sp.zn. sukls270950/2018
1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tianeptin Mylan 12,5 mg
potahované tablety
2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje tianeptinum natricum 12,5 mg.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.
Bílé až téměř bílé oválné potahované tablety o průměru 9 mm, hladké na obou stranách.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tianeptin je indikován pro léčbu mírné, středně těžké nebo těžké deprese.
4.2

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka je jedna (12,5 mg) tableta třikrát denně (jedna ráno, jedna v poledne a jedna večer)
užitá před hlavním jídlem nebo během něj.
Starší pacienti
Dávka by měla být u pacientů starších 70 let snížena na dvě tablety denně.
Pediatrická populace
Léčba tianeptinem není doporučena u dětí a dospívajících mladších 18 let věku. Jeho bezpečnost a účinky
nebyly v této kategorii hodnoceny.
Podávání v případě poškození ledvin a jater
Dávka by se měla snížit na dvě tablety denně pro pacienty, kteří trpí nedostatečností ledvin. U alkoholiků
není žádný důvod pro úpravu dávky, bez ohledu na to, zda se u nich vyvinula jaterní cirhóza.
Má-li být léčba tianeptinem ukončena nebo přerušena, měla by se dávka v průběhu 7 až 14 dnů postupně
snižovat.
4.3 Kontraindikace
Asociace s inhibitory MAO
Mezi koncem léčby inhibitorem MAO a počátkem léčby tianeptinem musí uplynout dvoutýdenní interval.
Při nahrazování tianeptinu inhibitorem MAO je zapotřebí odstup minimálně 24 hodin.
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-

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Sebevražda, sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení
Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, tendencí k sebepoškozování a
sebevražednosti (sebevražedné chování).
Riziko přetrvává, dokud nedojde k významné remisi. Klinické zlepšení se nemusí dostavit dříve než po
několika týdnech léčby, proto musí být pacienti pečlivě sledováni, dokud k takovému zlepšení nedojde.
Klinická zkušenost ukazuje, že riziko sebevraždy se může během nejčasnějších fází uzdravování zvýšit.
Pacienti s anamnézou sebevražedného chování nebo pacienti vykazující významný stupeň
sebevražedných myšlenek před zahájením léčby jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku sebevražedných
myšlenek anebo sebevražedného chování a musí být proto během léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza
klinických, placebem kontrolovaných studií použití antidepresiv u dospělých vykazujících psychiatrické
poruchy ukázala – při srovnání s pacienty, kteří užívali placebo – zvýšené riziko sebevražedného chování
u pacientů mladších 25 let léčených antidepresivy..Použití tohoto léku musí být doprovázeno důkladným
monitorováním pacientů, zejména u pacientů s vyšším rizikem a obzvláště na počátku léčby nebo v
období změn dávkování.
Pacienti (a jejich rodina a přátelé) musí být informováni o potřebě sledovat možný počátek klinického
zhoršení, výskyt sebevražedných myšlenek či chování, nebo jakékoli abnormální změny v chování a musí
v případě výskytu takových příznaků okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
- Stejně jako v případě jakéhokoli psychotropního léku i v případě léčby tianeptinem se musí zamezit
konzumaci alkoholu.
- Pokud je zapotřebí provést celkovou anestezii, anesteziolog musí být o léčbě informován a lék se musí
přestat podávat 24 až 48 hodin před chirurgickým zásahem.
- V nouzovém případě lze provést chirurgický zákrok bez zařazení vymývacího období (wash-out period),
je však třeba provádět intraoperativní sledování.
- Stejně jako v případě jiných psychotropních léků by při nutnosti přerušit léčbu měla být dávka postupně
snižována po dobu 7 až 14 dnů.
- Pokud se v anamnéze vyskytuje drogová nebo alkoholová závislost, pacienta je třeba velice pečlivě
sledovat, aby se zabránilo zvýšení dávky.
- Nepřekračujte doporučené dávkování.
Pediatrická populace
Tianeptin se nedoporučuje kk léčbě deprese u pacientů mladších 18 let, jelikož bezpečnost a účinnost
tianeptinu nebyla u této věkové skupiny stanovena. V klinických studiích u dětí a dospívajících léčených
antidepresivy bylo sebevražedné chování (pokus o sebevraždu či sebevražedné myšlenky) a nepřátelské
chování (zejména agrese, opoziční chování a hněv) pozorováno častěji ve srovnání s pacienty, kterým
bylo podáno placebo.
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Souběžné použití inhibitorů MAO a tianeptinu je kontraindikováno, protože se zvyšuje riziko cirkulačního
kolapsu, paroxysmální hypertenze, hypertermie, křečí a úmrtí. S ohledem na závažné a někdy fatální
interakce inhibitorů MAO a jiných antidepresiv při léčbě pomocí inhibitorů MAO se zdá nezbytné, aby
byl tianeptin vysazen po dobu alespoň 15 dnů před podáním inhibitorů MAO.
U těžké renální insuficience je třeba zvážit snížení dávky (viz bod 4.2).
Pacienti léčení tianeptinem mohou přejít z deprese do mánie nebo hypománie.
4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Použití s ireverzibilními inhibitory MAO (iproniazid)
Riziko kardiovaskulárního kolapsu nebo paroxysmální hypertenze, hypertermie, křečí a úmrtí.
Vzhledem k závažným a někdy fatálním interakcím, které se mohou objevit během nebo po souběžném
podávání s IMAO nebo jakýmikoli jinými antidepresivy, musí mezi léčbou IMAO a tianeptinem uběhnout
dva týdny.
Jelikož metabolismus tianeptinu probíhá -oxidací – spíše, než jinak běžnější enzymatickou dráhou
zahrnující cytochrom P450 – nejsou očekávány a ani nebyly pozorovány žádné lékové interakce.
Antagonistické účinky byly pozorovány při souběžném podávání s mianserinem.
Je třeba zvláštní opatrnosti při souběžném podávání s látkami tlumícími centrální nervový systém.
Během léčby tianeptinem se nedoporučuje požívání alkoholu.
Bylo hlášeno několik případů rychlého rozvoje středně těžké tachykardie a deliria, pokud bylo
kombinováno konopí (cannabis) s tricyklickými antidepresivy.
4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Těhotenství
Během těhotenství se preferuje udržování psychické rovnováhy matky. Pokud je k udržování takové
rovnováhy zapotřebí léčba, měla by v době těhotenství začít nebo pokračovat pouze na úrovni nezbytné
dávky a pokud možno v monoterapii.
Studie na zvířatech poskytují uspokojivé výsledky, ale klinické údaje nejsou stále dostačující.
Pokud zvážíme tyto údaje, nelze užívání tianeptinu během jakékoli fáze těhotenství doporučit. Pokud se
zahájení nebo pokračování léčby tianeptinem v těhotenství ukáže jako zásadní, při sledování
novorozeného dítěte je třeba vzít v úvahu farmakologický profil molekuly.
Kojení
Tricyklická antidepresiva se vylučují do mateřského mléka a kojení se proto během léčby nedoporučuje.
Fertilita
Studie fertility neprokázaly významný účinek na fertilitu potkanů (viz bod 5.3).
Žádné klinické údaje o účincích na člověka nejsou k dispozici.
4.7



Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
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U některých pacientů může dojít ke snížení pozornosti. Řidiči a operátoři strojů musí být upozorněni na
riziko ospalosti spojené s tímto přípravkem.
4.8

Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány během léčby tianeptinem (uvedené v pořadí podle jejich
frekvence).
velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000
až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).
Poruchy metabolismu a výživy:
Časté:
anorexie
Není známo: hyponatremie
Psychiatrické poruchy:
Časté:
noční můry.
Méně časté: zneužití léků a závislost na lécích, zejména u jedinců mladších 50 let s anamnézou
závislosti na alkoholu či drogách.
Není známo:
• sebevražedné myšlenky a chování byly hlášeny během léčby tianeptinem nebo krátce po
přerušení léčby (viz bod 4.4).
• stav zmatenosti, halucinace
Poruchy nervového systému:
Časté:
insomnie, ospalost, závratě, bolesti hlavy, lipotymie, třesavka, kolaps, tremor.
Není známo: extrapyramidová porucha, dyskineze
Poruchy oka:
Časté:
poruchy vidění.
Srdeční poruchy:
Časté:
tachykardie, extrasystola, bolest na hrudi.
Cévní poruchy:
Časté:
nával horka
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
Časté:
dušnost.
Gastrointestinální poruchy:
Časté:
gastralgie, bolest břicha, sucho v ústech, nevolnost, zvracení, dyspepsie, průjem, zácpa,
flatulence, pálení žáhy.
Poruchy jater a žlučových cest:
Není známo: zvýšené jaterní enzymy, hepatitida, která může být ve výjimečných případech závažná
Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Méně časté: makulopapulózní nebo erytematózní vyrážka, pruritus, urtikárie.
Není známo: akné, ve výjimečných případech bulózní dermatitida
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:
Časté:
myalgie, bederní bolest
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Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Časté:
astenie, pocit překážky v hrdle
Většina vedlejších účinků se ve své intenzitě a frekvenci během léčby snižuje a není obvykle považována
za důvod k zastavení léčby.
Ve většině případů je obtížné rozlišit mezi vedlejšími účinky tianeptinu a obvyklými somatickými
potížemi depresivních pacientů.
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby
hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4.9 Předávkování
Příznaky
Klinické zkušenosti s předávkováním tianeptinem (maximální dávka byla 2250 mg v jedné dávce)
ukázaly příznaky a projevy, které zahrnovaly: stavy zmatenosti, křeče, ospalost, sucho v ústech a dušnost,
hlavně když byl tianeptin podán v kombinaci s alkoholem.
Léčba
Ve všech případech ukončete léčbu a pacienta pečlivě monitorujte.
- Gastrická laváž
- Monitorování srdečních, respiračních, metabolických a renálních funkcí.
- Symptomatická léčba jakýchkoli klinických projevů, zejména umělé dýchání a náprava metabolických a
renálních poruch.
5.
5.1

