
МЕРИДИЯ®

(сибутрамин хидрохлорид монохидрат) Капсули 
CS-IV
ОПИСАНИЕ
МЕРИДИЯ®(сибутрамин хидрохлорид монохидрат) е перорално прилаган агент за лечение на затлъстяване. Химически, на
активната съставка е рацемична смес от (+) и (-) енантиомери на циклобутанметанамин, 1-(4-хлорофенил)-N,N-диметил-α
(2-метилпропил)-, хидрохлорид, монохидрат и има емпирична формула C17Х29кл2НЕ. Молекулното му тегло е 334,33.
Структурната формула е показана по-долу:

Сибутрамин хидрохлорид монохидрат е бял до кремав кристален прах с разтворимост 2,9 mg/mL във вода с pH 5,2. Неговият коефициент 
на разпределение октанол: вода е 30,9 при pH 5,0.
Всяка капсула MERIDIA съдържа 5 mg, 10 mg и 15 mg сибутрамин хидрохлорид монохидрат. Също така съдържа като неактивни 
съставки: лактоза монохидрат, NF; микрокристална целулоза, NF; колоиден силициев диоксид, NF; и магнезиев стеарат, NF в твърда 
желатинова капсула [която съдържа титанов диоксид, USP; желатин; FD&C Blue No. 2 (само капсули от 5 и 10 mg); D&C Yellow No. 10 
(само капсули от 5 и 15 mg) и други неактивни съставки].

КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

Режим на действие

Сибутраминът произвежда своите терапевтични ефекти чрез инхибиране на обратното захващане на норепинефрин, серотонин и допамин. Сибутрамин и неговите 

основни фармакологично активни метаболити (M1и М2) не действат чрез освобождаване на моноамини.

Фармакодинамика
Сибутраминът проявява своите фармакологични действия предимно чрез вторичното си действие (M1) и първичен (М2) аминни метаболити. Родителят

съединение, сибутрамин, е мощен инхибитор на обратното захващане на серотонин (5-хидрокситриптамин, 5-НТ) и норепинефринin vivo, но не 
инвитро. Въпреки това, метаболитите M1и М2инхибират обратното захващане и на тези невротрансмитериинвитроиin vivo.

В човешката мозъчна тъкан M1и М2също така инхибира обратното захващане на допаминаинвитро, но с ~3 пъти по-ниска сила, отколкото за инхибиране на обратното 

захващане на серотонин или норепинефрин.

Ефективността на сибутрамин, M1и М2като In vitro инхибитори на обратното захващане на моноамин в човешкия мозъчен потенциал за инхибиране на обратното захващане на 

моноамин (Kи;nM)

Серотонин

298
15
20

норепинефрин

5451
20
15

допамин
943
49
45

Сибутрамин

М1

М2

Проучване, използващо плазмени проби, взети от лекувани със сибутрамин доброволци, показва инхибиране на обратното захващане на моноамин на 
норепинефрин > серотонин > допамин; максималните инхибиции са норепинефрин = 73%, серотонин = 54% и допамин = 16%.
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Сибутрамин и неговите метаболити (M1и М2) не са агенти, освобождаващи серотонин, норепинефрин или допамин. След хронични
приложение на сибутрамин при плъхове, не е наблюдавано изчерпване на мозъчните моноамини.
Сибутрамин, М1и М2не показват данни за антихолинергично или антихистаминергично действие. В допълнение, профили на свързване на рецептори

показват, че сибутрамин, M1и М2имат нисък афинитет към серотонин (5-НТ1, 5-HT1А, 5-HT1B, 5-HT2А, 5-HT2С), норепинефрин (β,β1,

β3,α1иα2), допамин (D1и Д2), бензодиазепинови и глутаматни (NMDA) рецептори. Тези съединения също нямат инхибиторна активност на 
моноаминооксидазатаинвитроиin vivo.

Фармакокинетика

Абсорбция
Сибутраминът се абсорбира бързо от стомашно-чревния тракт (Tмаксот 1,2 часа) след перорално приложение и се подлага на обширно първо-

преминава метаболизъм в черния дроб (орален клирънс от 1750 L/h и полуживот 1,1 h) за образуване на фармакологично активните моно- и ди 
дезметил метаболити M1и М2. Пикови плазмени концентрации на M1и М2се достигат в рамките на 3 до 4 часа. На базата на масата

Балансови проучвания, средно най-малко 77% от еднократна перорална доза сибутрамин се абсорбира. Абсолютната бионаличност на 
сибутрамин не е определена.

Разпределение

Радиомаркирани изследвания при животни показват бързо и широко разпределение в тъканите: най-високи концентрации на радиобелязан материал 
са открити в елиминиращите органи, черния дроб и бъбреците.Инвитро, сибутрамин, М1и М2са силно обвързани (97%, 94% и 94%,

съответно) към човешки плазмени протеини при плазмени концентрации, наблюдавани след терапевтични дози.

Метаболизъм

Сибутраминът се метаболизира в черния дроб главно от цитохром Р450 (3A4) изоензим, до десметил метаболити, M1и М2.
Тези активни метаболити се метаболизират допълнително чрез хидроксилиране и конюгиране до фармакологично неактивни метаболити, M5

и М6. След перорално приложение на радиобелязан сибутрамин, по същество целият пиков радиомаркиран материал в плазмата 
се дължи на непроменен сибутрамин (3%), M1(6%), М2(12%), М5(52%) и М6(27%).

М1и М2плазмените концентрации достигат стационарно състояние в рамките на четири дни след дозиране и са приблизително два пъти по-високи, 

отколкото след единична доза. Елиминационният полуживот на M1и М2, 14 и 16 часа, съответно, остават непроменени след многократно дозиране.

Екскреция
Приблизително 85% (диапазон 68-95%) от еднократно перорално приложена радиомаркирана доза се екскретира в урината и изпражненията за 15-
дневен период на събиране, като по-голямата част от дозата (77%) се екскретира с урината. Основните метаболити в урината са M5и М6; непроменен

сибутрамин, М1, и М2не бяха открити. Основният път на екскреция на M1и М2е чернодробния метаболизъм и за M5и М6

е бъбречна екскреция.

Резюме на фармакокинетичните параметри

Средни (% CV) и 95% доверителни интервали на фармакокинетичните параметри (доза = 15 mg)

Проучване

Население
° Смакс тмакс AUC† T½

(ng/mL) (з) (ng*h/mL) (з)
Метаболит М1

Целева популация:

Затлъстели субекти (n = 18) 4,0 (42)
3.2 - 4.8

3,6 (28)
3.1 - 4.1

25,5 (63)
18.1 - 32.9 – –

Специално население:

Умерено чернодробно

Обезценка (n = 12)
2,2 (36)

1,8 - 2,7
3,3 (33)

2,7 - 3,9
18,7 (65)

11.9 - 25.5 – –
Метаболит М2
Целева популация:

Затлъстели субекти

(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
Специално население:

Умерено чернодробно

Обезценка (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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† Изчислено само до 24 часа за M1.

Ефект на храната

Прилагането на единична доза от 20 mg сибутрамин със стандартна закуска води до намален пик на M1и М2концентрации
(съответно с 27% и 32%) и забави времето за достигане на пик с приблизително три часа. Въпреки това, AUCs на M1и М2не са били 
значително променени.

Специални популации

Гериатрична

Плазмените концентрации на M1и М2са сходни между възрастни (на възраст от 61 до 77 години) и млади (на възраст от 19 до 30 години) субекти след

еднократна перорална доза сибутрамин от 15 mg. Плазмените концентрации на неактивните метаболити M5и М6са по-високи при възрастните хора; тези

разликите няма вероятност да имат клинично значение. Като цяло подборът на дозата при пациенти в напреднала възраст трябва да бъде внимателен, отразявайки по-

голямата честота на намалена чернодробна, бъбречна или сърдечна функция и на съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия.

Педиатрична

Безопасността и ефективността на сибутрамин при педиатрични пациенти под 16 години не са установени.

