
MERIDIA®
(sibutramine hydrochloride monohydrate) Viên nang 
CS-IV
SỰ MIÊU TẢ
MERIDIA®(sibutramine hydrochloride monohydrate) là một chất dùng đường uống để điều trị bệnh béo phì. Về mặt hóa học,
thành phần hoạt chất là hỗn hợp raxemic của các đồng phân đối quang (+) và (-) của xyclobutanmethanamin, 1- (4-clorophenyl) -N, N-đimetyl-α
(2-metylpropyl) -, hydroclorua, monohydrat, và có công thức thực nghiệm là C17H29Cl2KHÔNG. Trọng lượng phân tử của nó là 334,33.
Công thức cấu tạo được hiển thị bên dưới:

Sibutramine hydrochloride monohydrate là bột kết tinh màu trắng đến kem với độ hòa tan 2,9 mg / mL trong nước có pH 5,2. Hệ số phân 
chia octanol: nước của nó là 30,9 ở pH 5,0.
Mỗi viên nang MERIDIA chứa 5 mg, 10 mg và 15 mg sibutramine hydrochloride monohydrate. Nó cũng chứa các thành phần không 
hoạt động: lactose monohydrate, NF; cellulose vi tinh thể, NF; silicon dioxide dạng keo, NF; và magie stearat, NF trong viên nang 
gelatin cứng [có chứa titanium dioxide, USP; gelatin; FD&C Blue số 2 (chỉ viên nang 5 và 10 mg); D&C Yellow số 10 (chỉ dành cho viên 
nang 5 và 15 mg), và các thành phần không hoạt động khác].

DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

Phương thức hành động

Sibutramine tạo ra tác dụng điều trị bằng cách ức chế tái hấp thu norepinephrine, serotonin và dopamine. Sibutramine và các chất chuyển hóa có hoạt 
tính dược lý chính của nó (M1và M2) không hoạt động thông qua việc giải phóng các monoamine.

Dược lực học
Sibutramine phát huy tác dụng dược lý chủ yếu thông qua hình thức thứ cấp (M1) và chính (M2) chất chuyển hóa amin. Cha mẹ
hợp chất, sibutramine, là một chất ức chế mạnh mẽ serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) và tái hấp thu norepinephrinein vivo, nhưng không trong ống nghiệm
. Tuy nhiên, chất chuyển hóa M1và M2ức chế sự tái hấp thu của cả hai chất dẫn truyền thần kinh nàytrong ống nghiệmvàin vivo.

Trong mô não người, M1và M2cũng ức chế tái hấp thu dopaminetrong ống nghiệm, nhưng với hiệu lực thấp hơn ~ 3 lần so với việc ức chế tái hấp 
thu serotonin hoặc norepinephrine.

Các tiềm năng của Sibutramine, M1và M2như là chất ức chế tái hấp thu monoamine trong ống nghiệm ở não người để ức chế tái hấp thu monoamine 
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Một nghiên cứu sử dụng mẫu huyết tương lấy từ những người tình nguyện được điều trị bằng sibutramine cho thấy sự ức chế tái hấp thu monoamine 
của norepinephrine> serotonin> dopamine; ức chế tối đa là norepinephrine = 73%, serotonin = 54% và dopamine = 16%.
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Sibutramine và các chất chuyển hóa của nó (M1và M2) không phải là chất giải phóng serotonin, norepinephrine hoặc dopamine. Sau mãn tính
cho chuột uống sibutramine, không thấy có sự suy giảm monoamine trong não.
Sibutramine, M1và M2không có bằng chứng về tác dụng kháng cholinergic hoặc kháng histaminergic. Ngoài ra, cấu hình liên kết thụ thể

cho thấy sibutramine, M1và M2có ái lực thấp với serotonin (5-HT1, 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C), norepinephrine (β,β1,
β3,α1vàα2), dopamine (D1và D2), thụ thể benzodiazepine và glutamate (NMDA). Các hợp chất này cũng thiếu hoạt động ức chế 
monoamine oxidasetrong ống nghiệmvàin vivo.

Dược động học

Sự hấp thụ
Sibutramine được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa (Ttối đa1,2 giờ) sau khi uống và trải qua lần đầu tiên-
chuyển hóa trong gan (thanh thải đường uống 1750 L / h và thời gian bán hủy 1,1 giờ) để tạo thành các chất chuyển hóa mono và di desmethyl có 
hoạt tính dược lý M1và M2. Nồng độ đỉnh trong huyết tương của M1và M2đạt được trong vòng 3 đến 4 giờ. Trên cơ sở khối lượng
nghiên cứu cân bằng, trung bình, ít nhất 77% liều sibutramine uống được hấp thụ. Sinh khả dụng tuyệt đối của sibutramine 
chưa được xác định.

Phân bổ
Các nghiên cứu được gắn nhãn phóng xạ trên động vật cho thấy sự phân bố nhanh chóng và rộng rãi vào các mô: nồng độ cao nhất của vật liệu được gắn nhãn 
phóng xạ được tìm thấy trong các cơ quan thải trừ, gan và thận.Trong ống nghiệm, sibutramine, M1và M2được ràng buộc rộng rãi (97%, 94% và 94%,

tương ứng) với protein huyết tương của người ở nồng độ trong huyết tương được thấy sau liều điều trị.

Sự trao đổi chất

Sibutramine được chuyển hóa chủ yếu ở gan bởi cytochrome P450 (3A4) isoenzyme, thành chất chuyển hóa desmethyl, M1và M2.
Các chất chuyển hóa có hoạt tính này được chuyển hóa thêm bằng cách hydroxyl hóa và liên hợp với các chất chuyển hóa không có hoạt tính về mặt dược lý, M5

và M6. Sau khi uống sibutramine được đánh dấu phóng xạ bằng đường uống, về cơ bản tất cả vật liệu được đánh dấu phóng xạ đỉnh trong 
huyết tương được chiếm bởi sibutramine không đổi (3%), M1(6%), M2(12%), M5(52%) và M6(27%).

M1và M2nồng độ thuốc trong huyết tương đạt trạng thái ổn định trong vòng bốn ngày kể từ ngày dùng thuốc và cao hơn khoảng hai lần so 
với sau khi dùng một liều duy nhất. Chu kỳ bán hủy của M1và M2, Tương ứng là 14 giờ và 16 giờ, không thay đổi sau khi dùng liều lặp lại.

Bài tiết
Khoảng 85% (khoảng 68-95%) của một liều thuốc dán nhãn phóng xạ đường uống được bài tiết qua nước tiểu và phân trong thời gian thu 
thập 15 ngày với phần lớn liều (77%) được bài tiết qua nước tiểu. Chất chuyển hóa chính trong nước tiểu là M5và M6; không thay đổi
sibutramine, M1, và M2không được phát hiện. Con đường bài tiết chính của M1và M2là chuyển hóa ở gan và đối với M5và M6

là sự bài tiết của thận.

Tóm tắt các thông số dược động học
Khoảng tin cậy trung bình (% CV) và 95% của các thông số dược động học (Liều = 15 mg)

Học
Dân số

Ctối đa Ttối đa AUC† T½
(ng / mL) (h) (ng * h / mL) (h)

Chất chuyển hóa M1

Dân số Mục tiêu:
Đối tượng béo phì (n = 18) 4.0 (42)

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

3,1 - 4,1
25,5 (63)

18,1 - 32,9 - -
Dân số Đặc biệt:
Gan vừa phải
Suy giảm (n = 12)

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

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

18,7 (65)
11,9 - 25,5 - -

Chất chuyển hóa M2

Dân số Mục tiêu:
Đối tượng béo phì
(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

Dân số Đặc biệt:
Gan vừa phải
Suy giảm (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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† Chỉ được tính tối đa 24 giờ cho M1.

Ảnh hưởng của thức ăn

Sử dụng một liều sibutramine 20 mg duy nhất với bữa ăn sáng tiêu chuẩn làm giảm đỉnh M1và M2nồng độ
(lần lượt là 27% và 32%) và trì hoãn thời gian đạt đỉnh khoảng ba giờ. Tuy nhiên, AUC của M1và M2không bị thay đổi 
đáng kể.

Quần thể đặc biệt

Lão khoa
Nồng độ M trong huyết tương1và M2tương tự giữa các đối tượng người cao tuổi (61 đến 77 tuổi) và trẻ (từ 19 đến 30 tuổi) theo sau
một liều sibutramine uống 15 mg. Nồng độ trong huyết tương của các chất chuyển hóa không hoạt động M5và M6cao hơn ở người cao tuổi; này
sự khác biệt không có ý nghĩa lâm sàng. Nói chung, việc lựa chọn liều cho bệnh nhân cao tuổi nên thận trọng, phản 
ánh tần suất suy giảm chức năng gan, thận hoặc tim, và bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác.

Nhi khoa
Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả của sibutramine ở bệnh nhi dưới 16 tuổi.

Giới tính
Các thông số dược động học gộp từ 54 tình nguyện viên trẻ, khỏe mạnh (37 nam và 17 nữ) nhận được liều uống 15 mg
sibutramine cho thấy trung bình Ctối đavà AUC của M1và M2hơi (≤19% và≤36%, tương ứng) ở nữ cao hơn
con đực. Nồng độ đáy trong huyết tương ở trạng thái ổn định cao hơn một chút đã được quan sát thấy ở bệnh nhân nữ béo phì từ một thử 
nghiệm hiệu quả lâm sàng lớn. Tuy nhiên, những khác biệt này không có ý nghĩa lâm sàng. Không cần điều chỉnh liều lượng dựa trên giới tính 
của bệnh nhân (xemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG).

