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BIJLAGE III 

 
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 
 

Nota: Deze samenvatting van productkenmerken was een bijlage van de Commissie beslissing 
van dit krachtens artikel 31 verwijzingsverzoek inzake sibutramine bevattende geneesmiddelen. 

De teksten waren geldig op dat moment. 
 

Deze is vervolgens niet onderhouden of aangepast door het EMEA en komt daarvoor niet 
noodzakelijkerwijs overeen met de huidige teksten. 
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1 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
<Fantasienaam>  
 
 
2 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Eén capsule <Fantasienaam> 10 mg bevat 10 mg sibutraminehydrochloride monohydraat 
(overeenkomend met 8.37 mg sibutramine). 
 
Eén capsule <Fantasienaam> 15 mg bevat 15 mg sibutraminehydrochloride monohydraat 
(overeenkomend met 12,55 mg sibutramine). 
 
Voor hulpstoffen, zie 6.1 
 
 
3 FARMACEUTISCHE VORM 
 
Capsules, hard; capsule (In te vullen zoals van toepassing) 
 
 
4 KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische indicaties 
 
 <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg wordt toegepast als additionele therapie, binnen een 
gewichtsbeheersingsprogramma bij: 
 
-  patiënten die lijden aan een voedingsgerelateerde obesitas wiens body mass index (BMI) 30 

kg/m2 of hoger bedraagt; 
-  patiënten met een aan voeding gerelateerd overgewicht wiens BMI 27 kg/m2 of hoger bedraagt, 

indien ook bijkomende risicofactoren zoals bijvoorbeeld type II diabetes of dyslipidemie 
voorkomen. 

 
Let op: 
 
<Fantasienaam> 10 mg / 15 mg dient alleen voorgeschreven te worden aan patiënten, die niet 
voldoende reageerden op een aangepast calorie-arm dieet, dat wil zeggen, patiënten die moeite hebben 
met het bereiken of het handhaven van een gewichtsverlies van meer dan 5% binnen 3 maanden. 
 
Behandeling met <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg dient alleen te geschieden als onderdeel van een op 
lange termijn geïntegreerde therapeutische aanpak voor gewichtsverlies, onder toezicht van een arts 
met ervaring op het gebied van obesitas behandeling. Een juiste aanpak van obesitas controle zou 
zowel een dieet- en gedragsverandering in moeten houden alsook een verhoging van de fysieke 
activiteit. Een dergelijke geïntegreerde aanpak is essentiëel voor een blijvende verandering van 
eetgewoontes en gedrag wanneer de behandeling met <Fantasienaam> wordt gestopt, wat 
fundamenteel is voor een langdurig behoud van het verminderde gewichtsniveau. Tijdens de 
behandeling met <Fantasienaam> dienen patiënten hun levensstijl te veranderen zodat ze hun gewicht 
kunnen behouden wanneer de medicatie gestaakt wordt. Zij dienen op de hoogte gebracht te worden 
dat indien ze hierin falen, ze weer aan zullen komen.  Ook na stopzetting van de behandeling met 
<Fantasienaam> zou aangemoedigd moeten worden dat de patiënt gevolgd wordt door de arts.  
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4.2 Dosering en wijze van toediening 
 
Volwassenen: De begindosering bedraagt 1 maal daags één (1) capsule <Fantasienaam> 10 mg ‘s 
morgens in zijn geheel in te nemen met voldoende vloeistof (bv. een glas water). De capsule mag met 
of zonder voedsel worden ingenomen. 
 
Bij patiënten die onvoldoende reageerden op <Fantasienaam> 10 mg (gedefiniëerd als minder dan 2 
kg gewichtsverlies na vier (4) weken), mag de dosis verhoogd worden naar 1 maal daags één (1) 
capsule <Fantasienaam> 15 mg, vooropgesteld dat <Fantasienaam> 10 mg goed verdragen werd. 
 
De behandeling moet worden stopgezet bij patiënten die onvoldoende reageren op <Fantasienaam> 
15 mg, (gedefiniëerd als minder dan 2 kg gewichtsverlies na vier (4) weken). Patiënten die niet 
reageren op de behandeling hebben een grotere kans op bijwerkingen (zie ook 4.8 “Bijwerkingen”). 
 