Пол
Обединени фармакокинетични параметри от 54 млади, здрави доброволци (37 мъже и 17 жени), получаващи перорална доза от 15 mg
сибутраминът показва средната стойност на Cмакси AUC на M1и М2да е леко (≤19% и≤36%, съответно) по-високи при жените, отколкото
мъжки. От голямо клинично изпитване за ефикасност при пациенти със затлъстяване са наблюдавани малко по-високи стационарни минимални 
плазмени нива. Въпреки това, тези разлики вероятно няма да имат клинично значение. Не е необходимо коригиране на дозата въз основа на пола на 
пациента (вжДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ).

Състезание

Връзката между расата и стационарното състояние чрез M1и М2плазмените концентрации са изследвани в клинично изпитване при затлъстяване

пациенти. При M1и М2. Въпреки това, тези разлики не се считат за клинично значими.

Бъбречна недостатъчност

Разпределението на метаболитите на сибутрамин (M1, М2, М5и М6) след еднократна перорална доза сибутрамин е изследван при пациенти

с различна степен на бъбречна функция. Самият сибутрамин не беше измерим.

При пациенти с умерено и тежко бъбречно увреждане, стойностите на AUC на активния метаболит М1са с 24 до 46% по-високи и стойностите на AUC на M

2са сходни в сравнение със здрави индивиди. Сравнението между кръстосани проучвания показа, че пациентите с краен стадий на бъбречно заболяване 

на диализа имат сходни AUC стойности на M1но приблизително половината от стойностите на AUC на M2измерено при здрави индивиди

(CLcr≥80 mL/min). Стойностите на AUC на неактивните метаболити M5 и M6 се повишават 2-3 пъти (диапазон 1-7 пъти) при пациенти 
с умерено увреждане (30 mL/min < CLcr = 60 mL/min) и 8-11 пъти (диапазон 5- до 15 пъти) при пациенти с тежко увреждане
(CLcr≤30 mL/min) в сравнение със здрави индивиди. Сравнението между кръстосано проучване показа, че стойностите на AUC на M5и М6увеличена

22 - 33 пъти при пациенти с краен стадий на бъбречно заболяване на диализа в сравнение със здрави индивиди. Приблизително 1% от 
пероралната доза се възстановява в диализата като комбинация от M5и М6по време на процеса на хемодиализа, докато M1и М2не са били

измерими в диализата.

Сибутрамин не трябва да се използва при пациенти с тежко бъбречно увреждане, включително тези с краен стадий на бъбречно заболяване на диализа.

Чернодробна недостатъчност

При 12 пациенти с умерено чернодробно увреждане, получаващи единична перорална доза сибутрамин от 15 mg, комбинираните AUC на M1и

М2са увеличени с 24% в сравнение със здрави индивиди, докато M5и М6плазмените концентрации остават непроменени. Наблюдаваните разлики в 

M1и М2концентрациите не изискват коригиране на дозата при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане. Сибутрамин не трябва да се 

използва при пациенти с тежка чернодробна дисфункция.

Лекарствени взаимодействия

Инвитропроучванията показват, че цитохром Р450 (3A4)-медиираният метаболизъм на сибутрамин се инхибира от кетоконазол и до
в по-малка степен от еритромицин. Проведени са клинични изпитвания Фаза 1 за оценка на взаимодействията на сибутрамин с лекарства, които са 
субстрати и/или инхибитори на различни изозими на цитохром Р450. Потенциалът за изследвани взаимодействия е описан по-долу.
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Кетоконазол
Едновременното приложение на дози от 200 mg кетоконазол два пъти дневно и 20 mg сибутрамин веднъж дневно в продължение на 7 дни 
при 12 неусложнени лица със затлъстяване води до умерено повишаване на AUC и Cмаксот 58% и 36% за М1и от 20% и 19% за М2,
съответно.

Еритромицин
Фармакокинетиката на сибутрамин в стационарно състояние и метаболитите на M1и М2са оценени при 12 неусложнени субекта със затлъстяване

след едновременно приложение на 500 mg еритромицин три пъти дневно и 20 mg сибутрамин веднъж дневно в продължение на 7 дни. 
Едновременната употреба на еритромицин води до малки увеличения на AUC (по-малко от 14%) за M1и М2. Малко намаление на Cмаксза М1

(11%) и леко увеличение на Cмаксза М2(10%) бяха наблюдавани.

Циметидин
Едновременното приложение на циметидин 400 mg два пъти дневно и сибутрамин 15 mg веднъж дневно в продължение на 7 дни при 12 доброволци 
води до малки увеличения на комбинираните (M1и М2) плазма Cмакс(3,4%) и AUC (7,3%).

Симвастатин
Фармакокинетика в стационарно състояние на сибутрамин и метаболитите на M1и М2са оценени при 27 здрави доброволци след

приложение на симвастатин 20 mg веднъж дневно вечер и сибутрамин 15 mg веднъж дневно сутрин в продължение на 7 дни. 
Симвастатин няма значителен ефект върху плазмената Cмакси AUC на M2или М1и М2комбинирани. Cмакс(16%) и AUC (12%) на
М1бяха леко намалени. Симвастатин леко намалява сибутрамин Cмакс(14%) и AUC (21%). Сибутрамин повишава AUC (7%) на 
фармакологично активната част, симвастатиновата киселина и намалява Cмакс(25%) и AUC (15%) на неактивния симвастатин.

Омепразол
Фармакокинетика в стационарно състояние на сибутрамин и метаболитите на M1и М2са оценени при 26 здрави доброволци след ко
прилагане на омепразол 20 mg веднъж дневно и сибутрамин 15 mg веднъж дневно в продължение на 7 дни. Омепразол леко повишава 
плазмената Cмакси AUC на M1и М2комбинирано (приблизително 15%). М2° Смакси AUC не са били значително засегнати, докато M1° Смакс

(30%) и AUC (40%) са умерено повишени. Плазма Cмакс(57%) и AUC (67%) на непроменен сибутрамин са умерено повишени. 
Сибутраминът няма значителен ефект върху фармакокинетиката на омепразол.

оланзапин
Фармакокинетика в стационарно състояние на сибутрамин и метаболитите на M1и М2са оценени при 24 здрави доброволци след ко
приложение на сибутрамин 15 mg веднъж дневно с оланзапин 5 mg два пъти дневно в продължение на 3 дни и 10 mg веднъж дневно след това в 
продължение на 7 дни. Оланзапин няма значителен ефект върху плазмената Cмакси AUC на M2и М1и М2комбинирано, или AUC на M1. оланзапин

леко повишена М1° Смакс(19%) и умерено повишен сибутрамин Cмакс(47%) и AUC (63%). Сибутраминът няма значителен ефект върху 
фармакокинетиката на оланзапин.

Лоразепам
Фармакокинетика в стационарно състояние на сибутрамин и метаболитите на M1и М2след сибутрамин 15 mg веднъж дневно в продължение на 11 дни бяха

сравнени при 25 здрави доброволци в присъствието или отсъствието на лоразепам 2 mg два пъти дневно в продължение на 3 дни плюс една сутрешна доза. 

Лоразепам няма значителен ефект върху фармакокинетиката на метаболитите на сибутрамин M1и М2. Сибутраминът нямаше значителен ефект

ефект върху фармакокинетиката на лоразепам.

Лекарства, силно свързани с плазмените протеини

Въпреки че сибутраминът и неговите активни метаболити M1и М2се свързват в голяма степен с плазмените протеини (≥94%), ниската терапевтична

концентрациите и основните характеристики на тези съединения ги правят малко вероятно да доведат до клинично значими протеин-свързващи взаимодействия с 

други силно свързани с протеини лекарства като варфарин и фенитоин.Инвитроне са провеждани проучвания за взаимодействие на свързване с протеини.

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Наблюдателните епидемиологични проучвания установяват връзка между затлъстяването и рисковете от сърдечно-съдови заболявания, неинсулинозависим 

захарен диабет (NIDDM), някои форми на рак, камъни в жлъчката, някои респираторни нарушения и повишаване на общата смъртност. Тези проучвания 

показват, че загубата на тегло, ако се поддържа, може да доведе до ползи за здравето на някои пациенти с хронично затлъстяване, които също могат да бъдат 

изложени на риск от други заболявания.