Cuộc đua

Mối quan hệ giữa chủng tộc và đáy trạng thái ổn định M1và M2nồng độ trong huyết tương đã được kiểm tra trong một thử nghiệm lâm sàng ở người béo phì

người bệnh. Một xu hướng đối với nồng độ cao hơn ở bệnh nhân Da đen so với bệnh nhân Da trắng đã được ghi nhận đối với M1và M2. Tuy nhiên, 
những khác biệt này không được coi là có ý nghĩa lâm sàng.

Suy thận
Sự bố trí các chất chuyển hóa sibutramine (M1, M2, M5và M6) sau một liều uống duy nhất của sibutramine đã được nghiên cứu ở bệnh nhân
với các mức độ khác nhau của chức năng thận. Bản thân Sibutramine không thể đo lường được.

Ở bệnh nhân suy thận vừa và nặng, giá trị AUC của chất chuyển hóa có hoạt tính M1cao hơn từ 24 đến 46% và giá trị AUC của M2tương 
tự như so với các đối tượng khỏe mạnh. So sánh nghiên cứu chéo cho thấy những bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối đang lọc 
máu có giá trị AUC tương tự của M1nhưng xấp xỉ một nửa giá trị AUC của M2đo ở các đối tượng khỏe mạnh
(CLcr≥80 mL / phút). Giá trị AUC của các chất chuyển hóa không có hoạt tính M5 và M6 tăng 2 - 3 lần (khoảng 1 - 7 lần) ở bệnh nhân suy giảm chức năng 
trung bình (30 mL / phút <CLcr = 60 mL / phút) và 8 - 11 lần (khoảng 5 - gấp 15 lần) ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng nghiêm trọng
(CLcr≤30 mL / phút) so với đối tượng khỏe mạnh. So sánh nghiên cứu chéo cho thấy giá trị AUC của M5và M6tăng
22 - 33 lần ở bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối đang lọc máu so với người khỏe mạnh. Khoảng 1% liều uống được phục hồi 
trong dịch thẩm tách dưới dạng kết hợp của M5và M6trong quá trình chạy thận nhân tạo, trong khi M1và M2đã không
có thể đo được trong vòng quay số.

Sibutramine không được dùng cho bệnh nhân suy thận nặng, kể cả những người bị bệnh thận giai đoạn cuối đang lọc máu.

Suy gan
Ở 12 bệnh nhân suy gan trung bình nhận một liều sibutramine 15 mg uống duy nhất, AUC kết hợp của M1và
M2đã tăng 24% so với các đối tượng khỏe mạnh trong khi M5và M6nồng độ trong huyết tương không thay đổi. Sự khác biệt quan 
sát được ở M1và M2nồng độ không đảm bảo điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan nhẹ đến trung bình. Sibutramine không được 
dùng cho những bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan nặng.

Tương tác Thuốc-Thuốc
Trong ống nghiệmcác nghiên cứu chỉ ra rằng cytochrome P450 (3A4) chuyển hóa qua trung gian của sibutramine bị ức chế bởi ketoconazole và
mức độ thấp hơn bằng erythromycin. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được thực hiện để đánh giá tương tác của sibutramine với các thuốc là chất nền 
và / hoặc chất ức chế các isozyme cytochrome P450 khác nhau. Tiềm năng cho các tương tác được nghiên cứu được mô tả dưới đây.
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Ketoconazole
Dùng đồng thời liều 200 mg ketoconazole hai lần mỗi ngày và 20 mg sibutramine một lần mỗi ngày trong 7 ngày ở 12 đối tượng béo 
phì không biến chứng dẫn đến tăng AUC và C vừa phải.tối đalà 58% và 36% đối với M1và 20% và 19% cho M2,
tương ứng.

Erythromycin
Dược động học ở trạng thái ổn định của sibutramine và các chất chuyển hóa M1và M2được đánh giá ở 12 đối tượng béo phì không biến chứng
sau khi dùng đồng thời 500 mg erythromycin ba lần mỗi ngày và 20 mg sibutramine một lần mỗi ngày trong 7 ngày. 
Erythromycin dùng đồng thời dẫn đến sự gia tăng nhỏ AUC (dưới 14%) đối với M1và M2. Giảm một lượng nhỏ Ctối đabiểu mẫu1

(11%) và tăng nhẹ Ctối đabiểu mẫu2(10%) đã được quan sát.

Cimetidine
Dùng đồng thời cimetidine 400 mg x 2 lần / ngày và sibutramine 15 mg x 1 lần / ngày trong 7 ngày ở 12 người tình nguyện dẫn đến sự 
gia tăng nhỏ khi kết hợp (M1và M2) huyết tương Ctối đa(3,4%) và AUC (7,3%).

Simvastatin
Dược động học ở trạng thái ổn định của sibutramine và các chất chuyển hóa M1và M2được đánh giá ở 27 tình nguyện viên khỏe mạnh sau khi

dùng simvastatin 20 mg x 1 lần / ngày vào buổi tối và sibutramin 15 mg x 1 lần / ngày vào buổi sáng trong 7 ngày. Simvastatin không có tác 
dụng đáng kể trên C huyết tươngtối đavà AUC của M2hoặc M1và M2kết hợp. Ctối đa(16%) và AUC (12%) trong tổng số
M1đã giảm nhẹ. Simvastatin làm giảm nhẹ sibutramine Ctối đa(14%) và AUC (21%). Sibutramine làm tăng AUC (7%) của 
gốc có hoạt tính dược lý, axit simvastatin và làm giảm Ctối đa(25%) và AUC (15%) của simvastatin không hoạt động.

Omeprazole
Dược động học ở trạng thái ổn định của sibutramine và các chất chuyển hóa M1và M2được đánh giá ở 26 tình nguyện viên khỏe mạnh sau khi đồng

dùng omeprazole 20 mg x 1 lần / ngày và sibutramine 15 mg x 1 lần / ngày trong 7 ngày. Omeprazole tăng nhẹ C trong huyết 
tươngtối đavà AUC của M1và M2kết hợp (khoảng 15%). M2Ctối đavà AUC không bị ảnh hưởng đáng kể trong khi M1Ctối đa

(30%) và AUC (40%) đều tăng nhẹ. Plasma Ctối đa(57%) và AUC (67%) của sibutramine không thay đổi tăng vừa phải. 
Sibutramine không có ảnh hưởng đáng kể đến dược động học của omeprazole.

Olanzapine
Dược động học ở trạng thái ổn định của sibutramine và các chất chuyển hóa M1và M2được đánh giá ở 24 tình nguyện viên khỏe mạnh sau khi đồng

dùng sibutramine 15 mg x 1 lần / ngày với olanzapine 5 mg x 2 lần / ngày trong 3 ngày và 10 mg x 1 lần / ngày sau đó trong 7 ngày. Olanzapine 
không có tác dụng đáng kể trên C huyết tươngtối đavà AUC của M2và M1và M2kết hợp, hoặc AUC của M1. Olanzapine
tăng nhẹ M1Ctối đa(19%), và sibutramine C tăng vừa phảitối đa(47%) và AUC (63%). Sibutramine không có ảnh hưởng đáng kể đến 
dược động học của olanzapine.

Lorazepam
Dược động học ở trạng thái ổn định của sibutramine và các chất chuyển hóa M1và M2sau sibutramine 15 mg x 1 lần / ngày trong 11 ngày
so với 25 tình nguyện viên khỏe mạnh có hoặc không dùng lorazepam 2 mg x 2 lần / ngày trong 3 ngày cộng với một liều buổi sáng. Lorazepam không 
có ảnh hưởng đáng kể đến dược động học của các chất chuyển hóa sibutramine M1và M2. Sibutramine không có ý nghĩa
ảnh hưởng đến dược động học của lorazepam.

Thuốc có nhiều liên kết với protein huyết tương

Mặc dù sibutramine và các chất chuyển hóa có hoạt tính của nó M1và M2được liên kết rộng rãi với protein huyết tương (≥94%), điều trị thấp
nồng độ và đặc điểm cơ bản của các hợp chất này khiến chúng không có khả năng gây ra các tương tác liên kết protein có ý nghĩa lâm sàng với các thuốc 
liên kết protein cao khác như warfarin và phenytoin.Trong ống nghiệmCác nghiên cứu về tương tác gắn kết protein đã không được thực hiện.

CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Các nghiên cứu dịch tễ học quan sát đã xác định mối quan hệ giữa béo phì và các nguy cơ đối với bệnh tim mạch, đái tháo đường phụ thuộc 
noninsulin (NIDDM), một số dạng ung thư, sỏi mật, rối loạn hô hấp nhất định và sự gia tăng tỷ lệ tử vong nói chung. Những nghiên cứu này 
cho thấy rằng giảm cân, nếu được duy trì, có thể mang lại lợi ích sức khỏe cho một số bệnh nhân bị béo phì mãn tính, những người cũng có 
thể có nguy cơ mắc các bệnh khác.
Ảnh hưởng lâu dài của sibutramine đối với bệnh tật và tử vong liên quan đến béo phì chưa được xác định. Giảm cân đã được kiểm tra trong 11 
thử nghiệm mù đôi, mù đôi có đối chứng với giả dược (chỉ số BMI trong tất cả các nghiên cứu là 27-43) với thời gian nghiên cứu từ 12 đến 52 
tuần và liều lượng từ 1 đến 30 mg một lần mỗi ngày. Cân nặng đã giảm đáng kể liên quan đến liều lượng ở bệnh nhân được điều trị bằng 
sibutramine so với giả dược trong phạm vi liều từ 5 đến 20 mg một lần mỗi ngày. Trong hai nghiên cứu kéo dài 12 tháng, giảm cân tối đa đạt 
được sau 6 tháng và giảm cân có ý nghĩa thống kê được duy trì trong 12 tháng. Số lượng giảm cân trừ giả dược đạt được khi dùng sibutramine 
là nhất quán trong các nghiên cứu.
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Phân tích dữ liệu trong ba dài hạn (≥6 tháng) các thử nghiệm về bệnh béo phì chỉ ra rằng những bệnh nhân giảm ít nhất 4 pound trong 
4 tuần đầu điều trị với một liều sibutramine nhất định có nhiều khả năng giảm cân lâu dài đáng kể với liều sibutramine đó.
Khoảng 60% bệnh nhân như vậy tiếp tục giảm cân được trừ với giả dược là≥5% trọng lượng cơ thể ban đầu của họ vào tháng thứ 6. 
Ngược lại, những bệnh nhân được sử dụng một liều sibutramine nhất định không giảm ít nhất 4 pound trong 4 tuần đầu tiên của
trị liệu, khoảng 80% không tiếp tục đạt được mức giảm cân đã trừ giả dược là≥5% trọng lượng cơ thể ban đầu của họ với liều đó vào tháng thứ 
6.
Giảm đáng kể chu vi vòng eo liên quan đến liều lượng, một chỉ số của chất béo trong bụng, cũng đã được quan sát thấy trong 6 và 12 tháng trong các thử nghiệm 
lâm sàng có đối chứng với giả dược. Trong một nghiên cứu có đối chứng với giả dược kéo dài 12 tuần trên những bệnh nhân đái tháo đường không phụ thuộc 
insulin được chọn ngẫu nhiên dùng giả dược hoặc 15 mg sibutramine mỗi ngày, đánh giá bằng phương pháp đo hấp thụ tia X năng lượng kép (DEXA) về những 
thay đổi trong thành phần cơ thể cho thấy tổng khối lượng chất béo trong cơ thể giảm tăng 1,8 kg ở nhóm sibutramine so với 0,2 kg ở nhóm giả dược (p <0,001). 
Tương tự, khối lượng mỡ ở thân chân (android) giảm 0,6 kg ở nhóm sibutramine so với 0,1 kg ở nhóm giả dược (p <0,01). Những thay đổi về khối lượng nạc, lượng 
đường trong máu lúc đói và HbA1không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm.

Mười một thử nghiệm mù đôi, mù đôi, có đối chứng với giả dược với thời gian nghiên cứu từ 12 đến 52 tuần đã cung cấp bằng chứng rằng sibutramine 
không ảnh hưởng xấu đến đường huyết, lipid huyết thanh hoặc acid uric huyết thanh ở bệnh nhân béo phì. Điều trị bằng sibutramine (5 đến 20 mg một 
lần mỗi ngày) có liên quan đến việc tăng huyết áp trung bình từ 1 đến 3 mm Hg và làm tăng nhịp tim trung bình từ 4 đến 5 nhịp mỗi phút so với giả 
dược. Những phát hiện này là tương tự ở thuốc namotensives và ở bệnh nhân tăng huyết áp được kiểm soát bằng
thuốc. Những bệnh nhân bị giảm sút đáng kể (≥Giảm 5% trọng lượng) lượng cân nặng khi sử dụng sibutramine có xu hướng làm tăng huyết áp 
và nhịp tim nhỏ hơn (xemCẢNH BÁO).
Trong Nghiên cứu 1, một nghiên cứu kéo dài 6 tháng, mù đôi, có đối chứng với giả dược ở bệnh nhân béo phì, Nghiên cứu 2, một nghiên cứu kéo dài 1 năm, mù đôi, 
có đối chứng với giả dược ở bệnh nhân béo phì và Nghiên cứu 3, kéo dài 1 năm, Nghiên cứu mù đôi, có đối chứng với giả dược ở những bệnh nhân béo phì đã giảm 
ít nhất 6 kg theo chế độ ăn kiêng rất ít calo (VLCD) trong 4 tuần, sibutramine làm giảm trọng lượng đáng kể, như được hiển thị bên dưới. Trong hai nghiên cứu kéo 
dài 1 năm, giảm cân tối đa đạt được sau 6 tháng và giảm cân có ý nghĩa thống kê được duy trì trong 12 tháng.

Giảm cân trung bình (lbs) trong các thử nghiệm sáu tháng và một năm

Sibutramine (mg)
Giả dược

(N)
5

(N)
10

(N)
15

(N)
20

(N)Nhóm nghiên cứu / bệnh nhân

Nghiên cứu 1

Tất cả bệnh nhân * 2.0
(142)

6.6
(148)

9,7
(148)

12.1
(150)

13,6
(145)

Người hoàn thành ** 2,9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

Người trả lời sớm *** 8.5
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18,2
(73)

20.1
(76)

Nghiên cứu 2

Tất cả bệnh nhân * 3.5
(157)

9,8
(154)

14.0
(152)

Người hoàn thành ** 4.8
(76)

13,6
(80)

15,2
(93)

Người trả lời sớm *** 10,7
(24)

18,2
(57)

18.8
(76)

Học 3 ****
Tất cả bệnh nhân * 15,2

(78)
28.4
(81)

Người hoàn thành ** 16,7
(48)

29,7
(60)

Người trả lời sớm *** 21,5
(22)

33.0
(46)

* Dữ liệu cho tất cả các bệnh nhân đã nhận thuốc nghiên cứu và những người có bất kỳ phép đo nào sau cơ sở (quan sát cuối cùng được thực 
hiện phân tích sau).
* * Dữ liệu cho những bệnh nhân đã hoàn thành toàn bộ thời gian dùng thuốc 6 tháng (Nghiên cứu 1) hoặc một năm và có dữ liệu được ghi lại cho 
lần khám tháng 6 (Nghiên cứu 1) hoặc tháng 12.
* * *

* * * *

là 16,9 lbs đối với sibutramine và 16,3 lbs đối với giả dược.

Dữ liệu cho những bệnh nhân giảm ít nhất 4 lbs trong 4 tuần đầu điều trị và đã hoàn thành nghiên cứu.
Dữ liệu giảm cân được hiển thị mô tả những thay đổi về cân nặng từ trước khi bị VLCD; giảm cân trung bình trong 4 tuần VLCD
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Duy trì giảm cân với sibutramine đã được kiểm tra trong một thử nghiệm mù đôi, có đối chứng với giả dược kéo dài 2 năm. Sau giai đoạn runin 6 
tháng, trong đó tất cả bệnh nhân được dùng sibutramine 10 mg (giảm cân trung bình, 26 lbs.), Các bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên sibutramine (10 
đến 20 mg, 352 bệnh nhân) hoặc giả dược (115 bệnh nhân). Giảm trọng lượng trung bình từ trọng lượng cơ thể ban đầu đến thời điểm cuối cùng là 21 
lbs. và 12 lbs. cho bệnh nhân sibutramine và giả dược, tương ứng. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine cao hơn có ý nghĩa thống kê (p 
<0,001), 75%, 62% và 43%, duy trì được ít nhất 80% mức giảm cân ban đầu tương ứng ở 12, 18 và 24 tháng so với nhóm dùng giả dược. nhóm (38%, 
23% và 16%). Cũng 67%, 37%, 17% và 9% bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine so với 49%,
19%, 5% và 3% bệnh nhân dùng giả dược bị mất≥5%,≥10%,≥15% và≥20%, tương ứng, trọng lượng cơ thể ban đầu của họ tại điểm cuối. Từ lúc kết thúc cho 
đến lần tái khám sau nghiên cứu (khoảng 1 tháng), cân nặng tăng lại là khoảng 4 lbs đối với bệnh nhân dùng sibutramine và khoảng 2 lbs đối với bệnh 
nhân dùng giả dược.
Giảm cân do sibutramine gây ra đã đi kèm với những thay đổi có lợi trong lipid huyết thanh tương tự như những thay đổi được thấy khi giảm cân 
không qua trung gian thuốc. Một phân tích tổng hợp, có trọng số về những thay đổi trong lipid huyết thanh trong 11 nghiên cứu béo phì có đối chứng 
với giả dược có độ dài từ 12 đến 52 tuần được trình bày dưới đây cho phân tích quan sát cuối cùng được thực hiện sau (LOCF).

Phân tích kết hợp (11 nghiên cứu) về những thay đổi trong lipid huyết thanh - LOCF

Danh mục TG
% (N)

CHOL
% (N)

LDL-C
% (N)

HDL-C
% (N)

Tất cả giả dược

Giảm cân <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)≥Giảm 5% Tất cả 

Sibutramine
Giảm cân <5%
≥Giảm 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)

Giá trị trung bình cơ bản:
Giả dược: TG 187 mg / dL; CHOL 221 mg / dL; LDL-C 140 mg / dL; HDL-C 47 mg / dL 
Sibutramine: TG 172 mg / dL; CHOL 215 mg / dL; LDL-C 140 mg / dL; HDL-C 47 mg / dL 
TG: Triglyceride, CHOL: Cholesterol, LDL-C Lipoprotein-Cholesterol mật độ thấp HDL-C: 
Lipoprotein-Cholesterol mật độ cao

