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Sunosi (solriamfetols) 
Sunosi pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Sunosi un kāpēc tās lieto? 

Sunosi ir zāles, ko lieto, lai pieaugušajiem ar narkolepsiju vai obstruktīvu miega apnoju uzlabotu 
nomoda stāvokli un mazinātu pārmērīgu miegainību dienā. 

Narkolepsija ir ilgstoši miega traucējumi, kas ietekmē smadzeņu spēju regulēt normālu aizmigšanas un 
pamošanās ciklu. Tas izraisa tādus simptomus kā nepārvaramu tieksmi iemigt pat nepiemērotā laikā 
un vietās un nakts miega traucējumus. Sunosi lieto pacientiem ar katapleksiju vai bez tās (smaga 
muskuļu vājuma epizodes, kā rezultātā cilvēks var saslimt). 

Obstruktīvā miega apnoja ir atkārtoti elpošanas pārtraukumi miega laikā elpceļu bloķēšanās dēļ. 
Sunosi lieto, ja citi terapijas veidi, piemēram, pastāvīgs pozitīvs elpceļu spiediens (CPAP, ventilatora 
izmantošana elpceļu atvēršanai), nav pietiekami uzlabojuši pārmērīgo miegainību dienā. 

Sunosi satur aktīvo vielu solriamfetolu. 

Kā lieto Sunosi? 

Sunosi var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāuzsāk veselības aprūpes speciālistam ar 
pieredzi narkolepsijas vai obstruktīvas miega apnojas ārstēšanā. 

Sunosi ir pieejamas tablešu veidā. Zāles jālieto vienreiz dienā no rīta pēc pamošanās. Parastā 
sākumdeva ir 75 mg narkolepsijas ārstēšanai un 37,5 mg obstruktīvas miega apnojas gadījumā. 
Atkarībā no tā, cik labi zāles darbojas, devu var palielināt līdz ne vairāk kā 150 mg vienreiz dienā. 

Papildu informāciju par Sunosi lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Sunosi darbojas? 

Lai gan Sunosi aktīvā viela solriamfetols nedarbojas pilnībā, tiek uzskatīts, ka tas darbojas, palielinot 
dopamīna un noradrenalīna līmeni smadzenēs. Dopamīns un noradrenalīns ir neirotransmiteri (ķīmiskie 
kurjeri), kas raida signālus starp smadzeņu šūnām, tostarp tām, kas veicina nomoda stāvokli. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Kādi Sunosi ieguvumi atklāti pētījumos? 

Sunosi tika pētītas divos pamatpētījumos, kuros tās tika salīdzinātas ar placebo (fiktīvu ārstēšanu). 
Galvenie efektivitātes rādītāji bija Epvorta miegainības skalas vērtējums (standarta skala, ar ko mēra 
miegainību dienā no 0 līdz 24) un laiks, cik ilgi pacients var palikt nomodā testā, ko sauc par nomoda 
testa veikšanu. 

Pirmajā pētījumā, kurā piedalījās 239 pieaugušie ar narkolepsiju, pēc 12 nedēļu ārstēšanas pacientiem, 
kuri lietoja Sunosi 75 mg devu, bija uzlabojums par aptuveni 2,2 punktiem Epvorta miegainības skalā, 
salīdzinot ar placebo, un pacientiem, kuri lietoja 150 mg, bija uzlabojums par 3,8 punktiem. Nomoda 
testa veikšanas laikā pacientiem, kuri lietoja Sunosi 75 mg, nebija būtisku uzlabojumu, savukārt 
pacienti, kuri lietoja 150 mg, varēja palikt nomodā par 9,8 minūtēm ilgāk nekā pirms ārstēšanas 
sākuma, salīdzinot ar 2,1 minūtēm ilgāk pacientiem, kuri lietoja placebo. 

Otrajā pētījumā, kurā piedalījās 476 pieaugušie ar obstruktīvu miega apnoju, pēc 12 ārstēšanas 
nedēļām to pacientu stāvoklis, kuri lietoja Sunosi 37,5 mg, 75 mg vai 150 mg devu, uzlabojās attiecīgi 
par 1,9, 1,7 vai 4,5 punktiem Epvorta miegainības skalā salīdzinājumā ar placebo. Nomoda testa 
veikšanas laikā pacienti, kuri lietoja Sunosi 37,5 mg, 75 mg vai 150 mg devu, varēja palikt nomodā 
attiecīgi 4,7, 9,1 un 11 minūtes ilgāk nekā pirms ārstēšanas sākuma, salīdzinot ar 0,2 minūtēm 
pacientiem, kuri lietoja placebo. 

Kāds risks pastāv, lietojot Sunosi? 

Visbiežākā Sunosi blakusparādība (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir galvassāpes. Bieži 
sastopamās blakusparādības, kas var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem, ir samazināta ēstgriba, trauksme, 
bezmiega sajūta (miega traucējumi), kairināmība, bruksisms (zobu slīpēšana), reibonis, palpitācijas 
(piespiedu sirdsdarbība, kas var būt ātra vai neregulāra), klepus, slikta dūša (slikta dūša), caureja, 
sausa mute, sāpes vēderā, aizcietējums, vemšana, hiperhidroze (pārmērīga svīšana), nervozitāte, 
diskomforta sajūta krūškurvī un paaugstināts asinsspiediens. 

Sunosi nedrīkst lietot pacienti, kuriem pagājušajā gadā bijusi nekontrolēta hipertensija (paaugstināts 
asinsspiediens) vai nopietnas sirds problēmas, tostarp infarkts, nestabila stenokardija (sāpes krūšu 
kurvī, ko izraisa sirds asinsapgādes pārtraukumi, kas var rasties miera laikā vai bez acīmredzama 
izraisītāja) un nopietnas sirds aritmijas (patoloģiska vai neregulāra sirdsdarbība). Tās nedrīkst lietot 
vienlaikus ar dažām zālēm, ko sauc par monoamīna oksidāzes inhibitoriem (MAOI), vai divu nedēļu 
laikā pēc šo zāļu lietošanas pārtraukšanas. 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Sunosi, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Sunosi ir reģistrētas ES? 

Tika pierādīts, ka Sunosi samazina pārmērīgu miegainību dienā pacientiem ar narkolepsiju un 
obstruktīvu miega apnoju. Drošuma profils bija tāds, kā bija paredzēts šāda veida zālēm. Tā kā šīs 
zāles var izraisīt kaitīgu asinsspiediena paaugstināšanos, pacienti ir jāuzrauga pirms ārstēšanas un tās 
laikā. Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Sunosi, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

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

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Sunosi lietošanu. 
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Tāpat kā par visām zālēm, dati par Sunosi lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Sunosi 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Sunosi 

Sīkāka informācija par Sunosi ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/sunosi. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/sunosi
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