Duur van de behandeling: 
 
De behandeling moet na drie (3) maanden worden stopgezet bij patiënten die onvoldoende gereageerd 
hebben dat wil zeggen wiens gewichtsvermindering stabiliseert op minder dan 5% gewichtsverlies ten 
opzichte van het begingewicht, of bij wie het gewichtsverlies, binnen drie (3) maanden na het starten 
van de therapie, minder is dan 5% ten opzichte van het begingewicht. 
 
De behandeling moet worden stopgezet bij patiënten die 3 kg of meer aankomen na een aanvankelijk 
gewichtsverlies. 
  
Bij patiënten met bijkomende risicofactoren wordt het aanbevolen  de behandeling met 
<Fantasienaam> 10 mg / 15 mg alleen voort te zetten als er kan worden aangetoond dat het 
gewichtsverlies in verband kan worden gebracht met andere klinische voordelen, zoals de verbetering 
van het lipide profiel bij patiënten met dyslipidemie of verbetering van het beheersen van de 
bloedglucose spiegel bij type II diabetes. 
 
De behandeling met <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg mag niet langer dan 1 jaar zijn. Gegevens 
betreffende het gebruik langer dan 1 jaar zijn beperkt. 
 
4.3 Contra-indicaties 
 
-  Bekende overgevoeligheid voor sibutraminehydrochloride-monohydraat of een van de andere 

bestanddelen van het product. 
 
-  Obesitas door organische oorzaak. 
 
- Een voorgeschiedenis van ernstige eetstoornissen.  
 
- Psychische aandoeningen. In dierexperimentele studies heeft sibutramine een antidepressieve 

activiteit vertoond, waardoor niet uitgesloten kan worden dat sibutramine een manische episode 
bij manisch-depressieve patiënten kan induceren. 
 

-  Syndroom van Gilles de la Tourette 
 
-  Gelijktijdig gebruik, of gebruik tijdens de 2 voorafgaande weken, van MAO-remmers of andere 

centraal werkende geneesmiddelen voor de behandeling van psychische aandoeningen (zoals 
antidepressiva, antipsychotica), slaapstoornissen (tryptofaan) of van gewichtsreductie. 

 
-  Voorgeschiedenis van coronair vaatlijden, decompensatio cordis, tachycardie, perifeer arteriëel 

occlusief vaatlijden, aritmieën of cerebrovasculaire aandoening (hersenbloeding of TIA). 
 
-  Onvoldoende gecontroleerde hypertensie (>145/90 mmHg) (zie ook 4.4 ‘Speciale 

waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik’). 
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-  Hyperthyroïdie. 
 
- Ernstige leverinsufficiëntie. 
 
-  Ernstige nierinsufficiëntie. 
 
-  Goedaardige prostaathypertrofie met urineretentie. 
 
-  Feochromocytoom. 
 
-  Nauwe kamerhoek glaucoom. 
 
-  Voorgeschiedenis van drugs-, geneesmiddelen- of alcoholmisbruik. 
 
-  Zwangerschap en lactatie (zie ook 4.6 ‘Gebruik bij zwangerschap en het geven van 

borstvoeding’). 
 
-  Kinderen en jonge volwassenen onder de 18 jaar, door gebrek aan voldoende data. 
 
-  Patiënten ouder dan 65 jaar, door gebrek aan voldoende data. 
 
4.4 Bijzondere waarschuwingen en  voorzorgen bij gebruik 
 
Waarschuwingen :  
 
Bij alle patiënten die met <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg behandeld worden, moeten bloeddruk en 
polsslag worden gemeten, daar sibutramine bij sommige patiënten klinisch relevante verhogingen van 
de bloeddruk heeft veroorzaakt . Tijdens de eerste 3 maanden van de behandeling dienen deze 
parameters minstens om de 2 weken te worden gecontroleerd; in maand 4 tot en met 6 dienen deze 
parameters eens per maand te worden gecontroleerd, daarna geregeld met maximale intervallen van 3 
maanden.  De behandeling moet gestopt worden bij patiënten die bij twee opeenvolgende controles 
een toename vertonen van de hartslag bij rust met minstens 10 hartslagen per minuut of een toename 
van de systolische /diastolische bloeddruk met minstens 10 mmHg.  Indien bij hypertensieve patiënten 
met een bloeddruk die goed onder controle is tijdens 2 opeenvolgende controles waarden gemeten 
worden die hoger liggen dan 145/90 mmHg, moet de behandeling worden stopgezet (zie ook 4.8 
‘Bijwerkingen, cardiovasculaire veranderingen’). Vooral bij patiënten met slaap-apnoe syndroom 
dient de controle van de bloeddruk goed in acht te worden genomen. 
 