Sibutramine gây giảm cân đi kèm với giảm axit uric huyết thanh. Một số chất giảm cân tác dụng trung ương gây giải phóng serotonin 
từ các đầu dây thần kinh có liên quan đến rối loạn chức năng van tim. Khả năng xuất hiện của bệnh van tim đã được nghiên cứu cụ 
thể trong hai nghiên cứu. Trong một nghiên cứu, siêu âm tim 2-D và Doppler màu được thực hiện trên 210 bệnh nhân (tuổi trung 
bình, 54 tuổi) dùng sibutramine 15 mg hoặc giả dược hàng ngày trong khoảng thời gian từ 2 tuần đến 16 tháng (thời gian điều trị 
trung bình, 7,6 tháng). Ở những bệnh nhân không có tiền sử bệnh van tim trước đó, tỷ lệ mắc bệnh van tim là 3/132 (2,3%) ở nhóm 
điều trị sibutramine (cả ba trường hợp đều suy động mạch chủ nhẹ) và 2/77 (2. 6%) trong nhóm điều trị giả dược (một trường hợp 
suy động mạch chủ nhẹ và một trường hợp suy động mạch chủ nặng). Trong một nghiên cứu khác, 25 bệnh nhân được siêu âm tim 
2-D và Doppler màu trước khi điều trị bằng sibutramine và một lần nữa sau khi điều trị với sibutramine 5 đến 30 mg mỗi ngày trong 
ba tháng; không có trường hợp bệnh van tim.
Tác dụng của sibutramine 15 mg x 1 lần / ngày đối với các phép đo huyết áp trong 24 giờ được đánh giá trong 12 tuần đối chứng với giả dược

học. 26 nam và nữ, chủ yếu là người da trắng với chỉ số BMI trung bình là 34 kg / m2và độ tuổi trung bình là 39 được theo dõi 
huyết áp lưu động 24 giờ (ABPM). Các thay đổi trung bình từ lúc ban đầu đến Tuần 12 trong các biện pháp khác nhau của ABPM 
được thể hiện trong bảng sau.
Tham số
mm Hg

Tâm thu

Sibutramine
Tâm trương

SibutramineGiả dược Giả dược

15 mg
n = 14

20 mg
n = 16

15 mg
n = 12

20 mg
n = 16n = 12

0,2
- 0,3

- 0,9

- 0,1

Ban ngày

Ban đêm
Sáng sớm

24 giờ trung bình

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

Sự thay đổi huyết áp bình thường vào ban ngày được duy trì.
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CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG
MERIDIA được chỉ định để kiểm soát béo phì, bao gồm giảm cân và duy trì giảm cân, và nên được sử dụng trong
kết hợp với chế độ ăn kiêng giảm calo. MERIDIA được khuyên dùng cho bệnh nhân béo phì với chỉ số khối cơ thể ban đầu≥30 kg / m2, hoặc

≥27 kg / m2khi có các yếu tố nguy cơ khác (ví dụ, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp có kiểm soát). 
Dưới đây là biểu đồ Chỉ số khối cơ thể (BMI) dựa trên các chiều cao và cân nặng khác nhau.

BMI được tính bằng cách lấy cân nặng của bệnh nhân, tính bằng kg và chia cho chiều cao của bệnh nhân, tính bằng mét, bình phương. Chuyển đổi số 
liệu như sau: pound ÷ 2,2 = kg; inch × 0,0254 = mét.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
MERIDIA được chống chỉ định ở những bệnh nhân đang dùng chất ức chế monoamine oxidase (MAOIs) (xemCẢNH BÁO). MERIDIA được 
chống chỉ định ở những bệnh nhân quá mẫn với sibutramine hoặc bất kỳ thành phần nào không hoạt động của MERIDIA. MERIDIA được 
chống chỉ định ở những bệnh nhân bị rối loạn ăn uống nghiêm trọng (chán ăn tâm thần hoặc chứng ăn vô độ).
MERIDIA được chống chỉ định ở những bệnh nhân đang dùng các loại thuốc giảm cân tác dụng trung ương khác.

CẢNH BÁO

Huyết áp và nhịp tim
MERIDIA TĂNG HUYẾT ÁP NGAY LẬP TỨC VÀ / HOẶC TỶ LỆ XƯƠNG KHỚP Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN. CẦN 
THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN TỶ LỆ HUYẾT ÁP VÀ TỶ LỆ XƯƠNG KHỚP KHI CHỈ ĐỊNH MERIDIA.

Trong các nghiên cứu về bệnh béo phì có đối chứng với giả dược, sibutramine 5 đến 20 mg x 1 lần / ngày có liên quan đến việc tăng huyết áp tâm thu 
và huyết áp tâm trương trung bình khoảng 1 đến 3 mm Hg so với giả dược, và làm tăng nhịp tim trung bình so với giả dược khoảng 4 đến 5 nhịp mỗi 
phút. Sự gia tăng lớn hơn đã được thấy ở một số bệnh nhân, đặc biệt khi điều trị bằng sibutramine được bắt đầu ở liều cao hơn (xem bảng bên dưới). 
Trong các nghiên cứu béo phì có đối chứng với giả dược trước khi đưa ra thị trường, 0,4% bệnh nhân được điều trị bằng
Sibutramine đã được ngừng sử dụng để điều trị tăng huyết áp (SBP≥160 mm Hg hoặc DBP≥95 mm Hg), so với 0,4% ở nhóm giả dược,
và 0,4% bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine bị ngừng vì nhịp tim nhanh (nhịp tim≥100 bpm), so với 0,1% ở 
nhóm dùng giả dược.Huyết áp và mạch phải được đo trước khi bắt đầu điều trị với MERIDIA và nên được theo 
dõi đều đặn sau đó.Đối với những bệnh nhân bị tăng huyết áp hoặc nhịp mạch liên tục trong khi điều trị MERIDIA, 
nên xem xét giảm liều hoặc ngừng thuốc. MERIDIA nên được sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân có tiền sử 
tăng huyết áp (xemLIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG), và không nên dùng cho bệnh nhân tăng huyết áp không kiểm soát 
được hoặc kiểm soát kém.

Phần trăm ngoại lệ trong các nghiên cứu 1 và 2

Liều lượng (mg) % Giá trị ngoại lệ *

SBP
9
6
12
13
14

DBP
7
20
15
17
22

Xung
12
16
28
24
37

Giả dược

5
10
15
20
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* Ngoại lệ được định nghĩa là mức tăng so với đường cơ sở của≥15 mm Hg trong ba lần khám liên tiếp (SBP),≥10 mm Hg cho ba lần 

truy cập liên tiếp (DBP), hoặc xung≥10 bpm trong ba lần truy cập liên tiếp.

Tương tác tiềm năng với các chất ức chế Monoamine Oxidase
MERIDIA là chất ức chế tái hấp thu norepinephrine, serotonin và dopamine và không nên sử dụng đồng thời với MAOIs (xem
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA,Tiểu mục Tương tác thuốc). Phải có ít nhất 2 tuần sau khi ngừng MAOIs trước khi bắt đầu điều 
trị bằng MERIDIA. Tương tự, nên có ít nhất 2 tuần sau khi ngừng MERIDIA trước khi bắt đầu điều trị với MAOIs.

Hội chứng serotonin hoặc Hội chứng ác tính an thần kinh (NMS) - Phản ứng giống như
Sự phát triển của hội chứng serotonin có khả năng đe dọa tính mạng, hoặc các phản ứng giống như Hội chứng ác tính thần kinh (NMS), đã 
được báo cáo chỉ với SNRI và SSRI, bao gồm cả điều trị MERIDIA, nhưng đặc biệt khi sử dụng đồng thời thuốc serotonergic (bao gồm cả 
triptan) với các loại thuốc làm suy giảm chuyển hóa của serotonin (bao gồm cả MAOI), hoặc với thuốc chống loạn thần orcác chất đối kháng 
dopamine khác. Các triệu chứng hội chứng serotonin có thể bao gồm thay đổi trạng thái tâm thần (ví dụ: kích động, ảo giác, hôn mê), mất ổn 
định tự chủ (ví dụ, nhịp tim nhanh, huyết áp không ổn định, tăng thân nhiệt), quang sai thần kinh cơ (ví dụ, tăng phản xạ, mất phối hợp) và / 
hoặc các triệu chứng tiêu hóa [ví dụ: buồn nôn , nôn mửa, tiêu chảy] (xemTHẬN TRỌNG, Tương tác thuốc). Hội chứng serotonin, ở dạng 
nghiêm trọng nhất, có thể giống hội chứng ác tính an thần kinh, bao gồm tăng thân nhiệt, cứng cơ, mất ổn định tự chủ với sự dao động nhanh 
chóng của các dấu hiệu sinh tồn và thay đổi trạng thái tâm thần. Bệnh nhân cần được theo dõi về sự xuất hiện của hội chứng serotonin hoặc 
các dấu hiệu và triệu chứng giống NMS.

Bệnh tim mạch đồng thời
MERIDIA làm tăng đáng kể huyết áp và / hoặc nhịp mạch ở một số bệnh nhân. Do đó, MERIDIA không được dùng cho 
bệnh nhân có tiền sử bệnh mạch vành, suy tim sung huyết, loạn nhịp tim, hoặc đột quỵ.

Bệnh tăng nhãn áp

Vì MERIDIA có thể gây giãn đồng tử, nên thận trọng khi dùng cho bệnh nhân tăng nhãn áp góc hẹp.

Điều khoản khác
Các nguyên nhân hữu cơ gây béo phì (ví dụ, suy giáp không được điều trị) nên được loại trừ trước khi kê đơn MERIDIA.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Tăng huyết áp động mạch phổi

Một số chất giảm cân tác dụng trung ương gây giải phóng serotonin từ các đầu dây thần kinh có liên quan đến tăng huyết áp động mạch phổi (PPH), 
một bệnh hiếm gặp nhưng gây chết người. Trong các nghiên cứu lâm sàng trước khi đưa ra thị trường, không có trường hợp BHSS nào được báo cáo 
với viên nang sibutramine. Tuy nhiên, do tỷ lệ mắc bệnh này thấp trong dân số cơ bản, người ta không biết liệu MERIDIA có thể gây ra bệnh này hay 
không.

Co giật
Trong quá trình thử nghiệm trước khi đưa thuốc, co giật được báo cáo ở <0,1% bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine. MERIDIA nên được sử dụng thận trọng ở 
những bệnh nhân có tiền sử động kinh. Nên ngưng thuốc ở bất kỳ bệnh nhân nào lên cơn co giật.

