
UOGÓLNIONA (GL) 
LUB CZĘŚCIOWA 
LIPODYSTROFIA (PL)
RZADKIE CHOROBY 
O WIELU TWARZACH

Tłuszcz podskórny produkuje leptynę, 
kluczową adipokinę w homeostazie 
energetycznej, endokrynologii 
i metabolizmie.2, 5

Funkcja tkanki tłuszczowej i leptyny
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GL (generalized lipodystrophy) – uogólniona lipodystrofia
PL (partial lipodystrophy) – częściowa lipodystrofia

Podstawowa charakterystyka GL i PL: 
całkowity lub częściowy brak 
podskórnego tłuszczu lub nietypowe 
rozmieszczenie tłuszczu.1

Zanik tkanki tłuszczowej i towarzyszący 
jej niedobór leptyny może prowadzić do 
złożonych konsekwencji klinicznych:1

– Insulinooporności/cukrzycy

– Hipertriglicerydemii

– Ostrego zapalenia trzustki

– Hiperfagii

– Ektopowego odkładania się 
tłuszczu
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Więcej informacji na temat lipodystrofii 
znajduje się na stronie: 
www.lipodystrophy.eu
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Zanik tkanki tłuszczowej i niedobór 
leptyny mogą prowadzić do złożonych 
zmian patologicznych.
Konsekwencje kliniczne niedoboru  
leptyny. 1, 6, 7
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EKTOPOWE ODKŁADANIE SIĘ 
TŁUSZCZU

CZY MIAŁAŚ/-EŚ
TAKIEGO  

PACJENTA?



LUB 
TAKIEGO 

PACJENTA?
Częściowy zanik tłuszczu podskórnego

– często w kończynach

Nietypowe nagromadzenie tłuszczu 
wokół szyi i twarzy (wygląd 
cushingoidalny)*

Pomocnicza charakterystyka kliniczna:1

Cukrzyca z ciężką insulinoopornością
Hipertriglicerydemia
Zapalenie trzustki w wywiadzie
Stłuszczenie wątroby lub stłuszczeniowe 
zapalenie wątroby
Podobny wygląd lub utrata tłuszczu  
u członków rodziny
Wyraźne umięśnienie i flebomegalia
Hiperfagia
Hipogonadyzm męski lub zanik miesiączki
u kobiet lub zespół PCOS

RODZINNA
CZĘŚCIOWA 
LIPODYSTROFIA:1

GL (generalized lipodystrophy) – uogólniona lipodystrofia
PL (partial lipodystrophy) – częściowa lipodystrofia
PCOS (polycystic ovary syndrome) – zespół policystycznych jajników

*  przykładowy wygląd, możliwe są inne schematy rozmieszczenia 
tkanki tłuszczowej

1  Handelsman Y, Oral EA, Bloomgarden ZT, Brown RJ, Chan JL, Einhorn D, Garber 
AJ, Garg A, Garvey WT, Grunberger G, Henry RR, Lavin N, Tapiador CD, Weyer 
C. The clinical approach to the detection of lipodystrophy - an aace consensus 
statement. Endocrine practice : official journal of the American College of En-
docrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists. 2013;
19:107–116.
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Skrócona charakterystyka produktu leczniczego – 
Myalepta  (metreleptyna) 3 mg, 5,8 mg i 11,3 mg, proszek 
do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi 
to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby 
należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie 
podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać 
działania niepożądane patrz poniżej.

Kategoria dostępności: Lek wydawany na receptę.

Wskazania do stosowania: jako dodatek do diety w ramach terapii zastępczej 
w leczeniu powikłań wynikających z niedoboru leptyny u pacjentów z lipodystrofią 
(LD):

• z potwierdzoną wrodzoną uogólnioną LD (ang. Berardinelli Seip syndrome) lub 
nabytą uogólnioną LD (ang. Lawrence syndrome), u pacjentów dorosłych i dzieci 
w wieku powyżej 2 lat,

• z potwierdzoną rodzinną LD częściową lub nabytą LD częściową (ang. Barraquer 
Simons syndrome), u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat, u których standardowe 
leki nie zapewniły osiągnięcia odpowiedniej kontroli metabolicznej.

Dawkowanie i sposób podawania: Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące 
obliczania i dostosowywania dawki znajdują się w ChPL. 

