดยสมัครใจของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทีเ่กี่ยวข้องกับการใชซ้ิบูทรามีนชั่วคราวมีดังต่อไปนี้ สิ่งสําคัญคือต้องเน้นว่าแม้ว่าเหตุการณเ์หล่านี้
จะเกิดขึ้นระหว่างการรักษาด้วยไซบูทรามีน แต่ก็อาจไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับยา โรคอ้วน ภาวะโรค/ปัจจัยเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นพร้อมกัน หรือการลด
นํ้าหนัก อาจสัมพันธก์ับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสําหรับเหตุการณ์เหล่านีบ้างเหตุการณ์

จิตเวช
กรณขีองภาวะซึมเศร้า, โรคจิต, ความบ้าคลั่ง, ความคิดฆ่าตัวตายและการฆ่าตัวตายได้รับการรายงานในผูป้่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Sibutramine 
น้อยมาก อย่างไรก็ตาม เหตุการณเ์หล่านีย้ังไมไ่ด้สร้างความสัมพันธร์ะหว่างเหตุการณ์เหล่านี้กับการใชไ้ซบูทรามีน หากเหตุการณ์เหล่านีเ้กิดขึ้นระหว่าง
การรักษาด้วยไซบูทรามีน ควรพิจารณาหยุดยา

ภูมไิวเกิน
มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ตั้งแต่ผื่นผิวหนังเล็กน้อยและลมพิษจนถึง angioedema และ anaphylaxis (ดูข้อห้ามและข้อควรระวัง-ข้อมูล
สําหรับผู้ป่วยและรายงานอาการแพ้อื่นๆ ตามรายการด้านล่าง)

เหตุการณ์หลังการขายอื่นๆ ที่รายงาน:

ร่างกายโดยรวม
ช็อกจาก anaphylactic, ปฏิกิริยา anaphylactoid, ความดันหน้าอก, ความแน่นหน้าอก, อาการบวมนํ้าทีใ่บหน้า, ปวดแขนขา, การเสียชีวิตอย่างกะทันหันโดยไมไ่ด้อธิบาย

ระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, ภาวะหัวใจห้องบน, ภาวะหัวใจล้มเหลว, หัวใจหยุดเต้น, อัตราการเต้นของหัวใจลดลง, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, อิศวร supraventricular, 
เป็นลมหมดสติ, torsade de pointes, ปวดศีรษะหลอดเลือด, หัวใจเต้นเร็ว, กระเป๋าหน้าท้อง extrasystoles, ventricular fibrillation

ระบบทางเดินอาหาร
ถุงนํ้าดอีักเสบ, ถุงนํ้าดอีักเสบ, แผลในลําไส้เล็กส่วนต้น, เรอ, อาการตกเลือดในทางเดินอาหาร, นํ้าลายไหลเพิ่มขึ้น, ลําไสอุ้ดตัน, แผลในปาก, แผลใน
กระเพาะอาหาร, อาการบวมนํ้าทีล่ิ้น

ระบบต่อมไร้ท่อ
คอพอก, hyperthyroidism, hypothyroidism

ระบบ Hemic และ Lymphatic
โรคโลหิตจาง, เม็ดเลือดขาว, ต่อมนํ้าเหลือง, petechiae, thrombocytopenia

ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงและ
โภชนาการ, ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า.

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
โรคข้ออักเสบ, Bursitis

ระบบประสาท
ความฝันที่ผิดปกต,ิ การเดินผิดปกติ, ความจําเสื่อม, ความโกรธ, โรคหลอดเลือดสมอง, สมาธิสั้น, สับสน, ซึมเศร้ากําเริบ, โรค Gilles de la 
Tourette, การสะกดจิต, ความใครล่ดลง, ความใคร่เพิ่มขึ้น, การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ,์ ฝันร้าย, การสูญเสียความจําระยะสั้น, ความผิดปกติของคํา
พูด, ขาดเลือดชั่วคราว โจมตี, ตัวสั่น, กระตุก, เวียนศีรษะ

หน้า 13 ของ 17



ระบบทางเดินหายใจ
epistaxis, ความแออัดของจมูก, โรคระบบทางเดินหายใจ, หาว

ผิวหนังและอวัยวะ
ผมร่วง, ผิวหนังอักเสบ, ไวแสง (ผิวหนัง), ลมพิษ

ความรู้สึกพิเศษ
การมองเห็นผิดปกติ, ตาพร่ามัว, ตาแห้ง, ปวดตา, ความดันลูกตาเพิ่มขึ้น, โรคหนูํ้าหนวกภายนอก, โรคหนูํ้าหนวก, ความไวแสง (ตา), หอูื้อ