Sự chảy máu

Đã có báo cáo về xuất huyết ở bệnh nhân dùng sibutramine. Mặc dù mối quan hệ nhân quả là không rõ ràng, nên thận trọng ở những 
bệnh nhân dễ bị chảy máu và những người dùng đồng thời các thuốc được biết là ảnh hưởng đến chức năng cầm máu hoặc tiểu cầu.

Sỏi mật
Giảm cân có thể kết tủa hoặc làm trầm trọng thêm sự hình thành sỏi mật.

Suy thận
MERIDIA nên được sử dụng thận trọng cho bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung bình. Không nên dùng MERIDIA cho bệnh nhân suy 
thận nặng, kể cả những người bị bệnh thận giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo (xemDược động học-Quần thể đặc biệt-Suy 
thận).

Rối loạn chức năng gan
Bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan nặng chưa được nghiên cứu một cách hệ thống; Do đó, MERIDIA không nên được sử dụng cho những bệnh nhân 
như vậy.

Can thiệp vào hiệu suất nhận thức và vận động
Mặc dù sibutramine không ảnh hưởng đến hoạt động tâm thần hoặc nhận thức ở những người tình nguyện khỏe mạnh, nhưng bất kỳ loại thuốc nào có hoạt tính thần kinh trung ương đều có khả 

năng làm giảm khả năng phán đoán, tư duy hoặc kỹ năng vận động.
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Thông tin cho bệnh nhân
Bác sĩ nên hướng dẫn bệnh nhân đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi bắt đầu điều trị với MERIDIA và đọc lại mỗi khi đơn 
thuốc được gia hạn.
Các bác sĩ cũng nên thảo luận với bệnh nhân của họ về bất kỳ phần nào của tờ hướng dẫn sử dụng thuốc có liên quan đến họ. Đặc biệt, cần 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ lịch hẹn tái khám.
Bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ của họ nếu họ phát ban, nổi mề đay hoặc các phản ứng dị ứng khác.
Bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ nếu họ đang dùng hoặc dự định dùng bất kỳ loại thuốc kê đơn hoặc thuốc mua tự do nào, đặc 
biệt là thuốc giảm cân, thuốc thông mũi, thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm ho, lithium, dihydroergotamine, sumatriptan
(Imitrex®), hoặc tryptophan, vì có khả năng tương tác.
Bệnh nhân nên được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc theo dõi huyết áp và mạch đều đặn.

Tương tác thuốc

Thuốc hoạt động thần kinh trung ương:

Việc sử dụng MERIDIA kết hợp với các thuốc có hoạt tính thần kinh trung ương khác, đặc biệt là các thuốc điều trị hệ serotonergic, chưa 
được đánh giá một cách có hệ thống. Do đó, nên thận trọng nếu chỉ định dùng đồng thời MERIDIA với các thuốc tác dụng trung ương 
khác (xemCHỐNG CHỈ ĐỊNHvàCẢNH BÁO).

Ở những bệnh nhân dùng chất ức chế monoamine oxidase (MAOI) (ví dụ: phenelzine, selegiline) kết hợp với các tác nhân 
serotonergic (ví dụ, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, venlafaxine), đã có báo cáo về các phản ứng nghiêm trọng, 
đôi khi gây tử vong ("hội chứng serotonin ;" xem bên dưới). Vì sibutramine ức chế tái hấp thu serotonin, không nên sử dụng 
MERIDIA đồng thời với MAOI (xemCHỐNG CHỈ ĐỊNH).Ít nhất 2 tuần sẽ trôi qua từ khi ngừng MAOI đến khi bắt đầu điều trị 
bằng MERIDIA. Tương tự, cần ít nhất 2 tuần kể từ khi ngừng MERIDIA đến khi bắt đầu điều trị bằng MAOI.

Nhóm triệu chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng được gọi là "hội chứng serotonin" cũng đã được báo cáo với đồng thời

sử dụng các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc và các tác nhân để điều trị chứng đau nửa đầu, chẳng hạn như Imitrex®(sumatriptan 
succinate) và dihydroergotamine, một số opioid, chẳng hạn như dextromethorphan, meperidine, pentazocine và fentanyl, lithium, hoặc 
tryptophan. Hội chứng serotonin cũng đã được báo cáo khi sử dụng đồng thời hai chất ức chế tái hấp thu serotonin. Hội chứng này cần được 
chăm sóc y tế ngay lập tức và có thể bao gồm một hoặc nhiều triệu chứng sau: hưng phấn, giảm hưng phấn, bồn chồn, mất ý thức, lú lẫn, mất 
phương hướng, lo lắng, kích động, yếu vận động, giật cơ, run, liệt nửa người, tăng phản xạ, mất điều hòa, rối loạn nhịp tim, mất phối hợp, tăng 
thân nhiệt, rùng mình, giãn đồng tử, điện di, nôn và nhịp tim nhanh.

Vì sibutramine ức chế tái hấp thu serotonin, nói chung, không nên dùng chung với các thuốc serotonergic khác như những thuốc đã liệt kê ở 
trên. Tuy nhiên, nếu sự kết hợp như vậy được chỉ định trên lâm sàng, cần có sự theo dõi thích hợp của bệnh nhân.

Thuốc có thể làm tăng huyết áp và / hoặc nhịp tim
Việc sử dụng đồng thời MERIDIA và các tác nhân khác có thể làm tăng huyết áp hoặc nhịp tim chưa được đánh giá. Chúng bao gồm một số loại 
thuốc thông mũi, thuốc trị ho, cảm lạnh và dị ứng có chứa các tác nhân như ephedrine hoặc pseudoephedrine. Cần thận trọng khi kê đơn 
MERIDIA cho những bệnh nhân sử dụng các loại thuốc này.

Rượu
Trong một nghiên cứu chéo mù đôi, có đối chứng với giả dược ở 19 tình nguyện viên, sử dụng một liều ethanol duy nhất (0,5 mL / kg) cùng với 
20 mg sibutramine không dẫn đến tương tác tâm thần vận động có ý nghĩa lâm sàng giữa rượu và sibutramine. Tuy nhiên, việc sử dụng đồng 
thời MERIDIA và rượu quá mức không được khuyến khích.

Thuốc uống tránh thai
Việc ức chế rụng trứng bằng thuốc tránh thai không bị ức chế bởi sibutramine. Trong một nghiên cứu chéo, 12 nữ tình nguyện viên khỏe 
mạnh dùng thuốc tránh thai steroid uống giả dược trong một giai đoạn và 15 mg sibutramine trong một giai đoạn khác trong suốt 8 
tuần. Không có tương tác toàn thân có ý nghĩa lâm sàng nào được quan sát thấy; do đó, không cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa 
thay thế khi bệnh nhân dùng thuốc tránh thai được kê đơn đồng thời với sibutramine.

Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản

Khả năng gây ung thư

Sibutramine được sử dụng trong chế độ ăn uống cho chuột (1,25, 5 hoặc 20 mg / kg / ngày) và chuột cống (1, 3, hoặc 9 mg / kg / ngày) trong hai năm tạo 
ra AUC huyết tương tối đa kết hợp của hai chất chuyển hóa có hoạt tính chính tương đương lần lượt là 0,4 và 16 lần, những người tuân theo liều dùng 
hàng ngày cho con người là 15 mg. Không có bằng chứng về khả năng gây ung thư ở chuột nhắt hoặc ở chuột cái. Ở chuột đực, tỷ lệ u lành tính của tế 
bào kẽ tinh hoàn cao hơn; những khối u như vậy thường thấy ở chuột và do nội tiết tố trung gian. Sự liên quan của những khối u này đối với con người 
vẫn chưa được biết.
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Tính gây đột biến

Sibutramine không gây đột biến trong thử nghiệm Ames,trong ống nghiệmThử nghiệm đột biến tế bào V79 của chuột hamster Trung Quốc,trong ống nghiệmxét nghiệm khả năng sinh sản 

trong tế bào lympho người hoặc xét nghiệm vi nhân ở chuột. Hai chất chuyển hóa có hoạt tính chính của nó được phát hiện có hoạt tính gây đột biến vi khuẩn tương đương trong thử nghiệm 

Ames. Tuy nhiên, cả hai chất chuyển hóa đều cho kết quả âm tính liên tục trongtrong ống nghiệmThử nghiệm đột biến tế bào V79 của chuột hamster Trung Quốc,trong ống nghiệmxét nghiệm 

clastogenicity trong tế bào lympho người,trong ống nghiệmThử nghiệm sửa chữa DNA trong tế bào HeLa, thử nghiệm vi nhân ở chuột vàin vivoxét nghiệm tổng hợp DNA đột xuất trong tế bào 

gan chuột.

Suy giảm khả năng sinh sản

Ở chuột, không có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở liều tạo ra AUC huyết tương kết hợp của hai chất chuyển hóa có hoạt tính chính 
lên đến 32 lần so với liều sau khi dùng 15 mg ở người. Ở người gấp 13 lần AUC kết hợp của con người, có độc tính đối với mẹ, và hành vi 
xây tổ của các con đập bị suy giảm, dẫn đến tỷ lệ tử vong chu sinh cao hơn; không có tác dụng ở mức xấp xỉ 4 lần AUC kết hợp của con 
người.