Дългосрочните ефекти на сибутрамин върху заболеваемостта и смъртността, свързани със затлъстяването, не са установени. Загубата на тегло е изследвана в 11 

двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания за затлъстяване (диапазон на ИТМ във всички проучвания 27-43) с продължителност на проучването от 12 до 52 

седмици и дози, вариращи от 1 до 30 mg веднъж дневно. Теглото е значително намалено по дозо-зависим начин при пациенти, лекувани със сибутрамин, в 

сравнение с плацебо в дозовия диапазон от 5 до 20 mg веднъж дневно. В две 12-месечни проучвания максималната загуба на тегло е постигната за 6 месеца и 

статистически значимата загуба на тегло се поддържа за 12 месеца. Количеството на извадената от плацебо загуба на тегло, постигнато със сибутрамин, е 

последователно в проучванията.
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Анализ на данните в три дългосрочни (≥6 месеца) проучвания за затлъстяване показват, че пациентите, които губят поне 4 паунда през първите 4 
седмици от терапията с дадена доза сибутрамин, най-вероятно ще постигнат значителна дългосрочна загуба на тегло с тази доза сибутрамин.

Приблизително 60% от тези пациенти са постигнали извадена от плацебо загуба на тегло от≥5% от първоначалното им телесно тегло до 
6-ия месец. Обратно, от тези пациенти на дадена доза сибутрамин, които не са загубили поне 4 паунда през първите 4 седмици от
терапия, приблизително 80% не са постигнали загуба на тегло, извадена от плацебо≥5% от първоначалното им телесно тегло върху тази доза до 6-ия 
месец.
Значително дозо-зависимо намаляване на обиколката на талията, индикатор за интраабдоминална мазнина, също са наблюдавани в продължение на 6 
и 12 месеца в плацебо-контролирани клинични проучвания. В 12-седмично плацебо-контролирано проучване на пациенти със захарен диабет, които не 
са зависими от инсулин, рандомизирани на плацебо или 15 mg на ден сибутрамин, оценка на промените в телесната композиция с двойно енергийна 
рентгенова абсорбциометрия (DEXA) показва, че общата телесна мастна маса намалява с 1,8 kg в групата на сибутрамин спрямо 0,2 kg в групата на 
плацебо (p < 0,001). По подобен начин телесната (андроидна) мастна маса намалява с 0,6 kg в групата на сибутрамин спрямо 0,1 kg в групата на плацебо 
(p <0,01). Промените в чистата маса, кръвната захар на гладно и HbA1не се различават статистически значимо между двете групи.

Единадесет двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания за затлъстяване с продължителност на проучването от 12 до 52 седмици са предоставили 

доказателства, че сибутраминът не влияе неблагоприятно върху гликемията, серумните липидни профили или серумната пикочна киселина при пациенти със 

затлъстяване. Лечението със сибутрамин (5 до 20 mg веднъж дневно) е свързано със средно повишаване на кръвното налягане с 1 до 3 mm Hg и със средно 

повишаване на пулса от 4 до 5 удара в минута в сравнение с плацебо. Тези находки са сходни при нормотензивите и при пациенти с хипертония, контролирана с

лекарства. Тези пациенти, които губят значително (≥5% загуба на тегло) количествата на тегло на сибутрамин са склонни да имат по-малко повишаване на 
кръвното налягане и пулса (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).
В Проучване 1, 6-месечно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при пациенти със затлъстяване, Проучване 2, 1-годишно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано 

проучване при пациенти със затлъстяване, и Проучване 3, 1-годишно, Двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при пациенти със затлъстяване, които са загубили най-

малко 6 kg на 4-седмична много нискокалорична диета (VLCD), сибутрамин води до значително намаляване на теглото, както е показано по-долу. В двете 1-годишни проучвания 

максималната загуба на тегло е постигната за 6 месеца и статистически значимата загуба на тегло се поддържа за 12 месеца.

Средна загуба на тегло (lbs) в шестмесечните и едногодишните проучвания

сибутрамин (мг)
Плацебо

(н)
5

(н)
10

(н)
15

(н)
20

(н)Проучване/Група пациенти

Проучване 1

Всички пациенти* 2.0
(142)

6.6
(148)

9.7
(148)

12.1
(150)

13.6
(145)

Завършващи** 2.9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15.4
(94)

18.0
(89)

Ранни отговори*** 8.5
(17)

13.0
(60)

16.0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

Проучване 2

Всички пациенти* 3.5
(157)

9.8
(154)

14.0
(152)

Завършващи** 4.8
(76)

13.6
(80)

15.2
(93)

Ранни отговори*** 10.7
(24)

18.2
(57)

18.8
(76)

Проучване 3****

Всички пациенти* 15.2
(78)

28.4
(81)

Завършващи** 16.7
(48)

29.7
(60)

Ранни отговори*** 21.5
(22)

33.0
(46)

* Данни за всички пациенти, които са получавали изследваното лекарство и са имали каквито и да било измервания след изходното ниво (последното наблюдение, 

пренесено анализ).

* * Данни за пациенти, които са завършили целия 6-месечен (Проучване 1) или едногодишен период на дозиране и имат записани данни за 
6-ия месец (Проучване 1) или 12-ия месец.
* * *

* * * *

е 16,9 lbs за сибутрамин и 16,3 lbs за плацебо.

Данни за пациенти, които са загубили поне 4 lbs през първите 4 седмици от лечението и са завършили проучването.

Показаните данни за загуба на тегло описват промените в теглото от пред-VLCD; средна загуба на тегло по време на 4-седмичния VLCD
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Поддържането на загуба на тегло със сибутрамин е изследвано в 2-годишно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване. След 6-месечна фаза на 
изпълнение, в която всички пациенти са получавали сибутрамин 10 mg (средна загуба на тегло, 26 lbs.), пациентите са рандомизирани на сибутрамин 
(10 до 20 mg, 352 пациенти) или плацебо (115 пациенти). Средната загуба на тегло от първоначалното телесно тегло до крайната точка е 21 lbs. и 12 
фунта. за пациенти със сибутрамин и плацебо, съответно. Статистически значимо (p <0,001) по-голям дял от пациентите, лекувани със сибутрамин, 
75%, 62% и 43%, поддържат поне 80% от първоначалната си загуба на тегло съответно на 12, 18 и 24 месеца в сравнение с плацебо група (38%, 23% и 
16%). Също 67%, 37%, 17% и 9% от пациентите, лекувани със сибутрамин в сравнение с 49%

19%, 5% и 3% от пациентите с плацебо са загубили≥5%,≥10%,≥15% и≥20% съответно от първоначалното им телесно тегло в крайната точка. От крайната точка до 

последващото посещение след проучването (около 1 месец), възстановяването на теглото е приблизително 4 lbs за пациентите със сибутрамин и приблизително 2 

lbs за пациентите на плацебо.

Индуцираната от сибутрамин загуба на тегло е придружена от полезни промени в серумните липиди, които са подобни на тези, наблюдавани при 
нефармакологично медиирана загуба на тегло. Комбиниран, претеглен анализ на промените в серумните липиди в 11 плацебо-контролирани 
проучвания за затлъстяване с продължителност от 12 до 52 седмици е показан по-долу за анализа на последното пренесено наблюдение (LOCF).

Комбиниран анализ (11 проучвания) на промените в серумните липиди - LOCF

Категория TG
% (н)

CHOL
% (н)

LDL-C
% (н)

HDL-C
% (н)

Всички плацебо

< 5% Загуба на тегло

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)≥5% загуба на тегло 

Всички сибутрамин

< 5% Загуба на тегло

≥5% загуба на тегло

- 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)

Изходни средни стойности:

Плацебо: TG 187 mg/dL; CHOL 221 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL Сибутрамин: 
TG 172 mg/dL; CHOL 215 mg/dL; LDL-C 140 mg/dL; HDL-C 47 mg/dL TG: триглицериди, CHOL: 
холестерол, LDL-C липопротеини с ниска плътност-холестерол HDL-C: липопротеини с 
висока плътност-холестерол