ระบบทางเดินปัสสาวะ
การหลั่งผิดปกติ, ปัสสาวะ, ความอ่อนแอ, ความถี่ปัสสาวะเพิ่มขึ้น, ความยากลําบากในการหลั่ง, การเก็บปัสสาวะ

การใช้ยาเสพติดและการพึ่งพาอาศัยกัน

สารควบคุม
MERIDIA ได้รับการควบคุมในตารางที่ 4 ของพระราชบัญญัติควบคุมสาร (CSA)

การใช้ผิดวิธแีละการพึ่งพาทางร่างกายและจิตใจ
แพทยค์วรประเมินผู้ป่วยอย่างรอบคอบสําหรับประวัติการใช้ยาในทางทีผ่ิด และติดตามผู้ป่วยดังกล่าวอย่างใกลช้ิด โดยสังเกตจากสัญญาณของการ
ใช้ในทางที่ผิดหรือการใชใ้นทางที่ผิด (เช่น การพัฒนายาที่ยอมรับได้ การเพิ่มขนาดยา พฤติกรรมการเสพยา)

ยาเกินขนาด

การจัดการยาเกินขนาด
มีประสบการณ์ที่จํากัดของการใช้ยาเกินขนาดกับซิบูทรามีน อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการใหย้าเกินขนาด ได้แก่ อิศวร 
ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ และเวียนศีรษะ การรักษาควรประกอบด้วยมาตรการทั่วไปทีใ่ชใ้นการจัดการกับการใช้ยาเกินขนาด: ควรกําหนดทาง
เดินหายใจตามความจําเป็น แนะนําใหต้รวจสอบสัญญาณการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพ อาการทั่วไป
และควรมีมาตรการสนับสนุน ใชค้วามระมัดระวังของβ- อาจมีการระบุตัวบล็อกเกอรเ์พื่อควบคุมความดันโลหิตสูงหรืออิศวร ผลจากการศึกษาในผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในการฟอกไต แสดงให้เห็นว่าสารซิบูทรามีนไม่ได้ถูกกําจัดออกไปในระดับที่มีนัยสําคัญด้วยการฟอกไต (ดเูภสัช
จลนศาสตร์-ประชากรพิเศษ-ภาวะไตไม่เพียงพอ).

ปริมาณและการบริหาร
ปริมาณเริ่มต้นที่แนะนําของ MERIDIA คือ 10 มก. รับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มอีาหาร หากมีการสูญเสียนํ้าหนักไม่เพียงพอ อาจปรับขนาด
ยาหลังจากสี่สัปดาหเ์ป็น 15 มก. วันละครั้ง ควรสํารองขนาดยา 5 มก. สําหรับผู้ป่วยทีไ่ม่ยอมใหย้าขนาด 10 มก. ควรคํานึงถึงความดันโลหิตและ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการไตเตรทขนาดยา (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง).

ไม่แนะนําให้ใช้ขนาดที่สูงกว่า 15 มก. ต่อวัน ในการทดลองทางคลินิกส่วนใหญน่ั้น MERIDIA ได้รับในตอนเช้า การวิเคราะห์ตัวแปรจํานวนมากระบุว่าผู้
ป่วยประมาณ 60% ทีสู่ญเสียอย่างน้อย 4 ปอนด์ใน 4 สัปดาห์แรกของการรักษาด้วยเมริเดียขนาดที่กําหนดร่วมกับอาหารที่มีแคลอรตีํ่าจะสูญเสียอย่าง
น้อย 5% (หักด้วยยาหลอก) นํ้าหนักตัวเริ่มต้นของพวกเขาภายใน 6 เดือนถึง 1 ปีของการรักษาด้วยยา MERIDIA นั้น ในทางกลับกัน ผู้ป่วยประมาณ 
80% ที่ไม่ลดนํ้าหนักอย่างน้อย 4 ปอนด์ใน 4 สัปดาห์แรกของการรักษาด้วยยา MERIDIA ทีใ่ห้มาจะไม่เสียอย่างน้อย 5% (หักด้วยยาหลอก) ของนํ้า
หนักตัวเริ่มต้นเมื่อสิ้นสุด 6 เดือนถึง 1 ปีของการรักษาด้วยยานั้น หากผู้ป่วยไมไ่ด้สูญเสียอย่างน้อย 4 ปอนด์ใน 4 สัปดาห์แรกของการรักษา

ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ MERIDIA ตามที่แสดงให้เห็นในการทดลองแบบ double-blind ที่ควบคุมด้วยยาหลอก ยังไม่ได้รับการพิจารณา
เกินกว่า 2 ปีในขณะนี้