Thai kỳ

Tác dụng gây quái thai

Mang thai loại C
Các nghiên cứu được gắn nhãn phóng xạ trên động vật chỉ ra rằng sự phân bố mô không bị ảnh hưởng bởi quá trình 
mang thai, với sự chuyển giao tương đối thấp cho thai nhi. Ở chuột, không có bằng chứng về khả năng gây quái thai ở 
liều 1, 3, hoặc 10 mg / kg / ngày tạo ra AUC trong huyết tương kết hợp của hai chất chuyển hóa có hoạt tính chính lên đến 
xấp xỉ 32 lần so với liều sau 15 mg ở người. Ở thỏ với liều 3, 15 hoặc 75 mg / kg / ngày, AUC trong huyết tương lớn hơn 
khoảng 5 lần so với những người theo sau liều 15 mg ở người gây ra ngộ độc cho mẹ. Ở liều lượng độc tố rõ rệt, thỏ 
Belted Hà Lan có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn một chút so với đối chứng với chuột con có mõm ngắn rộng, loa tai tròn ngắn, 
đuôi ngắn và, ở một số, xương dài dày hơn ở các chi; với liều lượng tương đối cao ở thỏ trắng New Zealand,

Chưa có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát với sibutramine ở phụ nữ có thai. Việc sử dụng MERIDIA trong thời kỳ mang thai 
không được khuyến khích. Phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng các biện pháp tránh thai đầy đủ trong khi dùng 
MERIDIA. Bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ của họ nếu họ có thai hoặc có ý định có thai trong khi dùng MERIDIA.

Các bà mẹ cho con bú

Người ta không biết liệu sibutramine hoặc các chất chuyển hóa của nó có được bài tiết vào sữa mẹ hay không. MERIDIA không được khuyến cáo sử dụng cho các 
bà mẹ đang cho con bú. Bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ của họ nếu họ đang cho con bú.

Sử dụng cho trẻ em

Hiệu quả của sibutramine ở thanh thiếu niên béo phì chưa được nghiên cứu đầy đủ.
Cơ chế hoạt động của Sibutramine ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine tương tự như cơ chế hoạt động của một số thuốc chống trầm 
cảm. Các phân tích tổng hợp về các thử nghiệm ngắn hạn có đối chứng với giả dược về thuốc chống trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên mắc 
chứng rối loạn trầm cảm nặng (MDD), rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và các rối loạn tâm thần khác đã cho thấy nguy cơ cao hơn xảy ra các biến cố 
bất lợi đại diện cho hành vi hoặc suy nghĩ tự sát trong vài tháng đầu điều trị ở những người dùng thuốc chống trầm cảm. Nguy cơ trung bình của 
những biến cố như vậy ở bệnh nhân dùng thuốc chống trầm cảm là 4%, gấp đôi so với nguy cơ xảy ra với giả dược là 2%.
Không có thử nghiệm đối chứng với giả dược nào về sibutramine đã được tiến hành ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên bị MDD, OCD hoặc các rối loạn tâm thần 
khác. Trong một nghiên cứu về thanh thiếu niên bị béo phì, trong đó 368 bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine và 130 bệnh nhân với giả dược, một bệnh 
nhân ở nhóm sibutramine và một bệnh nhân ở nhóm giả dược đã cố gắng tự tử. Ý tưởng tự sát được báo cáo bởi 2 bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine và 
không có bệnh nhân nào trong số những bệnh nhân dùng giả dược. Không rõ sibutramine có làm tăng nguy cơ có hành vi hoặc suy nghĩ tự sát ở bệnh nhi hay 
không.
Dữ liệu không đủ để khuyến cáo sử dụng sibutramine để điều trị béo phì ở bệnh nhi.

Sử dụng lão khoa

Các nghiên cứu lâm sàng về sibutramine không bao gồm đủ số lượng bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên để xác định xem họ có phản ứng 
khác với bệnh nhân trẻ hơn hay không. Nói chung, việc lựa chọn liều cho bệnh nhân cao tuổi nên thận trọng, phản ánh tần suất suy 
giảm chức năng gan, thận hoặc tim, và bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc khác. Dược động học ở bệnh nhân cao tuổi được thảo 
luận trong "DƯỢC LÝ LÂM SÀNG. "

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC
Trong các nghiên cứu có đối chứng với giả dược, 9% bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine (n = 2068) và 7% bệnh nhân được điều trị bằng giả dược (n = 884) đã rút lui 

vì các tác dụng ngoại ý.

Trong các nghiên cứu đối chứng với giả dược, các hiện tượng phổ biến nhất là khô miệng, chán ăn, mất ngủ, táo bón và đau đầu. Bất lợi
các sự kiện trong các nghiên cứu này xảy ra ở≥1% bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine và thường xuyên hơn ở nhóm dùng giả dược được thể 
hiện trong bảng sau.

trang 10 trên 17



Bệnh nhân béo phì trong các nghiên cứu có kiểm soát giả dược

HỆ THỐNG CƠ THỂ
Sự kiện bất lợi

Sibutramine
(n = 2068)

Giả dược
(n = 884)

% Tỷ lệ mắc bệnh % Tỷ lệ mắc bệnh

CƠ THỂ LÀ TOÀN BỘ:
Đau đầu
Đau lưng
Hội chứng cúm

Tai nạn thương tích

Suy nhược

Đau bụng
Đau ngực
Đau cổ
Dị ứng

HỆ TIM MẠCH
Nhịp tim nhanh

Giãn mạch
Đau nửa đầu

Tăng huyết áp / tăng huyết áp Đánh 
trống ngực

HỆ THỐNG TIÊU HÓA
Chán ăn
Táo bón
Tăng khẩu vị
Buồn nôn

Rối loạn tiêu hóa

Viêm dạ dày

Nôn mửa
Rối loạn trực tràng

KIM LOẠI & DINH DƯỠNG
Khát nước

Phù toàn thân
HỆ THỐNG CƠ XƯƠNG

Đau khớp
Đau cơ
Viêm bao gân
Rối loạn khớp

HỆ THẦN KINH
Khô miệng
Mất ngủ
Chóng mặt

Lo lắng
Sự lo lắng

Sự chán nản

Dị cảm
Sự im lặng
Kích thích thần kinh trung ương

Rối loạn cảm xúc
HỆ THỐNG HÔ HẤP

Viêm mũi

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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Viêm họng hạt

Viêm xoang

Tăng ho
Viêm thanh quản

DA & ỨNG DỤNG
Phát ban

Đổ mồ hôi

Herpes simplex
Mụn

CẢM BIẾN ĐẶC BIỆT
Cảm giác biến thái

Rối loạn tai
Đau tai

HỆ THỐNG NGOẠI LỆ
Đau bụng kinh
Nhiễm trùng đường 
tiết niệu Âm đạo
Metrorrhagia

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

Các tác dụng phụ bổ sung sau đây đã được báo cáo trong≥1% của tất cả bệnh nhân đã nhận sibutramine trong các nghiên cứu trước khi đưa ra thị trường có kiểm soát và không 

kiểm soát.

Toàn bộ cơ thể
sốt.

Hệ thống tiêu hóa
tiêu chảy, đầy hơi, viêm dạ dày ruột, rối loạn răng.

Trao đổi chất và dinh 
dưỡng phù ngoại vi.

Hệ thống cơ xương
viêm khớp.

Hệ thần kinh
kích động, chuột rút chân, tăng trương lực, suy nghĩ bất thường.

Hệ hô hấp
viêm phế quản, khó thở.

Da và phần phụ
ngứa.

Các giác quan đặc biệt

giảm thị lực.

Hệ tiết niệu sinh dục
Rối loạn kinh nguyệt.

Các sự kiện bất lợi khác

Các nghiên cứu lâm sàng

Co giật
Co giật được báo cáo là một tác dụng ngoại ý ở ba trong số 2068 (0,1%) bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine và không có bệnh nhân nào trong số 884 bệnh 
nhân được điều trị bằng giả dược trong các nghiên cứu béo phì trước khi xuất hiện có đối chứng với giả dược. Hai trong số ba bệnh nhân bị co giật có các yếu tố 
tiềm tàng (một người có tiền sử bệnh động kinh; một người được chẩn đoán sau đó là u não). Tỷ lệ mắc bệnh ở tất cả các đối tượng được dùng sibutramine (ba 
trong số 4.588 đối tượng) là dưới 0,1%.
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Ecchymosis / Rối loạn chảy máu
Vết bầm tím (bầm tím) đã được quan sát thấy ở 0,7% bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine và ở 0,2% bệnh nhân được điều trị bằng giả dược trong các nghiên 
cứu béo phì có đối chứng với giả dược trước khi xuất xưởng. Một bệnh nhân bị chảy máu kéo dài với một lượng nhỏ xảy ra trong cuộc phẫu thuật nhỏ trên khuôn 
mặt. Sibutramine có thể có ảnh hưởng đến chức năng tiểu cầu do tác dụng lên sự hấp thu serotonin.

Viêm thận kẽ
Viêm thận kẽ cấp tính (xác nhận bằng sinh thiết) đã được báo cáo ở một bệnh nhân béo phì dùng sibutramine trong các nghiên cứu 
trước khi đưa thuốc. Sau khi ngưng thuốc, lọc máu và uống corticosteroid; chức năng thận bình thường hóa. Bệnh nhân đã hồi phục 
hoàn toàn.

Các phát hiện trong phòng thí nghiệm đã thay đổi

Các xét nghiệm chức năng gan bất thường, bao gồm tăng AST, ALT, GGT, LDH, phosphatase kiềm và bilirubin, được báo cáo là tác dụng phụ ở 1,6% 
bệnh nhân béo phì được điều trị bằng sibutramine trong các thử nghiệm đối chứng với giả dược so với 0,8% bệnh nhân dùng giả dược. Trong
những nghiên cứu này, có giá trị có ý nghĩa về mặt lâm sàng (bilirubin toàn phần≥2 mg / dL; ALT, AST, GGT, LDH, hoặc phosphatase kiềm≥3 × giới hạn trên của mức 
bình thường) xảy ra ở 0% (phosphatase kiềm) đến 0,6% (ALT) của bệnh nhân được điều trị bằng sibutramine và không có ở bệnh nhân nào được điều trị bằng giả 
dược. Các giá trị bất thường có xu hướng rời rạc, thường giảm đi khi tiếp tục điều trị và không cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa liều lượng và đáp ứng.