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidepresiva, jiná antidepresiva, ATC kód: N06AX14.
Následující účinky tianeptinu byly pozorovány u zvířat:
•
Tianeptin zvyšuje spontánní aktivitu pyramidových buněk hipokampu a urychluje jejich regeneraci
po funkční inhibici.
•
Tianeptin zvyšuje rychlost vychytávání serotoninu hipokampem a neurony mozkové kůry.
Tianeptin má u člověka následující charakteristiky:
•
Má vliv na poruchy nálady a proto je řazen někam mezi sedativní antidepresiva a stimulační
antidepresiva.
•
Má významný vliv na somatické potíže, zejména gastrointestinální poruchy doprovázené úzkostí a
poruchami nálady.
•
Má vliv na poruchy osobnosti a chování u alkoholiků podstupujících detoxikaci.
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Tianeptin nemá žádný vliv na:
•
spánek a bdělost,
•
cholinergní systém (nezpůsobuje anticholinergní příznaky),
•
kardiovaskulární systém,
•
a nezpůsobuje závislost na lécích.
5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Gastrointestinální absorpce je rychlá a kompletní.
Distribuce je rychlá a je spojena s vysokou vazbou na proteiny (cca 94%). Molekula je významně
metabolizována v játrech procesy beta-oxidace a N-demethylace.
Eliminace tianeptinu je charakterizována krátkým poločasem 2,5 hodin. Všechny metabolity a 8 %
derivátů jsou vylučovány zejména ledvinami.
Staří pacienti
Farmakokinetické studie provedené u dlouhodobě léčených starších pacientů (starších 70 let) ukázaly
zvýšení poločasu eliminace o 1 hodinu.
Pacienti se selháním jater
Studie ukázaly, že účinky chronického alkoholismu na farmakokinetické parametry jsou zanedbatelné i v
případě, že je alkoholismus spojen s cirhózou jater.
Pacienti se selháním ledvin
Studie ukázaly zvýšení poločasu eliminace o 1 hodinu.
5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie toxicity opakovaného podání u hlodavců i nehlodavců neukázaly žádné závažné škodlivé nebo
neočekávané účinky.
Reprodukční studie neukázaly žádné specifické účinky, zejména žádnou embryotoxicitu nebo
teratogenitu. Studie mutagenity tianeptinu a jeho hlavních metabolitů jsou negativní. Studie karcinogenity
provedené u krys a myší neukázaly žádný karcinogenní potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:
mannitol (E421),
kukuřičný škrob,
sodná sůl karmelosy,
povidon,
koloidní bezvodý oxid křemičitý,
mastek (E553b),
magnesium-stearát (E470b).
Potah tablety:
potahová soustava Opadry 80W68912 bílá
která obsahuje:
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polyvinylalkohol,
oxid titaničitý (E171),
mastek (E553b),
lecitin (E322),
xanthanovou klovatinu (E415).
6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.
6.3

Doba použitelnosti

2 roky
6.4

Zvláštní opatření pro skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C
6.5

Druh obalu a obsah balení

Tablety tianeptinu sodného jsou balené v PVC/Aclar/Al blistrech či v PVC/PVDC/Al blistrech,
krytých tvrdou ztuženou lakovanou aluminiovou folií; blistry jsou balené v krabičkách.
Tablety jsou k dispozici v baleních po 1, 15, 30, 60 a 90 tabletách. Na trhu nemusí být všechny
velikosti balení.
6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Riziko
environmentální kontaminace není možné vyloučit.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Mylan Ireland Limited
Unit 35/36 Grange Parade
Baldoyle Industrial Estate
Dublin 13
Irsko
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
30/782/11-C
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Datum první registrace: 7.12.2011
Datum prodloužení registrace: 23.8.2017
10. DATUM REVIZE TEXTU
1. 8. 2018
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