วิธีการจัดหา
เมอริเดีย®(sibutramine hydrochloride monohydrate) แคปซูลประกอบด้วย sibutramine hydrochloride monohydrate 5 มก., 
10 มก. หรือ 15 มก. และมีดังต่อไปนี้:
5 มก., NDC 0074-2456-12, แคปซูลสีนํ้าเงิน/เหลืองทีม่ีคําว่า "MERIDIA" บนฝาและ "-5-" บนร่างกาย ในขวดละ 30 แคปซูล

10 มก., NDC 0074-2457-12, แคปซูลสีนํ้าเงิน/ขาวที่มคีําว่า "MERIDIA" บนฝาและ "-10-" บนร่างกาย ในขวดละ 30 แคปซูล

15 มก., NDC 0074-2458-12, แคปซูลสีเหลือง/ขาวที่มีคําว่า "MERIDIA" บนฝาและ "-15-" บนร่างกาย ในขวดละ 30 แคปซูล

พื้นทีจ่ัดเก็บ

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F) (ดูอุณหภูมิห้องที่ควบคุมโดย USP) ปกป้อง
แคปซูลจากความร้อนและความชื้น จ่ายในภาชนะที่แน่นและทนแสงตามที่กําหนดไว้ใน USP
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ผลิตขึ้นสําหรับ Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 USA โดย KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664 IMITREX 
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Glaxo Group Limited
Sibutramine ได้รับการคุ้มครองโดย US Patent Nos. 4,746,680; 4,929,629; และ 5,436,272. ©
แอ๊บบอต

เมอริเดีย®
(เมอร์-ID-ดี-เอ่อ)
(sibutramine hydrochloride monohydrate) แคปซูล CS-IV

ข้อมูลผู้ป่วย
อ่านข้อมูลผู้ป่วยที่มาพร้อมกับ MERIDIA ก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใช้งานและทุกครั้งที่คุณเติมเงิน อาจมขี้อมูลใหม่ เอกสารนีไ้ม่ได้ใช้แทนการพูดคุยกับผู้ให้
บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับสภาพทางการแพทย์หรือการรักษาของคุณ

ข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ MERIDIA คืออะไร?
บางคนทีใ่ช้ MERIDIA อาจทําให้ความดันโลหิตหรืออัตราการเต้นของหัวใจ (ชีพจร) เพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่าใช้ MERIDIA หากความดันโลหิตของคุณ
ไม่ไดร้ับการควบคุมอย่างดี ติดต่อแพทย์ของคุณหากคุณพบว่ามคีวามดันโลหิตเพิ่มขึ้นขณะใช้ MERIDIA
แพทยข์องคุณควรตรวจความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจก่อนเริ่ม MERIDIA และตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอในขณะที่คุณใช้ MERIDIA สิ่ง
สําคัญคือต้องตรวจสุขภาพเป็นประจําขณะรับประทานเมริเดีย

เมอริเดียคืออะไร?
MERIDIA เป็นยาทีอ่าจช่วยให้คนอ้วน ลดนํ้าหนักและควบคุมนํ้าหนักได้ตามทีแ่พทย์กําหนด MERIDIA อาจช่วยลดนํ้าหนักไดเ้พราะส่งผลต่อพื้นที่
ของสมองที่ควบคุมความหิว คุณควรใช้ MERIDIA กับอาหารแคลอรีตํ่า
ยังไม่มีการศึกษาการใช้ MERIDIA เป็นเวลานานกว่า 2 ปี MERIDIA ไม่
ได้รับการศึกษาในเด็กอายุตํ่ากว่า 16 ปี

ใครไมค่วรรับประทาน MERIDIA? 
อย่าใช้ MERIDIA หากคุณ:
• มีความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมไดไ้ม่ดี

• กําลังรับประทานหรือกําลังรับประทานยาที่เรียกว่า monoamine oxidase inhibitor (MAOI). ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหาก
คุณไม่แน่ใจว่ายาตัวใดของคุณเป็น MAOI หรือไม่ ห้ามใช้ MAOI อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใช้ MERIDIA อย่าใช้ MAOI เป็นเวลาอย่างน้อย 2 
สัปดาห์หลังจากหยุด MERIDIA

• มีความผิดปกติของการกินที่เรียกว่า anorexia nervosa หรือ bulimia nervosa

• กําลังทานยาลดนํ้าหนักเพื่อควบคุมความอยากอาหารของคุณ

• แพ้เมริเดียสารออกฤทธิค์ือ ซิบูทรามีน ไฮโดรคลอไรด์ โมโนไฮเดรต ดรูายการส่วนผสมทั้งหมดใน MERIDIA ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้