Báo cáo tiếp thị sau
Các báo cáo tự nguyện về các tác dụng ngoại ý tạm thời liên quan đến việc sử dụng sibutramine được liệt kê dưới đây. Điều quan trọng cần nhấn 
mạnh là mặc dù những sự kiện này xảy ra trong khi điều trị bằng sibutramine, chúng có thể không có mối quan hệ nhân quả với thuốc. Bản thân tình 
trạng béo phì, tình trạng bệnh / yếu tố nguy cơ đồng thời hoặc giảm cân có thể làm tăng nguy cơ mắc một số biến cố này.

Tâm thần
Các trường hợp trầm cảm, rối loạn tâm thần, hưng cảm, có ý định tự sát và tự sát đã được báo cáo hiếm khi xảy ra ở những bệnh nhân đang điều trị bằng 
sibutramine. Tuy nhiên, mối quan hệ chưa được thiết lập giữa những sự kiện này và việc sử dụng sibutramine. Nếu có bất kỳ hiện tượng nào trong số này xảy ra 
trong khi điều trị bằng sibutramine, nên cân nhắc việc ngưng sử dụng.

Quá mẫn cảm
Các phản ứng quá mẫn dị ứng khác nhau, từ phát ban nhẹ trên da và nổi mày đay đến phù mạch và phản vệ đã được báo cáo (xem
CHỐNG CHỈ ĐỊNHvàTHẬN TRỌNG-Thông tin cho bệnh nhân,và các báo cáo khác về phản ứng dị ứng được liệt kê bên dưới).

Các sự kiện được báo cáo sau tiếp thị khác:

Toàn bộ cơ thể
sốc phản vệ, phản ứng phản vệ, tức ngực, tức ngực, phù mặt, đau nhức chân tay, đột tử không rõ nguyên nhân.

Hệ tim mạch
cơn đau thắt ngực, rung nhĩ, suy tim sung huyết, ngừng tim, giảm nhịp tim, nhồi máu cơ tim, nhịp nhanh trên thất, 
ngất, xoắn đỉnh, nhức đầu mạch máu, nhịp nhanh thất, ngoại tâm thu thất, rung thất.

Hệ thống tiêu hóa
viêm túi mật, sỏi mật, loét hành tá tràng, đại tiện ra máu, xuất huyết tiêu hóa, tăng tiết nước bọt, tắc ruột, loét miệng, 
loét dạ dày, phù lưỡi.

Hệ thống nội tiết
bướu cổ, cường giáp, suy giáp.

Hệ thống huyết thanh và bạch huyết

thiếu máu, giảm bạch cầu, nổi hạch, chấm xuất huyết, giảm tiểu cầu.

Chuyển hóa và dinh dưỡng tăng 
đường huyết, hạ đường huyết.

Hệ thống cơ xương
viêm khớp, viêm bao hoạt dịch.

Hệ thần kinh
những giấc mơ bất thường, dáng đi bất thường, mất trí nhớ, tức giận, tai biến mạch máu não, suy giảm khả năng tập trung, lú lẫn, trầm cảm nặng hơn, hội chứng 
Gilles de la Tourette, thôi miên, giảm ham muốn tình dục, tăng ham muốn tình dục, thay đổi tâm trạng, ác mộng, mất trí nhớ ngắn hạn, rối loạn ngôn ngữ, thiếu 
máu cục bộ thoáng qua tấn công, run, co giật, chóng mặt.
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Hệ hô hấp
chảy máu cam, nghẹt mũi, rối loạn hô hấp, ngáp.

Da và phần phụ
rụng tóc, viêm da, nhạy cảm với ánh sáng (da), mày đay.

Các giác quan đặc biệt

thị lực bất thường, nhìn mờ, khô mắt, đau mắt, tăng nhãn áp, viêm tai ngoài, viêm tai giữa, nhạy cảm với ánh sáng (mắt), ù tai.

Hệ tiết niệu sinh dục
xuất tinh bất thường, tiểu máu, liệt dương, tăng số lần đi tiểu, tiểu khó, bí tiểu.

LẠM DỤNG VÀ PHỤ THUỘC CỦA THUỐC

Chất bị kiểm soát
MERIDIA được kiểm soát trong Bảng IV của Đạo luật về các chất được kiểm soát (CSA).

Lạm dụng và phụ thuộc về thể chất và tâm lý
Bác sĩ nên đánh giá cẩn thận bệnh nhân về tiền sử lạm dụng thuốc và theo dõi sát những bệnh nhân đó, quan sát họ để tìm dấu 
hiệu lạm dụng hoặc lạm dụng (ví dụ, sự phát triển dung nạp thuốc, tăng liều, hành vi tìm kiếm thuốc).

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Quản lý quá liều
Có ít kinh nghiệm về quá liều với sibutramine. Các tác dụng ngoại ý thường được ghi nhận liên quan đến quá liều là nhịp tim 
nhanh, tăng huyết áp, nhức đầu và chóng mặt. Điều trị nên bao gồm các biện pháp chung được áp dụng trong việc kiểm soát quá 
liều: cần thiết lập đường thở khi cần thiết; theo dõi tim và dấu hiệu quan trọng được khuyến khích; triệu chứng chung
và các biện pháp hỗ trợ nên được thiết lập. Sử dụng thận trọngβ-blockers có thể được chỉ định để kiểm soát huyết áp tăng hoặc nhịp tim nhanh. 
Kết quả từ một nghiên cứu ở những bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối đang thẩm phân cho thấy các chất chuyển hóa của sibutramine 
không bị đào thải ở một mức độ đáng kể khi thẩm tách máu. (xemDược động học-Quần thể đặc biệt-Suy thận).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Liều khởi đầu được khuyến cáo của MERIDIA là 10 mg, dùng một lần mỗi ngày cùng với thức ăn hoặc không. Nếu không giảm cân không đủ, 
liều có thể được điều chỉnh sau bốn tuần thành tổng cộng 15 mg một lần mỗi ngày. Liều 5 mg nên dành cho những bệnh nhân không dung 
nạp với liều 10 mg. Các thay đổi về huyết áp và nhịp tim cần được tính đến khi đưa ra các quyết định liên quan đến việc chuẩn độ liều (xem
CẢNH BÁOvàCÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA).
Liều trên 15 mg mỗi ngày không được khuyến khích. Trong hầu hết các thử nghiệm lâm sàng, MERIDIA được dùng vào 
buổi sáng. Phân tích nhiều biến số đã chỉ ra rằng khoảng 60% bệnh nhân giảm ít nhất 4 pound trong 4 tuần đầu điều trị 
với một liều MERIDIA nhất định kết hợp với chế độ ăn giảm calo sẽ giảm ít nhất 5% (trừ giả dược) trọng lượng cơ thể ban 
đầu của họ vào cuối 6 tháng đến 1 năm điều trị với liều MERIDIA đó. Ngược lại, khoảng 80% bệnh nhân không giảm ít 
nhất 4 pound trong 4 tuần đầu điều trị với một liều MERIDIA nhất định không giảm ít nhất 5% (đã trừ giả dược) trọng 
lượng cơ thể ban đầu của họ vào cuối 6 tuổi. tháng đến 1 năm điều trị với liều lượng đó. Nếu bệnh nhân không giảm ít 
nhất 4 pound trong 4 tuần đầu điều trị,

Tính an toàn và hiệu quả của MERIDIA, như đã được chứng minh trong các thử nghiệm mù đôi, có đối chứng với giả dược, vẫn chưa được xác định sau 2 
năm tại thời điểm này.

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

MERIDIA®(sibutramine hydrochloride monohydrate) Viên nang chứa 5 mg, 10 mg hoặc 15 mg sibutramine hydrochloride 
monohydrate và được cung cấp như sau:
5 mg, NDC 0074-2456-12, viên nang màu xanh / vàng có in chữ "MERIDIA" trên nắp và "-5-" trên thân, trong chai 30 viên.

10 mg, NDC 0074-2457-12, viên nang màu xanh / trắng có in chữ "MERIDIA" trên nắp và "-10-" trên thân, trong chai 30 
viên.
15 mg, NDC 0074-2458-12, viên nang màu vàng / trắng có in chữ "MERIDIA" trên nắp và "-15-" trên thân, trong chai 30 viên.

Kho
Bảo quản ở 25 ° C (77 ° F); cho phép du ngoạn đến 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F) [xem nhiệt độ phòng được USP kiểm soát]. Bảo vệ viên nang khỏi nhiệt và độ 
ẩm. Phân phối trong bao bì kín, chịu được ánh sáng như định nghĩa trong USP.
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MERIDIA®
(mer-ID-dee-uh)
(sibutramine hydrochloride monohydrate) Viên nang CS-IV

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Đọc Thông tin về Bệnh nhân đi kèm với MERIDIA trước khi bạn bắt đầu sử dụng và mỗi khi bạn được nạp lại. Có thể có những thông tin mới. Tờ rơi 
này không thay thế cho việc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về tình trạng sức khỏe hoặc cách điều trị của bạn.

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về MERIDIA là gì?
Một số người dùng MERIDIA có thể bị tăng huyết áp hoặc nhịp tim (mạch). Không dùng MERIDIA nếu huyết áp của bạn 
không được kiểm soát tốt. Liên hệ với bác sĩ nếu bạn bị tăng huyết áp khi dùng MERIDIA.
Bác sĩ nên kiểm tra huyết áp và nhịp tim của bạn trước khi bạn bắt đầu dùng MERIDIA và tiếp tục kiểm tra thường xuyên trong khi bạn đang sử dụng 
MERIDIA. Điều quan trọng là phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên trong khi dùng MERIDIA.