Leczenie powinno zostać rozpoczęte i być monitorowane przez osobę należącą do 
personelu medycznego z  doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń 
metabolicznych. W celu uniknięcia błędów w stosowaniu tego produktu lecznicze-
go, w tym przedawkowania, należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
obliczania dawki i dostosowania dawki. Podczas stosowania produktu leczniczego 
Myalepta, co 6 miesięcy, zaleca się skontrolowanie techniki jego podawania u pa-
cjentów stosujących ten produkt leczniczy samodzielnie.

Obliczanie dawki: W celu zapewnienia, że pacjenci i opiekunowie znają odpowiednią 
dawkę do wstrzyknięcia, lekarz wystawiający receptę powinien przepisać właściwą 
dawkę podaną zarówno w miligramach, jak i jej objętość w mililitrach. Zalecaną do-
bową dawkę metreleptyny ustala się na podstawie masy ciała, jak pokazano poniżej:

Zalecana dawka metreleptyny

Masa ciała 
w punkcie 

początkowym

Zalecana 
dawka 

początkowa
(objętość 

wstrzyknięcia)

Modyfikacje 
dawki

(objętość 
wstrzyknięcia)

Maksymalna 
dawka 

dobowa
(objętość 

wstrzyknięcia)

Mężczyźni 
i kobiety
≤ 40 kg

0,06 mg/kg 
mc.

(0,012 ml/kg 
mc.)

0,02 mg/kg 
mc.

(0,004 ml/kg 
mc.)

0,13 mg/kg 
mc.

(0,026 ml/kg 
mc.)

Mężczyźni  
> 40 kg

2,5 mg
(0,5 ml)

1,25 mg
(0,25 ml) do
2,5 mg (0,5 

ml)

10 mg
(2 ml)

Kobiety
> 40 kg

5 mg
(1 ml)

1,25 mg
(0,25 ml) do
2,5 mg (0,5 

ml)

10 mg
(2 ml)

Dostosowanie dawki: Szczegółowe informacje na temat zalecanych modyfikacji dawki 
znajdują się w ChPL.
Dostosowania dawki są zalecane na podstawie odpowiedzi klinicznej (zgodnie z de-
finicją w ChPL) lub innych wskazań np. problemów z tolerancją, nadmierną utratą 
masy ciała, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Nie należy zwiększać dawki częściej niż 
raz na cztery tygodnie; zmniejszanie dawki wskutek utraty masy ciała można prze-
prowadzać w odstępach tygodniowych.

Sposób podawania: Podanie podskórne. Szczegółowe informacje na temat rekon-
stytucji i prawidłowej techniki wstrzykiwania można znaleźć w ChPL.

Lekarz prowadzący powinien zapewnić odpowiednie szkolenie pacjentom i opieku-
nom, którzy będą podawali produkt. Pierwsza dawka produktu leczniczego powinna 
być podana pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego jak opisano 
w punkcie 4.2 ChPL.

Szczególne populacje: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności 
metreleptyny u dzieci w wieku od 0 do 2 lat z lipodystrofią uogólnioną oraz u dzieci 

w wieku od 0 do 12 lat z lipodystrofią częściową. Bardzo ograniczone dane są dostęp-
ne w przypadku dzieci, szczególnie w wieku poniżej 6 lat, z uogólnioną LD. Nie można 
przedstawić żadnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z zaburzeniami 
czynności nerek lub wątroby. Dawki dla pacjentów w podeszłym wieku
(≥ 65 lat) należy dobierać i modyfikować z zachowaniem ostrożności.

Przed przepisaniem leku należy się zapoznać z pełną charakterystyką  
produktu leczniczego (ChPL).

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek  
substancję pomocniczą

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
LD związana z HIV: Dostępne dane nie potwierdzają bezpieczeństwa stosowania ani 
skuteczności leczenia.

Reakcje nadwrażliwości: Uogólniona nadwrażliwość (np. anafilaksja, pokrzywka lub 
wysypka uogólniona) może występować bezpośrednio po podaniu produktu leczni-
czego Myalepta. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej lub innej ciężkiej 
reakcji alergicznej należy natychmiast i trwale przerwać stosowanie produktu lecz-
niczego oraz rozpocząć odpowiednie leczenie. 