ฉันควรใช้เมริเดียอย่างไร?
• รับประทานเมริเดียตรงตามที่กําหนด แพทย์ของคุณอาจปรับขนาดยาของคุณ อย่าเปลี่ยนขนาดยาเว้นแต่แพทย์จะสั่งให้คุณทํา

• คุณสามารถรับประทานเมริเดียโดยมีหรือไม่มีอาหารก็ได้

• หากคุณพลาดยาเมริเดีย ให้ข้ามไป อย่าใช้ยาพิเศษเพื่อชดเชยปริมาณที่ไมไ่ด้รับ

• หากคุณรับประทาน MERIDIA มากเกินไป ให้โทรเรียกแพทย์หรือศูนยค์วบคุมสารพิษทันที หรือไปที่ห้องฉุกเฉิน

• บอกแพทย์หากคุณไม่ลดนํ้าหนักอย่างน้อย 4 ปอนด์ใน 4 สัปดาห์แรกของการใช้ MERIDIA และรับประทานอาหารทีม่ีแคลอรีตํ่า แพทยข์องคุณ
อาจเปลี่ยนขนาดยาหรือหยุด MERIDIA MERIDIA ไม่ได้ผลสําหรับทุกคน

ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรในขณะที่รับประทานเมริเดีย
MERIDIA อาจไม่ใช่ยาที่เหมาะกับคุณหากคุณมีโรคประจําตัว แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากคุณ:
• มีความดันโลหิตสูง

• มีหรือมีปัญหาหัวใจเช่น หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว เจ็บหน้าอก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ

• มีอาการโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดสมอง

• มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต
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• มีปัญหาดวงตาที่เรียกว่าต้อหิน

• มีปัญหาต่อมไทรอยด์ (hypothyroidism)

• มีหรือมีอาการชัก (ชัก, พอดี)

• มีปัญหาเลือดออก

• มีหรือเป็นโรคนิ่ว

• มีภาวะซึมเศร้า

• มีอายุมากกว่า 65 ปี

• มีอายุตํ่ากว่า 16 ปี

• กําลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ไม่ทราบผลกระทบของ MERIDIA ต่อทารกในครรภข์องคุณ หากคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ คุณควร
ใช้การคุมกําเนิดขณะรับประทานเมอริเดีย แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันทีหากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ MERIDIA

• กําลังให้นมลูกไมท่ราบว่า MERIDIA ผ่านเข้าสูน่ํ้านมของคุณหรือไม่ ไม่ทราบผลกระทบของ MERIDIA ต่อลูกน้อยของคุณ คุณไม่ควรให้นม
ลูกขณะรับประทานเมรเิดีย

ห้ามขับรถ ใชเ้ครื่องจักรหนัก หรือทํากิจกรรมอันตรายอื่นๆ จนกว่าคุณจะรู้ว่า MERIDIA ส่งผลต่อคุณอย่างไร
แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ รวมทั้งยาที่ต้องสั่งโดยแพทยแ์ละทีไ่มต่้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน และอาหาร
เสริมสมุนไพรการใชเ้มอริเดียและยาอื่นๆ บางชนิดอาจส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน และอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและถึงขั้นเสียชีวิตได้ในบาง
กรณี อย่าลืมบอกแพทย์หากคุณใช้:
• ยาที่เรียกว่า MAOIs โปรดดทูี่ "ใครไม่ควรรับประทาน MERIDIA"

• ยาลดนํ้าหนักอื่นๆ

• ยาแก้ไอและเย็น

• ยารักษาไมเกรน

• ยารักษาโรคซึมเศร้า

• ยาแก้ปวด-ยาเสพติด

• ลิเธียม

• ทริปโตเฟน

• ยาที่เพิ่มการตกเลือด

• ยาปฏิชีวนะ

รู้จักยาที่คุณใช้ เก็บรายชื่อและแสดงให้แพทย์และเภสัชกรดูทุกครั้งทีไ่ด้รับยาใหม่ พวกเขาสามารถบอกคุณได้ว่าสามารถใชเ้มอริเดียร่วมกับยาอื่นได้
หรือไม่

ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปไดข้อง MERIDIA คืออะไร?
ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของ MERIDIA ได้แก่ ปากแห้ง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ และท้องผูก มีรายงานผลข้างเคียงทีร่้าย
แรงต่อไปนี้กับ MERIDIA:
• ความดันโลหิตหรืออัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างมากในบางคนโปรดดูที่ "ข้อมูลทีส่ําคัญที่สุดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ MERIDIA คืออะไร"

