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Slenyto (melatonină) 
O prezentare generală a Slenyto și de ce este autorizat acest medicament în 
UE 

Ce este Slenyto și pentru ce se utilizează? 

Slenyto este un medicament utilizat pentru tratarea insomniei la copii și adolescenți (în vârstă de 2 
până la 18 ani) care au: 

• tulburări de spectru autist (TSA), o serie de afecțiuni care îngreunează interacțiunile sociale ale 
pacientului; 

• sindrom Smith-Magenis, o afecțiune care poate duce la dificultăți de învățare. 

Slenyto se utilizează după ce alte metode, cum ar fi respectarea unei rutine regulate de somn, nu au 
dat rezultate. 

Medicamentul conține substanța activă melatonină. 

Cum se utilizează Slenyto? 

Slenyto este disponibil sub formă de comprimate (1 mg și 5 mg). Doza obișnuită este de 2 mg luate cu 
30 de minute până la o oră înainte de culcare. Doza poate fi mărită până la maximum 10 mg dacă 
medicamentul nu este suficient de eficace. Medicul trebuie să revizuiască tratamentul cu regularitate, 
cel puțin o dată la 6 luni, și să continue tratamentul numai dacă acesta este benefic pentru pacient. 

Medicamentul se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. Pentru informații suplimentare 
cu privire la utilizarea Slenyto, citiți prospectul sau adresați-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

Cum acționează Slenyto? 

Substanța activă din Slenyto, melatonina, este un hormon natural, produs în mod normal de o glandă 
din creier numită glanda pineală. Melatonina este implicată în coordonarea ciclului de somn al 
organismului, acționând asupra celulelor din anumite zone ale creierului și ajutând la inducerea 
somnului. Nivelurile sale în sânge cresc în mod normal după lăsarea întunericului, iar nivelul maxim se 
atinge în mijlocul nopții. Este posibil ca pacienții cu tulburări de dezvoltare să producă mai puțină 
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melatonină, ceea ce duce la apariția insomniei. Slenyto crește concentrația de melatonină în sânge, 
ajutând la inducerea somnului. Slenyto eliberează melatonina încet pe parcursul a câteva ore, imitând 
producția naturală a melatoninei în organism. 

Ce beneficii a prezentat Slenyto pe parcursul studiilor? 

Slenyto s-a dovedit eficace în îmbunătățirea duratei somnului la copiii și adolescenții cu afecțiuni 
neurologice, inclusiv la cei cu tulburări de spectru autist și cu sindrom Smith-Magenis. Într-un studiu 
principal care a cuprins 125 de pacienți, cei cărora li s-a administrat Slenyto timp de 13 săptămâni au 
dormit în medie cu 51 de minute mai mult pe noapte, față de 19 minute mai mult în cazul celor cărora 
li s-a administrat placebo (un preparat inactiv). În plus, copiii și adolescenții care au luat Slenyto au 
adormit cu aproximativ 38 de minute mai devreme decât de obicei, pe când cei care au luat placebo au 
adormit cu 13 minute mai devreme. 

Toți pacienții încercaseră anterior alte metode, cum ar fi respectarea unei rutine regulate de somn, 
care nu dăduseră rezultate. 

Care sunt riscurile asociate cu Slenyto? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Slenyto (care pot afecta cel mult 1 persoană din 10) 
sunt somnolență, oboseală, dispoziție schimbătoare, durere de cap, iritabilitate, agresivitate și senzație 
de mahmureală. Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Slenyto în UE? 

Există o proporție mare de copii și adolescenți cu afecțiuni neurologice, cum sunt tulburările de spectru 
autist (TSA) și sindromul Smith-Magenis, care au de asemenea insomnie, iar tratamentele disponibile 
sunt puțin numeroase. 

S-a demonstrat că Slenyto îmbunătățește durata somnului la acești pacienți, cei care au luat Slenyto 
dormind cu 51 de minute în plus pe noapte, față de 19 minute în plus în cazul celor care au luat 
placebo. Reacțiile adverse la medicament, observate pe durata a 2 ani, par a fi ușoare sau moderate, 
dar sunt necesare mai multe date cu privire la siguranța pe termen mai lung. 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Slenyto sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că acest medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Ce măsuri se iau pentru utilizarea sigură și eficace a Slenyto? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospect au fost incluse recomandări și măsuri de 
precauție pentru utilizarea sigură și eficace a Slenyto, care trebuie respectate de personalul medical și 
de pacienți. 

Similar tuturor medicamentelor, datele cu privire la utilizarea Slenyto sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse raportate la Slenyto sunt evaluate cu atenție și sunt luate orice măsuri necesare 
pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Slenyto 

Informații suplimentare cu privire la Slenyto sunt disponibile pe site-ul Agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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