Индуцираната от сибутрамин загуба на тегло е придружена от намаляване на серумната пикочна киселина. Някои централно действащи средства за 
отслабване, които причиняват освобождаване на серотонин от нервните терминали, се свързват с дисфункция на сърдечната клапа. Възможната поява 
на заболяване на сърдечната клапа е специално изследвана в две проучвания. В едно проучване е извършена 2-D и цветна доплерова 
ехокардиография при 210 пациенти (средна възраст 54 години), получаващи сибутрамин 15 mg или плацебо дневно за периоди от 2 седмици до 16 
месеца (средна продължителност на лечението 7,6 месеца). При пациенти без анамнеза за клапно сърдечно заболяване, честотата на клапно сърдечно 
заболяване е била 3/132 (2,3%) в групата на лечение със сибутрамин (и трите случая са били лека аортна недостатъчност) и 2/77 (2. 6%) в групата на 
плацебо (един случай на лека аортна недостатъчност и един случай на тежка аортна недостатъчност). В друго проучване 25 пациенти са подложени на 
2-D и цветна доплерова ехокардиография преди лечение със сибутрамин и отново след лечение със сибутрамин 5 до 30 mg дневно в продължение на 
три месеца; няма случаи на клапно сърдечно заболяване.
Ефектът на сибутрамин 15 mg веднъж дневно върху измерванията на 24-часовото кръвно налягане е оценен в 12-седмично плацебо-контролирано

проучване. Двадесет и шест мъже и жени, предимно кавказки индивиди със среден ИТМ от 34 kg/m2и средна възраст от 39 години е подложено на 24-
часов амбулаторен мониторинг на кръвното налягане (ABPM). Средните промени от изходното ниво до 12-та седмица в различни измервания на ABPM са 
показани в следващата таблица.

Параметър

mm Hg
систоличен

Сибутрамин

диастоличен

СибутраминПлацебо Плацебо

15 мг
n=14

20 мг
n=16

15 мг
n=12

20 мг
n=16n=12

0.2
- 0,3

- 0,9

- 0,1

През деня

Нощно време

Рано сутринта

24-часово средно

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

Поддържаха се нормални дневни колебания на кръвното налягане.
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ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА
MERIDIA е показан за лечение на затлъстяване, включително загуба на тегло и поддържане на загуба на тегло, и трябва да се използва при

в съчетание с диета с намалени калории. MERIDIA се препоръчва за пациенти със затлъстяване с начален индекс на телесна маса≥30 кг/м2, или

≥27 кг/м2при наличие на други рискови фактори (напр. диабет, дислипидемия, контролирана хипертония). По-долу е дадена 
диаграма на индекса на телесна маса (ИТМ) въз основа на различни височини и тегла.

BMI се изчислява, като се вземе теглото на пациента в kg и се раздели на ръста на пациента, в метри, на квадрат. Метричните преобразувания са както 
следва: паундове ÷ 2,2 = kg; инча × 0,0254 = метра.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
MERIDIA е противопоказан при пациенти, приемащи инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори) (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). MERIDIA е 

противопоказана при пациенти със свръхчувствителност към сибутрамин или някоя от неактивните съставки на MERIDIA. MERIDIA е противопоказан при 

пациенти, които имат сериозно хранително разстройство (анорексия нервоза или булимия нервоза).

MERIDIA е противопоказан при пациенти, приемащи други лекарства за отслабване с централно действие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Кръвно налягане и пулс
МЕРИДИЯ ПОВИШАВА съществено КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ И/ИЛИ ПУЛСА ПРИ НЯКОИ ПАЦИЕНТИ. 
ПРИ ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕРИДИА СЕ ИЗИСКВА РЕДОВНО МОНИТОРИНГ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ И 
ПУЛС.
В плацебо-контролирани проучвания за затлъстяване, сибутрамин от 5 до 20 mg веднъж дневно се свързва със средно повишаване на систоличното и 

диастоличното кръвно налягане с приблизително 1 до 3 mm Hg спрямо плацебо и със средно увеличение на пулса спрямо плацебо от приблизително 4 до 5 удара в 

минута. При някои пациенти се наблюдават по-големи увеличения, особено когато терапията със сибутрамин е започнала с по-високи дози (вж. таблицата по-

долу). В предмаркетингови плацебо-контролирани проучвания за затлъстяване, 0,4% от пациентите, лекувани с

Приемът на сибутрамин е преустановен поради хипертония (SBP≥160 mm Hg или DBP≥95 mm Hg), в сравнение с 0,4% в групата на плацебо,

и 0,4% от пациентите, лекувани със сибутрамин, са прекратени поради тахикардия (пулс≥100 удара в минута), в сравнение с 0,1% в групата 
на плацебо.Кръвното налягане и пулсът трябва да се измерват преди започване на терапия с MERIDIA и след това да се проследяват 
на редовни интервали.При пациенти, които изпитват продължително повишаване на кръвното налягане или пулса, докато приемат 
MERIDIA, трябва да се обмисли намаляване на дозата или прекратяване на лечението. MERIDIA трябва да се прилага с повишено внимание 
при пациенти с анамнеза за хипертония (вжДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ), и не трябва да се дава на пациенти с неконтролирана или лошо 
контролирана хипертония.

Процент отклонения в проучвания 1 и 2

Доза (мг) % отклонения*

SBP
9
6
12
13
14

DBP
7
20
15
17
22

Пулс
12
16
28
24
37

Плацебо

5
10
15
20
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* Отклонение, определено като увеличение спрямо изходното ниво на≥15 mm Hg за три последователни посещения (SBP),≥10 mm Hg за три 

последователни посещения (DBP) или пулс≥10 удара в минута за три последователни посещения.

Потенциално взаимодействие с инхибитори на моноамин оксидаза

MERIDIA е инхибитор на обратното захващане на норепинефрин, серотонин и допамин и не трябва да се използва едновременно с МАО-инхибитори (вж.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ,подраздел Взаимодействия с лекарства). Трябва да има поне 2-седмичен интервал след спиране на МАО-инхибитори преди започване на 

лечение с MERIDIA. По същия начин трябва да има поне 2-седмичен интервал след спиране на MERIDIA преди започване на лечение с МАО-инхибитори.

Серотонинов синдром или невролептичен злокачествен синдром (NMS)-подобни реакции
Развитието на потенциално животозастрашаващ серотонинов синдром или реакции, подобни на невролептичен малигнен синдром (NMS), се съобщава само при 

SNRIs и SSRIs, включително лечение с MERIDIA, но особено при едновременна употреба на серотонинергични лекарства (включително триптани) с лекарства, които 

нарушават метаболизма на серотонина (включително МАО-инхибитори) или с антипсихотици orдруги допаминови антагонисти. Симптомите на серотониновия 

синдром могат да включват промени в психичното състояние (напр. възбуда, халюцинации, кома), автономна нестабилност (напр. тахикардия, лабилно кръвно 

налягане, хипертермия), невромускулни аберации (напр. хиперрефлексия, некоординация) и/или стомашно-чревни симптоми [напр. гадене , повръщане, диария] 

(вжПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, Лекарствени взаимодействия). Серотониновият синдром, в най-тежката си форма, може да наподобява невролептичен злокачествен 

синдром, който включва хипертермия, мускулна ригидност, автономна нестабилност с възможно бързо колебание на жизнените показатели и промени в 

психичното състояние. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за поява на серотонинов синдром или NMS-подобни признаци и симптоми.

Съпътстващо сърдечно-съдово заболяване

MERIDIA значително повишава кръвното налягане и/или пулса при някои пациенти. Поради това MERIDIA не трябва да се използва при пациенти 
с анамнеза за коронарна артериална болест, застойна сърдечна недостатъчност, аритмии или инсулт.

глаукома
Тъй като MERIDIA може да причини мидриаза, трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с тесноъгълна глаукома.

Разни
Органичните причини за затлъстяване (напр. нелекуван хипотиреоидизъм) трябва да бъдат изключени преди предписването на MERIDIA.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Белодробна хипертония
Някои централно действащи средства за отслабване, които причиняват освобождаване на серотонин от нервните терминали, са свързани с белодробна 
хипертония (PPH), рядко, но смъртоносно заболяване. В клинични проучвания преди пускане на пазара не са съобщени случаи на PPH със сибутрамин 
капсули. Поради ниската честота на това заболяване сред основната популация обаче, не е известно дали MERIDIA може да причини това заболяване 
или не.

Припадъци

По време на предмаркетинговото тестване се съобщава за гърчове при < 0,1% от пациентите, лекувани със сибутрамин. MERIDIA трябва да се използва с повишено 

внимание при пациенти с анамнеза за гърчове. Трябва да се преустанови при всеки пациент, който развие гърчове.