• อาการชัก

• เลือดออก

• เป็นปัญหาที่หายากแต่เป็นอันตรายถึงชีวิตที่เรียกว่า "กลุ่มอาการเซโรโทนิน"อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคนเสพยาทีส่่งผลต่อสารเคมีในสมองที่เรียก
ว่าเซโรโทนินร่วมกับเมริเดีย ห้ามใชย้าอื่นร่วมกับ MERIDIA เว้นแต่แพทยจ์ะแจ้งใหคุ้ณทราบ รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที หากคุณมีอา
การใดๆ ต่อไปนี้ โดยเฉพาะเมื่อทานยาอื่นร่วมกับ MERIDIA:
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• รู้สึกอ่อนแอ กระสับกระส่าย สับสน หรือวิตกกังวล
• หมดสติ
• มีไข้ อาเจียน เหงื่อออก ตัวสั่นหรือตัวสั่น
• หัวใจเต้นเร็ว

ยาลดนํ้าหนักบางชนิดมีความเกี่ยวข้องกับภาวะทีห่ายากแต่เป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งส่งผลต่อความดันโลหิตในปอด (ความดันโลหิตสูงในปอด) เนื่องจาก
ภาวะนี้มีน้อยมากจึงไมท่ราบว่าเมริเดียอาจเป็นสาเหตุของโรคนีห้รือไม่ หากคุณพบว่าหายใจถีใ่หมห่รือแย่ลงให้แจ้งแพทย์ของคุณทันที

แจ้งแพทย์หากคุณมีผื่นหรือลมพิษขณะรับประทานเมริเดีย คุณอาจมอีาการแพ้ บอกแพทย์หากคุณได้รับผลกระทบที่
รบกวนคุณหรือไมห่ายไป
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงทั้งหมดของ MERIDIA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกร
MERIDIA เป็นสารควบคุม (CIV) ซึ่งหมายความว่า MERIDIA สามารถเป็นเป้าหมายสําหรับผู้ทีใ่ชย้าตามใบสั่งแพทย์ในทางที่ผิด เก็บ MERIDIA 
ของคุณไว้ในที่ปลอดภัย การขายหรือแจก MERIDIA ถือเป็นการผิดกฎหมาย

ควรเก็บ MERIDIA อย่างไร?
• เก็บ MERIDIA ไว้ที่อุณหภูมหิ้องระหว่าง 59° ถึง 86° F (15° ถึง 30° C) ห้ามทิ้งไวใ้นที่ร้อนหรือชื้น

• ทิ้ง MERIDIA ทีล่้าสมัยหรือไมต่้องการแล้วทิ้งอย่างปลอดภัย

• เก็บ MERIDIA และยาทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก หากบุตรหลานของคุณใช้ยา MERIDIA โดยไม่ได้ตั้งใจ ใหโ้ทรเรียกแพทย์หรือศูนย์ควบคุมสารพิษทันที 
หรือพาลูกไปทีห่้องฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเมริเดีย
บางครั้งมีการกําหนดยาสําหรับเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากทีอ่ธิบายไว้ในเอกสารข้อมูลผู้ป่วย ห้ามใช้ MERIDIA ในสภาพทีไ่มไ่ด้กําหนดไว้ อย่าให้เมริ
เดียแก่ผู้อื่น แม้ว่าพวกเขาจะมีอาการเดียวกันกับคุณก็ตาม มันอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาและมันผิดกฎหมาย

เอกสารฉบับนี้สรุปข้อมูลที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับเมริเดีย หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พูดคุยกับแพทย์ของคุณ คุณยังสามารถสอบถามข้อมูล
จากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณสําหรับข้อมูลที่เขียนขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร Abbott Laboratories ที่ 1-800-633-9110 หรือเยี่ยมชม www.Meridia.net

เมอริเดียมีส่วนผสมอะไรบ้าง?
ส่วนผสมที่ใช้งาน: sibutramine hydrochloride monohydrate ส่วนผสมที่ไม่ใชง้าน: lactose monohydrate, NF; เซลลูโลส 
microcrystalline, NF; คอลลอยดซ์ิลิคอนไดออกไซด์, NF; และแมกนเีซียมสเตียเรต NF ในแคปซูลเจลาตินแข็ง [ซึ่งมีไททาเนียมไดออกไซด์, USP; 
เจลาติน; FD&C Blue No. 2 (แคปซูล 5 และ 10 มก. เท่านั้น); D&C Yellow No. 10 (แคปซูล 5 และ 15 มก. เท่านั้น) และส่วนผสมที่ไมอ่อกฤทธิ์
อื่นๆ]
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