Nieprzestrzeganie schematu dawkowania lub nagłe przerwanie stosowania produktu 
leczniczego Myalepta może skutkować nasileniem hipertriglicerydemii i wystąpieniem 
powiązanego zapalenia trzustki, w  szczególności u pacjentów z czynnikami ryzyka 
wystąpienia zapalenia trzustki. W przypadku rozwoju zapalenia trzustki u pacjenta 
w okresie leczenia metreleptyną zaleca się dalsze, nieprzerwane podawanie metre-
leptyny, ponieważ nagłe zaprzestanie leczenia może wywołać zaostrzenie choroby. 
Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia metreleptyną z jakiegokolwiek powodu, 
zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki w okresie dwóch tygodni w połączeniu ze 
stosowaniem diety niskotłuszczowej, patrz punkt 4.2 ChPL. W okresie stopniowego 
zmniejszania dawki należy kontrolować stężenie triglicerydów oraz rozważyć roz-
poczęcie stosowania lub dostosowanie dawki produktów leczniczych obniżających 
stężenie lipidów, jeśli jest to konieczne. W przypadku wystąpienia objawów podmio-
towych lub przedmiotowych wskazujących na zapalenie trzustki należy przeprowa-
dzić odpowiednią ocenę kliniczną.

Hipoglikemia w trakcie równoczesnego stosowania insuliny i innych leków przeciwcu-
krzycowych. U pacjentów leczonych produktem leczniczym Myalepta, którzy otrzy-
mują leki przeciwcukrzycowe, w szczególności insulinę lub leki zwiększające wydzie-
lanie insuliny (np. sulfonylomoczniki), istnieje ryzyko występowania hipoglikemii. 
Znaczne zmniejszenie dawki o 50% lub więcej w stosunku do zapotrzebowania na 
insulinę w punkcie początkowym może być konieczne w ciągu pierwszych dwóch 
tygodni leczenia. Po ustabilizowaniu zapotrzebowania na insulinę, u niektórych 
pacjentów, może być również konieczne dostosowanie dawek innych leków prze-
ciwcukrzycowych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia hipoglikemii. U pacjen-
tów równocześnie leczonych insuliną, szczególnie w dużych dawkach, bądź lekami 
zwiększającymi wydzielanie insuliny, lub otrzymujących leczenie skojarzone, należy 
bardzo dokładnie kontrolować stężenie glukozy we krwi. Należy zalecić pacjentom 
i opiekunom zwracanie uwagi na objawy podmiotowe i przedmiotowe hipoglikemii. 
W badaniach klinicznych hipoglikemię leczono poprzez spożycie pokarmu lub napoju 
oraz modyfikację dawki leku przeciwcukrzycowego. W przypadku epizodów hipogli-
kemii o łagodnym przebiegu można rozważyć podanie pokarmu jako alternatywę 
dla modyfikacji dawki leków przeciwcukrzycowych zgodnie z zaleceniami lekarza 
prowadzącego. U pacjentów przyjmujących insulinę (lub inne produkty lecznicze 
podawane podskórnie) równocześnie z produktem leczniczym Myalepta zaleca się 
rotację miejsc wstrzyknięcia.

Chłoniak T komórkowy: Podczas stosowania produktu leczniczego Myalepta zgłasza-
no przypadki występowania chłoniaka T komórkowego. Nie ustalono związku przy-
czynowego między stosowaniem produktu leczniczego Myalepta a rozwojem i (lub) 
progresją chłoniaka. Przed przyjęciem produktu Myalepta należy dokładnie rozwa-
żyć korzyści i zagrożenia wynikające z leczenia u pacjentów z nabytą lipodystrofią 
uogólnioną i/lub u pacjentów z istotnymi zaburzeniami hematologicznymi (w tym 
leukopenią, neutropenią, zaburzeniami dotyczącymi szpiku kostnego, chłoniakiem 
i (lub) powiększeniem węzłów chłonnych).

Immunogenność: W badaniach klinicznych przeciwciała przeciwko lekowi (ang. an-
tidrug antibodies, ADA) skierowane przeciwko metreleptynie występowały bardzo 
często (88%). Jeśli u pacjenta wystąpią poważne i ciężkie zakażenia nie można wy-
kluczyć związku z pojawieniem się działania blokującego przeciwko metreleptynie. 
U pacjentów z poważnymi i ciężkimi zakażeniami stosowanie metreleptyny należy 
kontynuować wyłącznie wedle zaleceń lekarza przepisującego Chociaż nie zostało 
to potwierdzone w badaniach klinicznych, neutralizujące działanie przeciwciał może 
teoretycznie wpływać na aktywność leptyny endogennej.

Choroby autoimmunologiczne: U niektórych pacjentów leczonych produktem leczni-
czym Myalepta obserwowano progresję/zaostrzenia zaburzeń autoimmunologicz-
nych, w tym ciężkie autoimmunologiczne zapalenie wątroby, jednak nie ustalono 
związku przyczynowego między leczeniem produktem Myalepta a progresją cho-
roby autoimmunologicznej. Zaleca się bardzo dokładne kontrolowanie pod kątem 

zaostrzeń zasadniczej choroby autoimmunologicznej (nagłe pojawienie się ciężkich 
objawów).