Кървене
Има съобщения за кървене при пациенти, приемащи сибутрамин. Въпреки че причинно-следствената връзка не е ясна, се препоръчва повишено внимание при пациенти, 

предразположени към кървене и тези, които приемат съпътстващи лекарства, за които е известно, че повлияват хемостазата или функцията на тромбоцитите.

камъни в жлъчката

Загубата на тегло може да ускори или изостри образуването на камъни в жлъчката.

Бъбречна недостатъчност

MERIDIA трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане. MERIDIA не трябва да се използва при пациенти с 

тежко бъбречно увреждане, включително тези с краен стадий на бъбречно заболяване на диализа (вж.Фармакокинетика-Специални популации-Бъбречна 

недостатъчност).

Чернодробна дисфункция

Пациенти с тежка чернодробна дисфункция не са изследвани систематично; Поради това MERIDIA не трябва да се използва при такива 
пациенти.

Смущения в когнитивното и двигателното представяне
Въпреки че сибутраминът не повлиява психомоторните или когнитивните показатели при здрави доброволци, всяко лекарство, активно на ЦНС, има потенциал да 

увреди преценката, мисленето или двигателните умения.
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Информация за пациенти
Лекарите трябва да инструктират пациентите си да прочетат листовката за пациента преди да започнат терапия с MERIDIA и да я четат отново всеки път, 
когато рецептата се подновява.
Лекарите също трябва да обсъдят със своите пациенти всяка част от листовката, която е от значение за тях. По-специално трябва да се 
подчертае важността на запазването на срещи за последващи посещения.
Пациентите трябва да бъдат посъветвани да уведомят своя лекар, ако развият обрив, копривна треска или други алергични реакции.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да информират своите лекари, ако приемат или планират да приемат каквито и да е лекарства, отпускани по лекарско предписание 

или без рецепта, особено средства за намаляване на теглото, деконгестанти, антидепресанти, потискащи кашлицата, литий, дихидроерготамин, суматриптан

(Имитрекс®), или триптофан, тъй като има потенциал за взаимодействия.
На пациентите трябва да се напомня колко е важно кръвното им налягане и пулса да се проследяват на редовни интервали.

Лекарствени взаимодействия

Активни лекарства за ЦНС:

Употребата на MERIDIA в комбинация с други лекарства, активни на ЦНС, особено серотонинергични средства, не е систематично оценявана. 
Поради това се препоръчва повишено внимание, ако е показано едновременното приложение на MERIDIA с други централно действащи 
лекарства (вж.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯиПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

При пациенти, получаващи инхибитори на моноаминооксидазата (МАО) (напр. фенелзин, селегилин) в комбинация със серотонинергични средства 
(напр. флуоксетин, флувоксамин, пароксетин, сертралин, венлафаксин), има съобщения за сериозни, понякога фатални, синдроми ("серотонин" ;" виж 
отдолу). Тъй като сибутраминът инхибира обратното захващане на серотонина, MERIDIA не трябва да се използва едновременно с МАО-инхибитори (вж.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).Трябва да изминат най-малко 2 седмици между прекратяването на лечението с МАО-инхибитори и започването на лечение с 
MERIDIA. По същия начин трябва да изминат най-малко 2 седмици между прекратяването на MERIDIA и започването на лечение с МАО-инхибитори.

Съобщава се и за рядката, но сериозна констелация от симптоми, наречени "серотонинов синдром", при едновременно

използване на селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин и средства за лечение на мигрена, като Imitrex®(суматриптан сукцинат) и 
дихидроерготамин, някои опиоиди, като декстрометорфан, меперидин, пентазоцин и фентанил, литий или триптофан. Серотонинов синдром също се 
съобщава при едновременната употреба на два инхибитора на обратното захващане на серотонин. Синдромът изисква незабавна медицинска помощ и 
може да включва един или повече от следните симптоми: възбуда, хипомания, безпокойство, загуба на съзнание, объркване, дезориентация, тревожност, 
възбуда, двигателна слабост, миоклонус, тремор, хемибализъм, хиперрефлексия, атаксия, дизартрия, нарушение на координацията, хипертермия, 
треперене, разширяване на зениците, изпотяване, повръщане и тахикардия.

Тъй като сибутрамин инхибира обратното захващане на серотонин, като цяло, той не трябва да се прилага с други серотонинергични средства като 
изброените по-горе. Въпреки това, ако такава комбинация е клинично показана, е необходимо подходящо наблюдение на пациента.

Лекарства, които могат да повишат кръвното налягане и/или сърдечната честота

Едновременната употреба на MERIDIA и други средства, които могат да повишат кръвното налягане или сърдечната честота, не е оценена. Те включват 
някои деконгестанти, лекарства за кашлица, настинка и алергии, които съдържат агенти като ефедрин или псевдоефедрин. Трябва да се внимава, когато 
се предписва MERIDIA на пациенти, които използват тези лекарства.

алкохол
В двойно-сляпо, плацебо-контролирано кръстосано проучване при 19 доброволци, прилагането на единична доза етанол (0,5 mL/kg) заедно с 20 
mg сибутрамин не води до липса на психомоторни взаимодействия с клинично значение между алкохол и сибутрамин. Въпреки това, не се 
препоръчва едновременната употреба на MERIDIA и излишък на алкохол.

Орални контрацептиви

Потискането на овулацията от орални контрацептиви не се инхибира от сибутрамин. В кръстосано проучване 12 здрави жени доброволци на 
орални стероидни контрацептиви получават плацебо в един период и 15 mg сибутрамин в друг период в продължение на 8 седмици. Не е 
наблюдавано клинично значимо системно взаимодействие; следователно не е необходимо изискване за алтернативни контрацептивни предпазни 
мерки, когато на пациенти, приемащи орални контрацептиви, едновременно се предписва сибутрамин.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Канцерогенност
Сибутрамин се прилага в диетата на мишки (1,25, 5 или 20 mg/kg/ден) и плъхове (1, 3 или 9 mg/kg/ден) в продължение на две години, генерирайки 
комбинирани максимални плазмени AUC на двата основни еквивалента активни метаболита до 0,4 и 16 пъти, съответно, тези след дневна доза за хора от 
15 mg. Няма данни за канцерогенност при мишки или женски плъхове. При мъжки плъхове има по-висока честота на доброкачествени тумори на 
интерстициалните клетки на тестисите; такива тумори често се наблюдават при плъхове и са хормонално медиирани. Значението на тези тумори за 
хората не е известно.
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Мутагенност
Сибутраминът не е мутагенен в теста на Ames,инвитроАнализ на клетъчна мутация на китайски хамстер V79,инвитроанализ за кластогенност при човешки 

лимфоцити или микронуклеусен анализ при мишки. Установено е, че двата му основни активни метаболита имат двусмислена бактериална мутагенна активност в 

теста на Ames. Въпреки това, и двата метаболита дават постоянно отрицателни резултати приинвитроАнализ на клетъчна мутация на китайски хамстер V79,инвитро
анализ за кластогенност в човешки лимфоцити,инвитроАнализ за възстановяване на ДНК в клетки HeLa, анализ на микроядра при мишки иin vivoнепланиран анализ 

за ДНК-синтез в хепатоцити на плъх.

Нарушаване на плодовитостта

При плъхове няма ефекти върху фертилитета при дози, генериращи комбинирани плазмени AUC на двата основни активни метаболита, до 32 пъти по-
високи от тези след доза от 15 mg при хора. При 13 пъти човешката комбинирана AUC е имало токсичност за майката и поведението на язовирите при 
изграждане на гнезда е нарушено, което води до по-висока честота на перинатална смъртност; няма ефект при приблизително 4 пъти комбинираната 
AUC при хора.