- Hoewel primaire pulmonale hypertensie niet in verband wordt gebracht met sibutramine, is het 

vanwege een algemene bezorgdheid over anti-obesitas middelen van belang dat men bij de 
routine controles alert is op symptomen als progressieve dyspnoe, pijn in de borst en oedeem 
aan de enkel. Patiënten moeten geadviseerd worden onmiddellijk een dokter te raadplegen 
indien deze symptomen zich voordoen. 

 
- <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg moet met voorzichtigheid worden toegepast bij patiënten met 

epilepsie. 
 
- Tijdens behandeling met sibutramine van patiënten met lichte tot  matige leverinsufficiëntie zijn 

verhoogde plasma-concentraties waargenomen. Hoewel er geen neveneffecten werden gemeld, 
dient <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg met voorzichtigheid te worden gebruikt bij deze 
patiënten.  

 
- Hoewel alleen inactieve metabolieten via de renale route worden uitgescheiden, moet 

<Fantasienaam> 10 mg / 15 mg met voorzichtigheid worden toegediend bij patiënten met 
lichte tot matige nierinsufficiëntie. 
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- Wanneer in de familie, motorische of verbale tics voorkomen, zal <Fantasienaam> 10 mg / 15 
mg met voorzichtigheid moeten worden toegepast. 

 
- Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen gebruik te maken van geschikte anticonceptiva zolang 

ze <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg gebruiken. 
 

- Hoewel de huidige klinische data geen misbruik met sibutramine hebben aangetoond, bestaat de 
mogelijkheid tot dit geneesmiddelenmisbruik met middelen die ingrijpen op het CZS. 

 
- Hoewel de klinische data geen verhoogde incidentie van valvulopathie hebben aangetoond, 

bestaat er een algemene bezorgdheid dat bepaalde anti-obesitas middelen geassocieerd zijn met 
een verhoogd risico op cardiale valvulopathie.  
 

- Patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige eetstoornissen, zoals anorexia nervosa en 
boulimia nervosa, zijn gecontra-indiceerd. Er zijn geen gegevens beschikbaar over sibutramine 
bij de behandeling van patiënten met (dwangmatige) binge eetstoornis. 
 

- Sibutramine dient met voorzichtigheid te worden voorgeschreven bij patiënten met een open 
kamerhoek glaucoom en patiënten die een risico lopen op een verhoogde intra-oculaire druk 
door bijvoorbeeld hun familie-anamnese. 
 

- Zoals ook bij andere middelen die de serotonine heropname remmen, is er een verhoogd risico 
op bloedingen bij patiënten die sibutramine gebruiken. Sibutramine dient derhalve met 
voorzichtigheid te worden gebruikt door patiënten die bloedingsneiging hebben en zij die 
gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken waarvan bekend is dat ze de hemostase of plaatjesfunctie 
beïnvloeden.  

 
- Er zijn zeldzame meldingen van depressie, suicidale gedachten en suicide bij patiënten die 

sibutramine gebruikten.   Derhalve is extra voorzichtigheid geboden bij patiënten met een 
voorgeschiedenis van depressie. Indien zich tijdens behandeling met sibutramine signalen of 
symptomen van depressie voordoen, dient het staken van sibutramine en het aanvangen van een 
passende behandeling te worden overwogen. 

 
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Sibutramine en zijn actieve metabolieten worden geëlimineerd door levermetabolisatie; de 
belangrijkste rol hierin speelt het enzym CYP 3A4; CYP2C9 en CYP 1A2 kunnen ook bijdragen. 
Voorzichtigheid moet worden betracht bij gelijktijdig gebruik van <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg 
met geneesmiddelen die de enzymatische activiteit van CYP3A4 beïnvloeden (zie ook 5.2 
‘Farmacokinetische eigenschappen’). CYP3A4 remmers zijn o.a. ketoconazol, itraconazol, 
erythromycine, clarithromycine, troleandomycine en cyclosporine. In een interactiestudie verhoogde 
het gelijktijdig toedienen van ketoconazol of erythromycine met sibutramine de plasmaconcentraties 
van de sibutramine metabolieten (met respectievelijk 23% en 10%). De gemiddelde hartfrequentie 
werd verhoogd met 2.5 slagen per minuut in vergelijking met een monotherapie van sibutramine.  
 
Rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital en dexamethason werken als CYP3A4 
induceerders en kunnen het metabolisme van sibutramine, hoewel niet experimenteel bestudeerd, 
versnellen. 
 
Het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen die het gehalte van serotonine in de 
hersenen verhogen, kan aanleiding geven tot ernstige interacties. Dit fenomeen wordt het serotonine-
syndroom genoemd en kan in zeldzame gevallen optreden als gevolg van het gelijktijdig gebruik van 
een selectieve serotonine reuptake inhibitor (SSRI) met bepaalde antimigraine produkten (zoals 
sumatriptan, dihydroergotamine), of samen met bepaalde opioïden (zoals pentazocine, pethidine, 
fentanyl, dextromethorphan), of indien gelijktijdig twee SSRI’s worden gebruikt. 
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Aangezien sibutramine (naast andere effecten) de serotonine heropname remt, mag <Fantasienaam> 
10 mg / 15 mg niet gelijktijdig worden toegediend met andere geneesmiddelen die ook aanleiding 
geven tot een verhoging van de serotonine plasmaspiegels in de hersenen. 
 
Gelijktijdig gebruik van <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg met andere geneesmiddelen die de 
bloeddruk of hartslag kunnen verhogen, is niet systematisch onderzocht. Tot dit type geneesmiddelen 
behoren bepaalde hoest- en verkoudheidsmiddelen, anti-allergica (bijv. efedrine, pseudoefedrine) en 
bepaalde decongestiva (bijv. xylometazoline). Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van 
<Fantasienaam> 10 mg / 15 mg aan patiënten die dergelijke medicatie gebruiken. 
 
<Fantasienaam> 10 mg / 15 mg heeft geen invloed op de effectiviteit van de orale anticonceptiva. 
 
Bij een gelijktijdige éénmalige toediening van sibutramine en alcohol werd geen bijkomende 
negatieve invloed waargenomen op het cognitieve of psychomotorische functioneren. In het kader van 
het dieet wordt echter het combineren van sibutramine met alcoholgebruik niet aanbevolen. 
 
Over gelijktijdig gebruik van <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg met orlistat zijn geen gegevens 
beschikbaar. 
 
Tussen het beëindigen van de behandeling met sibutramine en het starten met monoamine oxidase 
remmers dient een tussentijd van minstens 2 weken gerespecteerd te worden. 
 
4.6 Zwangerschap en borstvoeding 
 
Gebruik bij zwangerschap: Sibutramine mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. In het 
algemeen wordt het als onwenselijk beschouwd om gewichtsreducerende geneesmiddelen te gebruiken 
tijdens de zwangerschap; daarom dienen vrouwen in de vruchtbare leeftijd gebruik te maken van 
geschikte anticonceptiva zolang ze sibutramine nemen en hun arts op de hoogte te brengen als ze 
zwanger geworden zijn of indien ze de intentie hebben om zwanger te worden tijdens de behandeling. 
Er zijn geen gecontroleerde studies uitgevoerd met <Fantasienaam> bij zwangere vrouwen. Studies 
bij zwangere konijnen waarbij gebruik werd gemaakt van voor de moeder toxische doses toonden een 
effect aan op de voortplanting (Zie ook 5.3 ‘Preklinische veiligheidsgegevens’). Of deze gegevens 
relevant zijn voor de mens is onbekend.  
 
Gebruik bij lactatie: Het is onbekend of sibutramine wordt uitgescheiden via de moedermelk, 
daarom is toediening van <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg bij lactatie gecontra-indiceerd. 
 
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen 
 
Hoewel sibutramine geen effect had op het psychomotorische of cognitief functioneren van gezonde 
vrijwilligers, kan ieder geneesmiddel dat aangrijpt op het CZS het beoordelingsvermogen, 
denkvermogen of de motorische vaardigheden verminderen. Daarom dienen patiënten gewaarschuwd 
te worden dat hun rijvaardigheid of hun vermogen om gevaarlijke machines te bedienen, of hun werk 
in risicovolle omgeving achteruit kan gaan als ze <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg gebruiken.  
 