MERIDIA là gì?
MERIDIA là một loại thuốc có thể giúp những người béo phì, theo quyết định của bác sĩ, giảm cân và giữ cân. MERIDIA có thể 
giúp giảm cân vì nó ảnh hưởng đến các vùng não kiểm soát cơn đói. Bạn nên sử dụng MERIDIA với chế độ ăn ít calo.
Việc sử dụng MERIDIA trong hơn 2 năm vẫn chưa được nghiên 
cứu. MERIDIA chưa được nghiên cứu ở trẻ em dưới 16 tuổi.

Ai không nên dùng MERIDIA? 
Không dùng MERIDIA nếu bạn:
• bị huyết áp cao không kiểm soát được hoặc kiểm soát kém.

• đang dùng hoặc đã dùng một loại thuốc được gọi là chất ức chế monoamine oxidase (MAOI). Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không chắc 
chắn liệu bất kỳ loại thuốc nào của bạn có phải là MAOI hay không. Không dùng MAOIs trong ít nhất 2 tuần trước khi sử dụng MERIDIA. Không dùng 
MAOIs trong ít nhất 2 tuần sau khi ngừng MERIDIA.

• mắc chứng rối loạn ăn uống được gọi là chán ăn tâm thần hoặc chứng ăn vô độ.

• đang dùng thuốc giảm cân để kiểm soát cơn thèm ăn.

• bị dị ứng với MERIDIA.Các thành phần hoạt chất là sibutramine hydrochloride monohydrate. Xem phần cuối của tờ rơi này để biết danh sách 
đầy đủ các thành phần trong MERIDIA.

Tôi nên dùng MERIDIA như thế nào?
• Uống MERIDIA đúng theo quy định. Bác sĩ có thể điều chỉnh liều lượng của bạn. Không thay đổi liều lượng của bạn trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn làm như 
vậy.

• Bạn có thể dùng MERIDIA có hoặc không có thức ăn.

• Nếu bạn bỏ lỡ một liều MERIDIA, chỉ cần bỏ qua. Không dùng thêm một liều để bù cho những liều đã quên.

• Nếu bạn dùng quá nhiều MERIDIA, hãy gọi ngay cho bác sĩ hoặc Trung tâm Kiểm soát Chất độc, hoặc đến phòng cấp cứu.

• Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn không giảm ít nhất 4 pound trong 4 tuần đầu tiên dùng MERIDIA và ăn một chế độ ăn ít calo. Bác sĩ có thể thay 
đổi liều của bạn hoặc ngừng MERIDIA. MERIDIA không hoạt động cho tất cả mọi người.

Tôi nên tránh những gì khi dùng MERIDIA?
MERIDIA có thể không phải là thuốc phù hợp với bạn nếu bạn mắc một số bệnh lý nhất định. Nói với bác sĩ của bạn về tất cả các tình trạng 
y tế của bạn, đặc biệt là nếu bạn:
• bị cao huyết áp.

• có hoặc có vấn đề về timchẳng hạn như đau tim, suy tim, đau ngực hoặc nhịp tim không đều.

• đã bị đột quỵ hoặc các triệu chứng đột quỵ.

• có vấn đề về gan hoặc thận.
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• có một vấn đề về mắt được gọi là bệnh tăng nhãn áp.

• có vấn đề về tuyến giáp (suy giáp).

• đã hoặc đã bị co giật (co giật, phù).

• có vấn đề về chảy máu.

• đã hoặc đã có sỏi mật.

• bị trầm cảm.

• trên 65 tuổi.

• dưới 16 tuổi.

• đang mang thai hoặc dự định có thai.Ảnh hưởng của MERIDIA đối với thai nhi của bạn chưa được biết đến. Nếu bạn có thể mang 
thai, bạn nên sử dụng biện pháp tránh thai trong khi dùng MERIDIA. Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có thai trong khi 
dùng MERIDIA.

• đang cho con bú.Người ta không biết liệu MERIDIA có đi vào sữa của bạn hay không. Tác động của MERIDIA đối với em bé của bạn không được biết. Bạn 
không nên cho con bú trong khi dùng MERIDIA.

Không lái xe, vận hành máy móc hạng nặng hoặc làm các hoạt động nguy hiểm khác cho đến khi bạn biết MERIDIA ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Nói với bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc bạn dùng, bao gồm cả thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin và thảo dược bổ sung.Dùng 
MERIDIA và một số loại thuốc khác có thể ảnh hưởng lẫn nhau và có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng và trong một số trường hợp. 
Hãy chắc chắn rằng bạn nói với bác sĩ của bạn nếu bạn dùng:
• thuốc gọi là MAOIs, xem phần "Ai không nên dùng MERIDIA?"

• các loại thuốc giảm cân khác

• thuốc ho và cảm lạnh

• thuốc trị đau nửa đầu

• thuốc điều trị trầm cảm

• thuốc giảm đau có chất gây mê

• liti

• tryptophan

• thuốc làm tăng chảy máu

• thuốc kháng sinh

Biết các loại thuốc đã dùng. Giữ một danh sách và đưa cho bác sĩ và dược sĩ của bạn mỗi khi bạn nhận được thuốc mới. Họ có thể cho bạn biết liệu có 
thể dùng MERIDIA cùng với các loại thuốc khác hay không.

Các tác dụng phụ có thể có của MERIDIA là gì?
Các tác dụng phụ thường gặp của MERIDIA bao gồm: khô miệng, nhức đầu, chán ăn, khó ngủ và táo bón. Các tác 
dụng phụ nghiêm trọng sau đây đã được báo cáo với MERIDIA:
• tăng huyết áp hoặc nhịp tim ở một số người.Xem "Thông tin quan trọng nhất mà tôi nên biết về MERIDIA là gì?"

• co giật

• sự chảy máu

• một vấn đề hiếm gặp nhưng đe dọa tính mạng được gọi là "hội chứng serotonin."Nó có thể xảy ra khi mọi người dùng thuốc ảnh hưởng đến 
một chất hóa học trong não gọi là serotonin cùng với MERIDIA. Không dùng các loại thuốc khác với MERIDIA trừ khi bác sĩ đã cho bạn biết bạn có 
thể làm như vậy. Nhận trợ giúp y tế ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, đặc biệt là khi dùng các loại thuốc khác với MERIDIA:
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• cảm thấy yếu ớt, bồn chồn, bối rối hoặc lo lắng
• Mất tỉnh táo
• bị sốt, nôn mửa, đổ mồ hôi, rùng mình hoặc run rẩy
• nhịp tim nhanh

Một số loại thuốc giảm cân có liên quan đến một tình trạng hiếm gặp nhưng đe dọa tính mạng ảnh hưởng đến huyết áp trong phổi (tăng áp động mạch 
phổi). Vì tình trạng này rất hiếm nên người ta không biết liệu MERIDIA có thể gây ra bệnh này hay không. Nếu bạn cảm thấy khó thở mới hoặc nặng hơn, 
hãy thông báo cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.
Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị phát ban hoặc nổi mề đay khi dùng MERIDIA. Bạn có thể bị phản ứng dị ứng. Hãy cho bác sĩ 
biết nếu bạn nhận được các tác dụng làm phiền bạn hoặc không biến mất.
Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ của MERIDIA. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
MERIDIA là một chất được kiểm soát (CIV). Điều này có nghĩa là MERIDIA có thể trở thành mục tiêu của những người lạm dụng thuốc kê đơn. 
Giữ MERIDIA của bạn ở một nơi an toàn. Bán hoặc cho đi MERIDIA là vi phạm pháp luật.

Tôi nên lưu trữ MERIDIA như thế nào?

• Bảo quản MERIDIA ở nhiệt độ phòng từ 59 ° đến 86 ° F (15 ° đến 30 ° C). Không bao giờ để nó ở nơi nóng hoặc ẩm.

• Vứt bỏ một cách an toàn MERIDIA đã quá hạn sử dụng hoặc không còn cần thiết.

• Để MERIDIA và tất cả các loại thuốc xa tầm tay trẻ em. Nếu con bạn vô tình uống MERIDIA, hãy gọi ngay cho bác sĩ hoặc Trung tâm 
Kiểm soát Chất độc, hoặc đưa con bạn đến phòng cấp cứu.

Thông tin chung về MERIDIA.
Thuốc đôi khi được kê đơn cho các tình trạng khác với những điều kiện được mô tả trong tờ rơi thông tin bệnh nhân. Không sử dụng 
MERIDIA cho tình trạng bệnh không được kê đơn. Không đưa MERIDIA cho người khác, ngay cả khi họ có các triệu chứng giống bạn. Nó có 
thể gây hại cho họ và vi phạm pháp luật.
Tờ rơi này tóm tắt những thông tin quan trọng nhất về MERIDIA. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Bạn 
cũng có thể hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thông tin được viết cho các chuyên gia y tế.
Để biết thêm thông tin, hãy gọi Abbott Laboratories theo số 1-800-633-9110 hoặc truy cập www.Meridia.net.

Các thành phần trong MERIDIA là gì?
Thành phần hoạt tính: sibutramine hydrochloride monohydrate Thành phần không hoạt động: lactose monohydrate, NF; cellulose vi tinh thể, 
NF; silicon dioxide dạng keo, NF; và magie stearat, NF trong viên nang gelatin cứng [có chứa titanium dioxide, USP; gelatin; FD&C Blue số 2 (chỉ 
viên nang 5 và 10 mg); D&C Yellow số 10 (chỉ dành cho viên nang 5 và 15 mg), và các thành phần không hoạt động khác].

© Abbott
Được sản xuất cho Phòng thí nghiệm Abbott, Bắc Chicago, IL 60064 Hoa Kỳ bởi KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664.
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