Бременност

Тератогенни ефекти

Бременност Категория C
Радиомаркирани проучвания при животни показват, че разпределението в тъканите не е повлияно от бременността, с 
относително нисък трансфер към плода. При плъхове няма доказателства за тератогенност при дози от 1, 3 или 10 mg/kg/ден, 
генериращи комбинирани плазмени AUC на двата основни активни метаболита до приблизително 32 пъти по-високи от тези 
след доза от 15 mg при хора. При зайци, приемани 3, 15 или 75 mg/kg/ден, плазмените AUC, по-големи от приблизително 5 
пъти по-високи от тези след доза от 15 mg при хора, причиняват токсичност за майката. При силно токсични дози, холандските 
зайци с колан са имали малко по-висока от контролната честота на малките с широка къса муцуна, къси заоблени ушници, 
къса опашка и, при някои, по-къси, удебелени дълги кости на крайниците; при сравнително високи дози при новозеландски 
бели зайци,

Не са провеждани адекватни и добре контролирани проучвания със сибутрамин при бременни жени. Употребата на MERIDIA по време на 
бременност не се препоръчва. Жените с детероден потенциал трябва да използват адекватна контрацепция, докато приемат MERIDIA. Пациентите 
трябва да бъдат посъветвани да уведомят своя лекар, ако забременеят или възнамеряват да забременеят, докато приемат MERIDIA.

Кърмещи майки
Не е известно дали сибутрамин или неговите метаболити се екскретират в кърмата. MERIDIA не се препоръчва за употреба при кърмещи 
майки. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да уведомят своя лекар, ако кърмят.

Педиатрична употреба

Ефикасността на сибутрамин при юноши със затлъстяване не е проучена адекватно.
Механизмът на действие на сибутрамин, инхибиращ обратното захващане на серотонин и норепинефрин, е подобен на механизма на действие на някои 

антидепресанти. Обединените анализи на краткосрочни плацебо-контролирани проучвания на антидепресанти при деца и юноши с голямо депресивно 

разстройство (MDD), обсесивно-компулсивно разстройство (OCD) и други психиатрични разстройства разкриват по-голям риск от нежелани събития, 

представляващи суицидно поведение или мислене по време на първите няколко месеца от лечението при тези, които получават антидепресанти. Средният риск 

от такива събития при пациенти, приемащи антидепресанти, е 4%, два пъти по-голям от плацебо риска от 2%.

Не са провеждани плацебо-контролирани проучвания на сибутрамин при деца или юноши с MDD, OCD или други психиатрични разстройства. В 
проучване на юноши със затлъстяване, в което 368 пациенти са били лекувани със сибутрамин и 130 пациенти с плацебо, един пациент в групата на 
сибутрамин и един пациент в групата на плацебо са направили опит за самоубийство. Суицидни мисли са докладвани от 2 пациенти, лекувани със 
сибутрамин, и нито един от пациентите на плацебо. Не е известно дали сибутрамин повишава риска от суицидно поведение или мислене при 
педиатрични пациенти.
Данните са недостатъчни, за да се препоръча употребата на сибутрамин за лечение на затлъстяване при педиатрични пациенти.

Гериатрична употреба

Клиничните проучвания на сибутрамин не включват достатъчен брой пациенти на възраст 65 и повече години, за да се определи дали те реагират по различен 

начин от по-младите пациенти. Като цяло подборът на дозата при пациенти в напреднала възраст трябва да бъде внимателен, отразявайки по-голямата честота на 

намалена чернодробна, бъбречна или сърдечна функция и на съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия. Фармакокинетиката при пациенти в 

напреднала възраст се обсъжда в "КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ"

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
В плацебо-контролирани проучвания 9% от пациентите, лекувани със сибутрамин (n = 2068) и 7% от пациентите, лекувани с плацебо (n = 884), са се оттеглили 

поради нежелани реакции.

В плацебо-контролирани проучвания най-честите събития са сухота в устата, анорексия, безсъние, запек и главоболие. Неблагоприятно

събития в тези проучвания, които се случват в≥1% от пациентите, лекувани със сибутрамин и по-често, отколкото в групата на плацебо, са показани в следващата 

таблица.
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Пациенти със затлъстяване в плацебо-контролирани проучвания

СИСТЕМА НА ТЯЛОТО

Нежелано събитие

Сибутрамин
(n = 2068)

Плацебо
(n = 884)

% Честота % Честота
ТЯЛО КАТО ЦЯЛО:

главоболие

Болка в гърба

Грипен синдром

Инцидент с нараняване

астения
Болка в корема
Болка в гърдите

Болка във врата

Алергична реакция

СЪРДЕЧНОСЪДОВА СИСТЕМА
тахикардия
Вазодилатация

мигрена
Хипертония/повишено кръвно налягане 

Сърцебиене

ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

анорексия

запек
Повишен апетит
гадене
диспепсия

гастрит
Повръщане

Ректално нарушение

МЕТАБОЛИТНО И ХРАНИТЕЛНО
жажда

Генерализиран оток

МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА
Артралгия

миалгия

Теносиновит
Разстройство на ставите

НЕРВНА СИСТЕМА
Суха уста
Безсъние

Световъртеж

Нервност
тревожност

депресия
Парестезия

Сомнолентност

стимулация на ЦНС

Емоционална лабилност

ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ринит

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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Фарингит
Синузит
Увеличаване на кашлицата

Ларингит
КОЖА И ПРИЛОЖЕНИЯ

Обрив

Изпотяване

Херпес симплекс

Акне
СПЕЦИАЛНИ СЕТИВА

Извращение на вкуса

Разстройство на ухото

Болка в ушите

УРОГЕНИТАЛНА СИСТЕМА
дисменорея
Инфекция на пикочните пътища 

Вагинална монилия

Метрорагия

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

Следните допълнителни нежелани събития са докладвани в≥1% от всички пациенти, които са получавали сибутрамин в контролирани и неконтролирани 

предмаркетингови проучвания.

Тяло като цяло
треска.

Храносмилателната система

диария, метеоризъм, гастроентерит, разстройство на зъбите.

Метаболитни и хранителни 
периферен оток.

Мускулно-скелетна система

артрит.

Нервна система
възбуда, крампи на краката, хипертония, ненормално мислене.

Дихателната система
бронхит, диспнея.

Кожа и придатъци
сърбеж.

Специални сетива

амблиопия.

Урогенитална система

нарушения на менструалния цикъл.

Други нежелани събития

Клинични изследвания

Припадъци

Конвулсиите са докладвани като нежелано събитие при трима от 2068 (0,1%) пациенти, лекувани със сибутрамин, и при нито един от 884 лекувани с плацебо 

пациенти в плацебо-контролирани предмаркетингови проучвания за затлъстяване. Двама от тримата пациенти с гърчове са имали потенциално предразполагащи 

фактори (един е имал предишна анамнеза за епилепсия; един е имал последваща диагноза мозъчен тумор). Честотата при всички субекти, които са получавали 

сибутрамин (трима от 4 588 субекта), е по-малка от 0,1%.
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Екхимоза/нарушения на кървенето
Екхимоза (синини) е наблюдавана при 0,7% от пациентите, лекувани със сибутрамин и при 0,2% от пациентите, лекувани с плацебо в предмаркетингови плацебо-контролирани 

проучвания за затлъстяване. Един пациент е имал продължително кървене в малко количество, което е настъпило по време на лека лицева хирургия. Сибутраминът може да има 

ефект върху функцията на тромбоцитите поради ефекта си върху усвояването на серотонин.

Интерстициален нефрит

Остър интерстициален нефрит (потвърден от биопсия) е докладван при един пациент със затлъстяване, получаващ сибутрамин по време на предмаркетингови 

проучвания. След прекратяване на лекарството се прилага диализа и перорални кортикостероиди; бъбречната функция се нормализира. Пациентът се възстанови 

напълно.

Променени лабораторни резултати

Анормални чернодробни функционални тестове, включително повишаване на AST, ALT, GGT, LDH, алкална фосфатаза и билирубин, са докладвани като нежелани събития при 

1,6% от лекуваните със сибутрамин пациенти със затлъстяване в плацебо-контролирани проучвания в сравнение с 0,8% от пациентите с плацебо. В

тези проучвания, потенциално клинично значими стойности (общ билирубин≥2 mg/dL; ALT, AST, GGT, LDH или алкална фосфатаза≥3 × горна граница на 
нормата) се наблюдава при 0% (алкална фосфатаза) до 0,6% (ALT) от пациентите, лекувани със сибутрамин, и при нито един от пациентите, лекувани с 
плацебо. Анормалните стойности са склонни да бъдат спорадични, често намаляват с продължаване на лечението и не показват ясна връзка доза-
отговор.