4.8 Bijwerkingen 
 
De meeste bijwerkingen gemeld bij sibutramine traden op aan het begin van de behandeling 
(gedurende de eerste 4 weken). De ernst en de frequentie namen af naarmate de behandeling 
voortduurde. Over het algemeen waren ze niet ernstig, gaven geen aanleiding tot stoppen van de 
behandeling en waren ze reversibel.  
Hieronder volgt een opsomming van de bijwerkingen die op zijn getreden in fase II/III van de 
klinische studies, gerangschikt naar orgaanstelsel (zeer vaak > 1/10 vaak ≤1/10 en >1/100): 
 
Orgaanstelsel Frequentie Bijwerking 
Cardiovasculair stelsel Vaak Tachycardia 
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(zie ook onderstaande 
gedetailleerde opmerkingen) 

Palpitaties 
Verhoogde 
bloeddruk/hypertensie 
Vasodilatie (opvliegers) 

Gastrointestinaal stelsel Zeer vaak Constipatie 
 Vaak Nausea 

Verergering van haemorrhoiden  
Centraal Zenuwstelsel Zeer vaak Droge mond 

Insomnia 
 Vaak Duizeligheid 

Paraesthesie 
Hoofdpijn 
Angst 

Huid Vaak Zweten 
Zintuigen Vaak Smaakveranderingen 
 
Cardiovasculair stelsel: 
Een gemiddelde verhoging van de systolische en diastolische bloeddruk in rust van 2- 3 mmHg, en een 
gemiddelde verhoging van de hartfrequentie van 3 -7 hartslagen per minuut zijn waargenomen. 
Sterkere verhogingen van bloeddruk en hartfrequentie kunnen niet worden uitgesloten in incidentele 
gevallen. 
 
Iedere klinisch relevante verhoging van bloeddruk en polsslag lijkt op te treden tijdens de beginfase 
van de behandeling (eerste 4-12 weken). In zulke gevallen dient de therapie onderbroken te worden 
(zie ook 4.4 ‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik’). 
 
Voor gebruik van <Fantasienaam> 10 mg / 15 mg bij patiënten met hypertensie, zie 4.3 ‘Contra-
indicaties’ en 4.4 ‘Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen voor gebruik’.  
 
De volgende, op orgaansysteem gerangschikte, klinisch significante bijwerkingen traden op tijdens 
klinische studies en postmarketing: 
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:  
Trombocytopenie, Henoch-Schonlein purpura 
 
Immuunsysteemandoeningen:  
Er zijn allergische overgevoeligheidsreacties gemeld variërend van milde huiderupties en urticaria tot 
angio-oedeem en anafylaxie. 
 
Psychische stoornissen:  
Depressies bij patiënten met alsook zonder een voorgeschiedenis van depressies (zie ook paragraaf 
4.4). 
 
Zenuwstelselaandoeningen:  
convulsies 
 
Oogaandoeningen:  
Wazig zien 
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Maagdarmstelselaandoeningen:  
Diarree, braken 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen:  
Uitslag, urticaria 
 
Nier en urinewegaandoeningen:  
Acute interstitiële nephritis, mesangiocapillaire glomerulonephritis, urineretentie. 
 
Voortplantingsstelsel en borstaandoeningen:  
Abnormale ejaculatie/orgasme, impotentie, aandoeningen van de menstruatiecyclus 
 
Onderzoeken:  
Reversibele verhogingen van leverenzymen 
 
Overig: 
Ontwenningsverschijnselen zoals hoofdpijn en toename van eetlust werden zelden gezien. Er is geen 
aanwijzing dat er een ontwennings- of onthoudingssyndroom of veranderde gemoedstoestand zou 
ontstaan bij het staken van de behandeling. 
 
4.9 Overdosering 
  
Er is weinig ervaring met overdosering van sibutramine. Er wordt geen specifieke therapie aanbevolen 
en er is geen specifiek antidotum.  
De behandeling zal moeten bestaan uit algemene maatregelen die bij overdosering worden gehanteerd 
zoals het vrijhouden van de ademhalingswegen, bewaking van de cardiovasculaire functie en 
algemeen symptomatische,  ondersteunende maatregelen. Snelle toediening van actieve kool kan de 
absorptie van sibutramine vertragen. Maagspoeling kan nuttig zijn. Voorzichtig toedienen van 
betablokkers kan geïndiceerd zijn bij patiënten met verhoogde bloeddruk of tachycardie. 
 
