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Slenyto (melatonīns) 
Slenyto pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Slenyto un kāpēc tās lieto? 

Slenyto ir zāles, ar kurām ārstē bezmiegu (grūtības aizmigt) bērniem un pusaudžiem (vecumā no 2 līdz 
18 gadiem), kuriem ir: 

• autiskā spektra traucējumi (AST), dažādi stāvokļi, kas ietekmē pacienta sociālo saskarsmi; 

• Smita-Magenisa sindroms, slimība, kas var izraisīt mācīšanās grūtības. 

Slenyto lieto pēc tam, kad citi pasākumi, piemēram, regulāra miega režīma ievērošana, nav 
palīdzējuši. 

Šīs zāles satur aktīvo vielu melatonīnu. 

Kā lieto Slenyto? 

Slenyto ir pieejamas tabletēs (1 un 5 mg). Parastā deva ir 2 mg, un to lieto 30 minūtes līdz vienu 
stundu pirms gulētiešanas. Devu var palielināt līdz maksimāli 10 mg, ja zāles neiedarbojas pietiekami 
labi. Ārstam regulāri, vismaz reizi 6 mēnešos, ir jāpārskata ārstēšana, un tā jāturpina tikai tad, ja 
pacientam tā sniedz ieguvumu. 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. Papildu informāciju par Slenyto lietošanu skatīt zāļu 
lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai farmaceitam. 

Kā Slenyto darbojas? 

Slenyto aktīvā viela melatonīns ir dabīgs hormons, ko parasti ražo galvas smadzenēs esošais epifīzes 
dziedzeris. Melatonīns ir iesaistīts ķermeņa miega cikla koordinēšanā, iedarbojoties uz šūnām noteiktās 
smadzeņu daļās un palīdzot iemigt. Pēc tumsas iestāšanās melatonīna līmenis asinīs parasti pieaug, 
sasniedzot augstāko punktu nakts vidū. Pacientiem ar attīstības traucējumiem var veidoties mazāks 
melatonīna daudzums, kas izraisa bezmiegu. Slenyto paaugstina melatonīna līmeni asinīs, palīdzot 
pacientiem gulēt. Tā kā Slenyto izdala melatonīnu lēni vairāku stundu laikā, tas atdarina dabisko 
melatonīna veidošanos organismā. 
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Kādi Slenyto ieguvumi atklāti pētījumos? 

Pierādīts, ka Slenyto efektīvi uzlabo gulēšanas ilgumu bērniem un pusaudžiem ar neiroloģiskām 
slimībām, tostarp autiskā spektra traucējumiem un Smita-Magenisa sindromu. Pamatpētījumā ar 
125 pacientiem tie pacienti, kuri 13 nedēļas saņēma Slenyto, naktī nogulēja vidēji par 51 minūti ilgāk, 
bet pacienti, kuri saņēma placebo (zāļu imitāciju), nogulēja par 19 minūtēm ilgāk. Turklāt bērni, kuri 
lietoja Slenyto, aizmiga par apmēram 38 minūtēm ātrāk nekā parasti, bet tie, kuri lietoja placebo, 
aizmiga par 13 minūtēm ātrāk. 

Visiem pacientiem iepriekš bija izmēģināti citi pasākumi, piemēram, regulāra miega režīma ievērošana, 
kas nebija palīdzējuši. 

Kāds risks pastāv, lietojot Slenyto? 

Visbiežākās Slenytoblakusparādības(kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir miegainība, 
nogurums, garastāvokļa svārstības, galvassāpes, aizkaitināmība, agresija un paģiru sajūta. Pilnu visu 
blakusparādību un ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Slenyto ir reģistrētas ES? 

Lielai daļai bērnu ar neiroloģiskām slimībām, piemēram, autiskā spektra traucējumiem (AST) un Smita-
Magenisa sindromu, ir arī bezmiegs, un viņiem nav pieejams daudz ārstēšanas iespēju. 

Pierādīts, ka Slenyto uzlabo gulēšanas ilgumu šiem pacientiem, un pacienti, kuri lietoja Slenyto, naktī 
nogulēja par 51 minūti ilgāk, bet pacienti, kuri saņēma placebo, nogulēja par 19 minūtēm ilgāk. Divu 
gadu laikā novērotās šo zāļu blakusparādības šķiet vieglas vai vidēji smagas, bet ir nepieciešami 
plašāki dati par drošumu ilgtermiņā. 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Slenyto, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Slenyto lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Slenyto lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Slenyto lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Slenyto 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Slenyto 

Sīkāka informācija par Slenyto ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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