Постмаркетингови доклади

По-долу са изброени доброволни съобщения за нежелани събития, временно свързани с употребата на сибутрамин. Важно е да се подчертае, че въпреки че тези 

събития са настъпили по време на лечение със сибутрамин, те може да нямат причинно-следствена връзка с лекарството. Самото затлъстяване, съпътстващи 

болестни състояния/рискови фактори или намаляване на теглото могат да бъдат свързани с повишен риск за някои от тези събития.

Психиатрични

Рядко се съобщава за случаи на депресия, психоза, мания, суицидни мисли и самоубийства при пациенти на лечение със сибутрамин. 
Въпреки това, не е установена връзка между тези събития и употребата на сибутрамин. Ако някое от тези събития възникне по време на 
лечението със сибутрамин, трябва да се обмисли прекратяване на лечението.

Свръхчувствителност

Съобщавани са алергични реакции на свръхчувствителност, вариращи от леки кожни обриви и уртикария до ангиоедем и анафилаксия (вж.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯиПРЕДПАЗНИ МЕРКИ - Информация за пациентите,и други съобщения за алергични реакции, изброени по-долу).

Други съобщени постмаркетингови събития:

Тяло като цяло
анафилактичен шок, анафилактоидна реакция, натиск в гърдите, стягане в гърдите, оток на лицето, болка в крайниците, внезапна необяснима смърт.

Сърдечносъдова система
ангина пекторис, предсърдно мъждене, застойна сърдечна недостатъчност, сърдечен арест, намалена сърдечна честота, миокарден инфаркт, 
суправентрикуларна тахикардия, синкоп, torsade de pointes, съдово главоболие, камерна тахикардия, камерни екстрасистоли, камерно мъждене.

Храносмилателната система

холецистит, холелитиаза, язва на дванадесетопръстника, оригване, стомашно-чревен кръвоизлив, повишено слюноотделяне, чревна непроходимост, язва в устата, 

язва на стомаха, оток на езика.

Ендокринна система
гуша, хипертиреоидизъм, хипотиреоидизъм.

Хемична и лимфна система
анемия, левкопения, лимфаденопатия, петехии, тромбоцитопения.

Метаболитна и хранителна 
хипергликемия, хипогликемия.

Мускулно-скелетна система
артроза, бурсит.

Нервна система
необичайни сънища, необичайна походка, амнезия, гняв, мозъчносъдов инцидент, нарушена концентрация, объркване, влошена депресия, синдром на 
Gilles de la Tourette, хипестезия, намалено либидо, повишено либидо, промени в настроението, кошмари, краткосрочна загуба на памет, нарушение на 
говора, преходна исхемия атака, тремор, потрепване, световъртеж.
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Дихателната система
епистаксис, запушен нос, респираторни нарушения, прозявка.

Кожа и придатъци
алопеция, дерматит, фоточувствителност (кожа), уртикария.

Специални сетива

анормално зрение, замъглено зрение, сухо око, болка в очите, повишено вътреочно налягане, външен отит, отит на средното ухо, фоточувствителност (очи), шум в 

ушите.

Урогенитална система

абнормна еякулация, хематурия, импотентност, повишена честота на уриниране, затруднено уриниране, задържане на урина.

ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТ

Контролирано вещество

MERIDIA се контролира в Приложение IV на Закона за контролираните вещества (CSA).

Злоупотреба и физическа и психологическа зависимост
Лекарите трябва внимателно да оценяват пациентите за анамнеза за злоупотреба с наркотици и да ги проследяват внимателно, като ги наблюдават за признаци на 

злоупотреба или злоупотреба (напр. развитие на толерантност към лекарството, увеличаване на дозите, поведение при търсене на наркотици).

ПРЕДОЗИРАНЕ

Управление на предозиране

Има ограничен опит от предозиране със сибутрамин. Най-често отбелязваните нежелани реакции, свързани с предозиране, са тахикардия, 
хипертония, главоболие и световъртеж. Лечението трябва да се състои от общи мерки, използвани за управление на предозирането: трябва да се 
установят дихателни пътища при необходимост; препоръчва се мониториране на сърдечните и жизнените показатели; обща симптоматична

и трябва да бъдат въведени подкрепящи мерки. Внимателна употреба наβ-блокери могат да бъдат показани за контролиране на повишено кръвно налягане или 

тахикардия. Резултатите от проучване при пациенти с краен стадий на бъбречно заболяване на диализа показват, че метаболитите на сибутрамин не се елиминират 

в значителна степен с хемодиализа. (вижФармакокинетика-Специални популации-Бъбречна недостатъчност).

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчителната начална доза MERIDIA е 10 mg, прилагани веднъж дневно със или без храна. Ако има неадекватна загуба на тегло, дозата може да 
се титрира след четири седмици до общо 15 mg веднъж дневно. Дозата от 5 mg трябва да бъде запазена за пациенти, които не понасят дозата от 10 
mg. Промените в кръвното налягане и сърдечната честота трябва да се вземат предвид при вземане на решения относно титрирането на дозата (вж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯиПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).
Дози над 15 mg дневно не се препоръчват. В повечето от клиничните проучвания MERIDIA се прилага сутрин. Анализът 
на множество променливи показва, че приблизително 60% от пациентите, които губят най-малко 4 паунда през 
първите 4 седмици от лечението с дадена доза MERIDIA в комбинация с диета с намалени калории, губят поне 5% 
(извадено от плацебо) от първоначалното им телесно тегло до края на 6 месеца до 1 година лечение с тази доза 
MERIDIA. Обратно, приблизително 80% от пациентите, които не губят поне 4 паунда през първите 4 седмици от 
лечението с дадена доза MERIDIA, не губят поне 5% (извадено от плацебо) от първоначалното си телесно тегло до края 
на 6 месеци до 1 година лечение с тази доза. Ако пациентът не е загубил поне 4 паунда през първите 4 седмици от 
лечението,
Безопасността и ефективността на MERIDIA, както е демонстрирано в двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания, не са определени по-
късно от 2 години понастоящем.

КАК СЕ ДОСТАВЯ
МЕРИДИЯ®(сибутрамин хидрохлорид монохидрат) Капсулите съдържат 5 mg, 10 mg или 15 mg сибутрамин хидрохлорид 
монохидрат и се доставят, както следва:
5 mg, NDC 0074-2456-12, сини/жълти капсули, отпечатани с "MERIDIA" върху капачката и "-5-" върху тялото, в бутилки от 30 
капсули.
10 mg, NDC 0074-2457-12, сини/бели капсули, отпечатани с „MERIDIA” върху капачката и „-10-” върху тялото, в бутилки от 30 
капсули.
15 mg, NDC 0074-2458-12, жълти/бели капсули с отпечатан надпис "MERIDIA" на капачката и "-15-" върху тялото, в бутилки от 30 
капсули.

Съхранение

Да се   съхранява при 25°C (77°F); разрешени екскурзии до 15°-30°C (59°-86°F) [вижте контролирана от USP стайна температура]. Пазете капсулите от топлина и влага. 

Дозирайте в плътен, устойчив на светлина контейнер, както е дефинирано в USP.
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Произведено за Abbott Laboratories, Северно Чикаго, IL 60064 САЩ от KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664. IMITREX е 
регистрирана търговска марка на Glaxo Group Limited.
Сибутраминът е покрит от патенти на САЩ № 4,746,680; 4,929,629; и 5,436,272. 
©Abbott

МЕРИДИЯ®
(mer-ID-dee-uh)
(сибутрамин хидрохлорид монохидрат) Капсули CS-IV

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
Прочетете информацията за пациента, която идва с MERIDIA, преди да започнете да я използвате и всеки път, когато получите пълнител. Може да има нова 

информация. Тази листовка не замества разговора с вашия доставчик на здравни услуги относно вашето медицинско състояние или лечение.

Каква е най-важната информация, която трябва да знам за MERIDIA?
Някои хора, приемащи MERIDIA, могат да имат значително повишаване на кръвното налягане или сърдечната честота (пулс). Не приемайте MERIDIA, ако кръвното 

Ви налягане не е добре контролирано. Свържете се с Вашия лекар, ако почувствате повишаване на кръвното налягане, докато приемате MERIDIA.

Вашият лекар трябва да провери кръвното Ви налягане и сърдечната честота преди да започнете MERIDIA и да продължи да го проверява редовно, докато 

използвате MERIDIA. Важно е да се провеждат редовни прегледи, докато приемате МЕРИДИА.