Er werden enkele gevallen van overdosering bij de mens gemeld (waaronder een accidentele inname 
door kinderen vanaf 18 maanden) waarbij tot 500 mg sibutramine hydrochloride monohydraat werd 
ingenomen.  Een hartfrequentie van 160 slagen per minuut werd waargenomen bij een patiënt die 500 
mg sibutramine hydrochloride monohydraat innam. 
Met uitzondering van één geval van multipele geneesmiddelenintoxicatie met alcohol (waar de patiënt 
stierf, hoogstwaarschijnlijk aan obstructie door eigen braaksel), werden geen complicaties 
waargenomen en de patiënten herstelden volledig. 
 
 
5 FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische eigenschappen 
 
Farmacotherapeutische categorie: Middelen bij overgewicht, ATC code A08A A10. 
 
Het therapeutisch effect van sibutramine wordt vooral teweeg gebracht via de actieve secundaire en 
primaire amine metabolieten (metaboliet 1 en metaboliet 2), welke inhibitoren zijn van de 
noradrenaline, de serotonine (5-hydroxytryptamine; 5-HT) en de dopamine heropname. 
In vitro zijn metaboliet 1 en metaboliet 2 driemaal meer potent in het menselijk hersenweefsel als 
inhibitoren van de noradrenaline en serotonine heropname dan als inhibitor van de dopamine 
heropname. Plasmamonsters afkomstig van vrijwilligers die met sibutramine werden behandeld, 
toonden een significante inhibitie aan van zowel de noradrenaline heropname (73%) als de serotonine 
heropname (54%), maar geen significante inhibitie van de dopamine heropname (16%). Sibutramine 
en zijn metabolieten zetten geen monoaminen vrij en remmen het monoamineoxidase niet. Zij bezitten 
geen affiniteit voor een groot aantal neurotransmitter receptoren, zoals serotonerge (5-HT1, 5-HT1A, 5-
HT1B, 5-HT2-A, 5-HT2c), adrenerge (β1, β2 β3, α1, α2), dopaminerge (D1, D2), muscarine, histamine 
(H1), benzodiazepine en NMDA receptoren. 



CPMP/4514/02/Final  9/11  EMEA 2003 

 
In dierexperimentele studies bij magere, opgroeiende ratten en obese ratten, veroorzaakte sibutramine 
een verminderde toename van het lichaamsgewicht. Dit is vermoedelijk het resultaat van een 
verminderde voedsel inname door verhoging van het verzadigingsgevoel, maar ook de verhoogde 
thermogenese draagt bij aan het gewichtsverlies. Er werd aangetoond dat deze effecten worden 
gemediëerd door de inhibitie van de heropname van serotonine (5-HT) en noradrenaline. 
 
Klinische studies bij de mens toonden aan dat <Fantasienaam> gewichtsverlies veroorzaakt door 
verhoging van het verzadigingsgevoel.  
Er zijn ook gegevens bekend die aantonen dat <Fantasienaam> een effect op de thermogenese heeft 
door een vermindering van de aangepaste daling van de metabole activiteit in rust, tijdens een periode 
van gewichtsverlies.  
Gewichtsverlies als gevolg van een behandeling met <Fantasienaam> wordt vergezeld van positieve 
veranderingen in de serumlipiden en op de beheersing van de bloedglucosespiegel bij patiënten met 
dyslipidemie respectievelijk type 2 diabetes. 
 
Bij obese patiënten met type 2 diabetes mellitus werd gewichtsverlies door sibutramine in verband 
gebracht met een gemiddelde reductie van 0,6% (eenheden) in HbA1c. Eveneens werd gewichtsverlies 
bij obese patiënten met dyslipidemie in verband gebracht met een verhoging van het HDL cholesterol 
van 12-22% en een vermindering van triglycerides van 9-21%. 
 