Ciąża: W związku z przywróceniem uwalniania hormonu luteinizującego może na-
stąpić nieplanowane zajście w ciążę.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi: Myalepta może zmniejszyć eks-
pozycję na substraty CYP32A poprzez indukowanie aktywności enzymu, skuteczność 
hormonalnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona w przypadku 
ich równoczesnego stosowania z metreleptyną. Dlatego w okresie leczenia należy 
rozważyć stosowanie dodatkowych niehormonalnych środków antykoncepcyjnych. 
Ze względu na wpływ metreleptyny na enzymy CYP450, u pacjentów leczonych 
substratami CYP450 o wąskim indeksie terapeutycznym, konieczne może się okazać 
indywidulne dostosowanie dawki i monitorowanie działania terapeutycznego leku 
(np. warfaryny) lub stężenia leku (np. cyklosporyny lub teofiliny).

Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania produktu Myalepta w okresie 
ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznej metody antykon-
cepcji. U pacjentek narażonych na działanie metreleptyny w okresie ciąży zgłaszano 
poronienia, martwe urodzenia i porody przedwczesne, chociaż obecnie nie ma żad-
nych dowodów wskazujących na związek przyczynowy z leczeniem.
Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie pro-
duktu Myalepta na okres karmienia piersią.

Płodność: Istnieją dane wskazujące, że metreleptyna może zwiększać płodność, 
w  związku z działaniem na hormon luteinizujący, z możliwością nieplanowanego 
zajścia w ciążę. Badania na zwierzętach nie wykazały żadnego negatywnego wpły-
wu na płodność u samców lub samic.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: Myalep-
ta wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania ma-
szyn gdyż powoduje uczucie zmęczenia i zawroty głowy.

Działania niepożądane: Najczęściej zgłaszane działania niepożądane leku obej-
mują: bardzo często (≥ 1/10) hipoglikemię, zmniejszenie masy ciała, często (≥ 1/100 
do <1/10) zmniejszony apetyt, ból głowy, ból brzucha, nudności, łysienie, krwotok 
miesiączkowy, zmęczenie, zasinienie w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu 
wstrzyknięcia, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, przeciwciała neutralizujące. Inne 
działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu 
metreleptyny do obrotu, których częstość nie jest znana, obejmują: grypę, zapalenie 
płuc, reakcję anafilaktyczną, cukrzycę, hiperfagię, insulinooporność, tachykardię, 
zakrzepicę żył głębokich, kaszel, duszność, wysięk opłucnowy, ból brzucha, biegun-
kę, zapalenie trzustki, wymioty, świąd, wysypka, pokrzywka, ból stawów, ból mię-
śni, zwiększenie tkanki tłuszczowej, krwotok w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu 
wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, złe 
samopoczucie, obrzęk obwodowy, nieprawidłowe stężenie glukozy we krwi, wzrost 
stężenia triglicerydów we krwi, obecność swoistych przeciwciał przeciwko lekowi, 
wzrost stężenia hemoglobiny glikowanej, zwiększenie masy ciała.

Inne zgłoszone działania niepożądane leku (ang. adverse drug reactions, ADRs), któ-
rych częstość nie jest znana znajdują się w punkcie 4.8 ChPL.

Instrukcje dotyczące przechowywania, przygotowania i usuwania produktu znajdują 
się w punktach 6.4 i 6.6 ChPL.

Rodzaj i zawartość opakowań oraz numery pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu wydane przez Europejską Agencję Leków:

30 fiolek po 3 mg - EU/1/18/1276/004,
30 fiolek po 5,8 mg - EU/1/18/1276/006,
30 fiolek po 11,3 mg - EU/1/18/1276/002

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do  
obrotu:

Amryt Pharmaceuticals DAC,
45 Mespil Road, Dublin 4, Irlandia
medinfo@amrytpharma.com.

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 
30 lipca 2018 r.

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 
02 marca 2021 r.

Numer referencyjny: PM-PL-2021-9-1755

ZGŁASZANIE PODEJRZEWANYCH DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH:
Należy zgłaszać działania niepożądane. Formularze zgłoszeniowe i infor-
macje można znaleźć pod adresem:
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane należy również zgłaszać firmie Amryt pocztą elektroniczną 
na adres medinfo.poland@swixxbiopharma.com