Какво е МЕРИДИЯ?
MERIDIA е лекарство, което може да помогне на хора със затлъстяване, както е преценено от техния лекар, да отслабнат и да запазят теглото си. MERIDIA може да 

помогне при загуба на тегло, тъй като засяга областите на мозъка, които контролират глада. Трябва да използвате MERIDIA с нискокалорична диета.

Употребата на MERIDIA за повече от 2 години не е проучвана. 
MERIDIA не е проучван при деца под 16 години.

Кой не трябва да приема MERIDIA? 
Не приемайте МЕРИДИА, ако:
• имате неконтролирано или лошо контролирано високо кръвно налягане.

• приемате или сте приемали лекарство, наречено инхибитор на моноаминооксидазата (МАО). Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не 

сте сигурни дали някое от Вашите лекарства е МАО-инхибитори. Не приемайте МАО-инхибитори поне 2 седмици преди да използвате MERIDIA. Не 

приемайте МАО-инхибитори поне 2 седмици след спиране на MERIDIA.

• имате хранително разстройство, наречено анорексия нервоза или булимия нервоза.

• приемате лекарства за отслабване, за да контролирате апетита си.

• са алергични към MERIDIA.Активната съставка е сибутрамин хидрохлорид монохидрат. Вижте края на тази листовка за 
пълен списък на съставките на MERIDIA.

Как да приемам MERIDIA?
• Приемайте MERIDIA точно както е предписано. Вашият лекар може да коригира дозата Ви. Не променяйте дозата си, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го 

направите.

• Можете да приемате MERIDIA със или без храна.

• Ако пропуснете доза MERIDIA, просто я пропуснете. Не приемайте допълнителна доза, за да компенсирате пропуснатите дози.

• Ако приемете твърде много MERIDIA, незабавно се обадете на Вашия лекар или Центъра за контрол на отравянията или отидете в спешното отделение.

• Кажете на Вашия лекар, ако не свалите поне 4 паунда през първите 4 седмици от приема на MERIDIA и приемането на нискокалорична диета. Вашият 
лекар може да промени дозата Ви или да спре MERIDIA. MERIDIA не работи за всеки.

Какво трябва да избягвам, докато приемам MERIDIA?

MERIDIA може да не е подходящото лекарство за Вас, ако имате определени медицински състояния. Уведомете Вашия лекар за всичките 
си медицински състояния, особено ако:
• имат високо кръвно налягане.

• имат или са имали сърдечни проблемикато сърдечен удар, сърдечна недостатъчност, болка в гърдите или неравномерен пулс.

• има инсулт или симптоми на инсулт.

• имате проблеми с черния дроб или бъбреците.
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• имате проблем с очите, наречен глаукома.

• имате проблем с щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм).

• имат или са имали гърчове (гърчове, припадъци).

• имат проблеми с кървенето.

• имат или са имали камъни в жлъчката.

• имат депресия.

• са над 65 години.

• са под 16 години.

• сте бременна или планирате да забременеете.Ефектите на MERIDIA върху вашето неродено бебе не са известни. Ако можете да забременеете, трябва 

да използвате контрол на раждаемостта, докато приемате MERIDIA. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забременеете, докато приемате MERIDIA.

• кърмят.Не е известно дали MERIDIA преминава в млякото Ви. Ефектите на MERIDIA върху Вашето бебе не са известни. Не 
трябва да кърмите, докато приемате МЕРИДИА.

Не шофирайте, не работете с тежки машини и не извършвайте други опасни дейности, докато не разберете как MERIDIA ви влияе.

Уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, включително лекарства с рецепта и лекарства без рецепта, витамини и билкови добавки.

Приемът на MERIDIA и някои други лекарства може да се повлияят взаимно и да предизвикат сериозни и в някои случаи животозастрашаващи нежелани реакции. 

Уверете се, че кажете на Вашия лекар, ако приемате:

• лекарства, наречени МАО-инхибитори, вижте "Кой не трябва да приема MERIDIA?"

• други лекарства за отслабване

• лекарства за кашлица и настинка

• лекарства за мигрена

• лекарства за депресия

• наркотични болкоуспокояващи

• литий

• триптофан

• лекарства, които увеличават кървенето

• антибиотични лекарства

Познайте лекарствата, които приемате. Съхранявайте списък с тях и го показвайте на Вашия лекар и фармацевт всеки път, когато получите ново лекарство. Те 

могат да Ви кажат дали е добре да приемате MERIDIA с други лекарства.

Какви са възможните странични ефекти на MERIDIA?
Честите нежелани реакции на MERIDIA включват: сухота в устата, главоболие, загуба на апетит, проблеми със съня и запек. 
Следните сериозни нежелани реакции са съобщени при MERIDIA:
• голямо повишаване на кръвното налягане или сърдечната честота при някои хора.Вижте "Коя е най-важната информация, която трябва да 

знам за MERIDIA?"

• припадъци

• кървене

• рядък, но животозастрашаващ проблем, наречен "серотонинов синдром".Това може да се случи, когато хората приемат лекарства, които влияят на 

мозъчен химикал, наречен серотонин, заедно с MERIDIA. Не приемайте други лекарства с MERIDIA, освен ако Вашият лекар не Ви е казал, че е добре да го 

правите. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако имате някой от следните симптоми, особено когато приемате други лекарства с MERIDIA:
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• се чувствате слаби, неспокойни, объркани или тревожни

• губя съзнание
• имате треска, повръщане, изпотяване, треперене или треперене
• имат ускорен пулс

Някои лекарства за отслабване се свързват с рядко, но животозастрашаващо състояние, което засяга кръвното налягане в белите дробове 
(белодробна хипертония). Тъй като състоянието е толкова рядко, не е известно дали MERIDIA може да причини това заболяване. Ако получите 
нов или влошаващ се задух, незабавно уведомете Вашия лекар.
Уведомете Вашия лекар, ако получите обрив или копривна треска, докато приемате MERIDIA. Може да имате алергична реакция. Уведомете 

Вашия лекар, ако получите ефекти, които Ви притесняват или които не изчезват.

Това не са всички странични ефекти на MERIDIA. За повече информация попитайте Вашия лекар или фармацевт.
MERIDIA е контролирано вещество (CIV). Това означава, че MERIDIA може да бъде мишена за хора, които злоупотребяват с лекарства, отпускани по лекарско предписание. 

Съхранявайте вашата MERIDIA на сигурно място. Продажбата или подаряването на МЕРИДИЯ е против закона.

Как да съхранявам MERIDIA?
• Съхранявайте MERIDIA при стайна температура между 59° до 86° F (15° до 30° C). Никога не го оставяйте на горещо или влажно място.

• Безопасно изхвърлете MERIDIA, която е остаряла или вече не е необходима.

• Съхранявайте MERIDIA и всички лекарства далеч от деца. Ако детето ви случайно приеме MERIDIA, незабавно се обадете на техния лекар или в Центъра 
за контрол на отравянията или заведете детето си в спешното отделение.

Обща информация за MERIDIA.
Понякога се предписват лекарства за състояния, различни от описаните в информационните листовки за пациентите. Не използвайте 
MERIDIA за състояние, за което не е предписано. Не давайте MERIDIA на други хора, дори ако имат същите симптоми, които имате. Това 
може да им навреди и е против закона.
Тази листовка обобщава най-важната информация за MERIDIA. Ако искате повече информация, говорете с Вашия лекар. Можете също да 
попитате Вашия лекар или фармацевт за информация, която е написана за здравни специалисти.
За повече информация се обадете на Abbott Laboratories на 1-800-633-9110 или посетете www.Meridia.net.

Какви са съставките на MERIDIA?
Активна съставка: сибутрамин хидрохлорид монохидрат Неактивни съставки: лактоза монохидрат, NF; микрокристална целулоза, NF; 
колоиден силициев диоксид, NF; и магнезиев стеарат, NF в твърда желатинова капсула [която съдържа титанов диоксид, USP; желатин; 
FD&C Blue No. 2 (само капсули от 5 и 10 mg); D&C Yellow No. 10 (само капсули от 5 и 15 mg) и други неактивни съставки].

©Abbott
Произведено за Abbott Laboratories, Северно Чикаго, IL 60064 САЩ от KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664.
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