5.2 Farmacokinetische gegevens 
 
Sibutramine wordt goed geabsorbeerd en ondergaat een uitgebreid  firstpass effect. Piek-
plasmaconcentraties (Cmax) worden 1.2 uur na een éénmalige orale dosis van 20 mg sibutramine 
hydrochloridemonohydraat bereikt. De halfwaardetijd van het oorspronkelijke middel bedraagt 1.1 
uur. De farmacologisch actieve metabolieten 1 en 2 bereiken de Cmax in drie uur met 
eliminatiehalfwaardetijden van respectievelijk 14 en 16 uur. Lineaire kinetiek is aangetoond over de 
doseringsrange van 10 tot 30 mg, zonder dosisafhankelijke verandering in eliminatiehalfwaardetijd en 
met een evenredige verhoging in plasmaconcentratie. Bij herhaalde toediening wordt binnen 4 dagen 
een steady-state bereikt van metaboliet 1 en 2, waarbij ongeveer een tweevoudige accumulatie 
optreedt. De farmacokinetiek van sibutramine en zijn metabolieten in obese patiënten is identiek aan 
die in mensen met een normaal gewicht. De tot nu toe relatief gelimiteerde, gegevens die beschikbaar 
zijn tonen geen klinisch relevant verschil tussen de farmacokinetiek bij mannen of vrouwen. Het 
farmacokinetisch profiel dat gezien werd bij oudere, gezonde personen (gemiddelde leeftijd 70 jaar) is 
identiek aan dat bij jongere, gezonde personen. Bij personen met een matige leverfunctiestoornis was 
de biologische beschikbaarheid van de actieve metabolieten 24% hoger na een éénmalige dosis 
sibutramine. Sibutramine en zijn metabolieten 1 en 2 worden voor respectievelijk ongeveer 97%, 94% 
en 94% gebonden aan plasma-eiwitten. De belangrijkste eliminatie-route van sibutramine en 
metaboliet 1 en 2 is een hepatische metabolisatie. Andere (inactieve) metabolieten worden 
voornamelijk uitgescheiden in de urine met een urine:faeces ratio van 10:1. 
 
In vitro hepatische microsoom studies hebben aangetoond dat CYP3A4 het belangrijkste cytochroom 
P450 isoenzym is dat verantwoordelijk is voor de afbraak van sibutramine. Uit in vitro gegevens blijkt 
dat er geen aanwijzing is voor een affiniteit voor CYP2D6, een enzym met een lage capaciteit dat 
betrokken is bij farmacokinetische interacties met verscheidene geneesmiddelen. Verder hebben in 
vitro studies aangetoond dat sibutramine geen significant effect heeft op de belangrijkste P450 
isoenzymen, waaronder CYP3A4. Van de CYP450 enzymen zijn CYP3A4 en CYP2C9 betrokken in 
de verdere metabolisatie van metaboliet 2 (in vitro). Alhoewel er momenteel geen gegevens 
beschikbaar zijn, is het CYP3A4 hoogstwaarschijnlijk ook betrokken in de metabolisatie van 
metaboliet 1. 
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5.3 Gegevens uit het preklinische veiligheidsonderzoek 
 
De toxiciteit van sibutramine na een enkelvoudige dosis in dierexperimenteel onderzoek was in ’t 
algemeen te wijten aan meer uitgesproken farmacodynamische effecten. Langduriger behandeling 
werd in verband gebracht met slechts kleine pathologische veranderingen en secundaire of species-
verwante bevindingen. Hieruit volgt dat het onwaarschijnlijk is dat deze problemen zouden kunnen 
veroorzaken bij een adequaat klinisch gebruik van sibutramine.  
Voortplantingstudies  werden uitgevoerd bij ratten en konijnen. In één studie (met konijnen) werd een 
iets hogere incidentie van foetale cardiovasculaire anomalieën vastgesteld bij de behandelde groep ten 
opzichte van de controle groep, terwijl in een andere studie een lagere incidentie werd vertoond. 
Bovendien had de behandelde groep van de laatste maar niet van de eerste studie iets meer foetussen 
met twee kleine afwijkingen (een dun draadachtige verbeende verbinding tussen de kaak en de 
jukbeenderen en minimale verschillen in de plaats van de aftakkingen van enkele kleine arterieën 
vanuit de aortaboog). De relevantie van deze bevindingen voor de mens is niet bekend.  
Het gebruik van sibutramine tijdens de zwangerschap bij de mens werd niet bestudeerd.  
Een uitgebreid genetisch toxiciteitsprogramma toonde geen mutagene eigenschappen aan van 
sibutramine.  
Studies met  knaagdieren hebben aangetoond dat sibutramine geen carcinogeen effect heeft die 
relevant is voor de mens. 
 
 
6 FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1 Lijst van hulpstoffen 
 
In te vullen zoals van toepassing 
 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 
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6.3 Houdbaarheid 
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6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
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6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
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7 HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
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9 DATUM VAN EERSTE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 
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10 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
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