
Metoprolol succinate prol. release tabl. 50; 100 mg x 30
Mecorlong

В синхрон с работата на сърцето
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Cmin 28.5 27.65 29.99 92.19 82.71 102.75

Cmax 12.3 119.69 111.44 107.40 102.43 112.61

AUCT 15.6 4254.66 4801.55 88.61 83.44 94.10

Fluctuation 15.4 49.52 38.16 129.78 122.31 137.71

Резултатите от изследването показват, че са изпъл-
нени критериите за оценка на биоеквивалентност 
между двата изследвани продукта в условия на steady-
state. Съотношението Тест към Референт за средните 
геометрични LS стойности и съответните 90% довери-
телни интервали за Cmax, и AUCT се намират в допусти-
мите граници от 80 до 125%. Съотношението Тест към 
Референт за средните геометрични LS стойности и съ-
ответните 90% доверителен интервал за Cmin се намира 
в допустимите граници от 75 до 133.33%.Това е осно-
вание да се приеме, че Тест и Референтния продукт са 
биоеквивалентни помежду си.

На фиг. 5 и фиг. 6 са представени графично резулта-
тите за динамиката във времето на средните стойности 
на плазмените концентрации на metoprolol след мно-
гократен прием на тест и референтен продукт.

Фиг. 5. Линеен профил на средните плазмени кон-
центрации на metoprolol
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Фиг. 6 Логаритмичен профил на средните плазмени 
концентрации на metoprolol
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В България този продукт е регистриран с търговската марка MECORLONG prolonged-release tablets 25 mg; 50 mg, 
100 mg и 200 mg, като притежател на разрешението за употреба е Actavis Group PTC ehf, Исландия.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
MECORLONG
МЕКОРЛОНГ

Терапевтични показания
Хипертония.
Ангина пекторис.
Сърдечни аритмии, особено надкамерна тахикардия.
Профилактика за предотвратяване на смъртността от сърдечен произход и 

намаляване на реинфарктите след острата фаза на миокарден инфаркт.
Функционални сърдечни смущения (палпитации).
Профилактика на мигрена.
В комбинираното лечение на симптоматична хронична сърдечна 

недостатъчност (NYHA II-IV клас, левокамерна фракция на изтласкване <40%).

Дозировка и начин на приложение
Mecorlong таблетки с удължено освобождаване са предназначени за приемане 
веднъж дневно. Препоръчително е те да се приемат сутрин. Таблетките могат да се 
приемат цели или разделени. Те не трябва да се дъвчат или разрушават. Таблетките 
трябва да се приемат поне с половин чаша вода.

Дозата може да бъде определена в съответствие със следващите указания:

Хипертония:
Препоръчителната доза при пациенти с лека до умерена хипертония е 50 mg 
дневно. При необходимост дозата може да бъде повишена до 100-200 mg дневно 
или да се комбинира с други антихипертензивни лекарствени продукти.

Ангина пекторис:
100-200 mg еднократно дневно. При необходимост може да се добави друг 
лекарствен продукт за лечение на коронарната склероза.

Сърдечни аритмии:
100-200 mg еднократно дневно.

Профилактика след миокарден инфаркт:
200 mg еднократно дневно.

Функционални сърдечни смущения (палпитации):
100 mg еднократно дневно. Ако е необходимо дозата може да се увеличи до 200 
mg еднократно дневно.

Профилактика на мигрена:
100-200 mg еднократно дневно.

Симптоматична хронична сърдечна недостатъчност:
При пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност, компенсирана 
чрез лечение с други медикаменти за лечение на сърдечна недостатъчност, дозата на 
Mecorlong се определя индивидуално. Препоръчителната начална доза при пациенти 
с клас ІІІ-ІV NYHA е 12.5 mg (1/2 таблетка от 25 mg) веднъж дневно през първата 
седмица. При добра поносимост, през втората седмица дозата може да се повиши 
до 25 mg дневно. Препоръчителната начална доза при пациенти с клас NYHA ІІ е 25 
mg веднъж дневно за първите две седмици. Препоръчително е дозата да се удвои 
след първите две седмици. Дозата може да се удвоява на всяка втора седмица до 200 
mg дневно или до достигане на максимално поносимата доза. При продължително 
лечение, прицелната доза трябва да бъде 200 mg дневно или максимално поносимата. 
Необходимо е след всяко покачване на дозата лекуващият лекар да оцени 
внимателно състоянието на пациента. При понижаване на артериалното налягане, 
може да се наложи намаляване на дозата на съпътстващата медикация. Понижаване 
на артериалното налягане не означава непременно, че дозата на метопролол не може 
да бъде толерирана при хронично лечение, но дозировката трябва да се намали 
временно, докато състоянието на пациента не се стабилизира. 

Увредена бъбречна функция:
Не е необходима корекция на дозата.

Увредена чернодробна функция:
При пациенти с тежка чернодробна недостатъчност, напр. пациенти с порто-
кавален шънт, дозата трябва да бъде редуцирана.

Пациенти в напреднала възраст:
Няма достатъчни данни от използването при пациенти на възраст над 80 години. 
Необходимо е особено внимание при повишаване на дозата.

Деца и подрастващи:
Опитът с лечението на деца и подрастващи с метопролол е ограничен.

Противопоказания
Mecorlong е противопоказан в следните случаи:

Свръхчувствителност към метопролол сукцинат, към други бета-блокери или 
към някое от помощните вещества на продукта.

Атриовентрикуларен блок ІІ или ІІІ степен.
Некомпенсирана сърдечна недостатъчност (белодробен едем, хипоперфузия 

или хипотония) и продължителна или периодична терапия, повишаваща 
сърдечния контрактилитет (бета рецепторен агонизъм).

Симптоматична и клинично значима синусова брадикардия (сърдечна честота 
<50/min).

Синдром на болния синусов възел.
Кардиогенен шок.
Сериозно увреждане на периферните кръвоносни съдове.
Хипотония (систолно артериално налягане <90 mmHg).

Метаболитна ацидоза.
Тежка бронхиална астма или хронична обструктивна белодробна болест.
Едновременно лечение с МАО инхибитори (с изключение на МАО-В 

инхибитори).

Метопролол не трябва да се прилага на пациенти с остър инфаркт на миокарда и 
сърдечна честота <45 удара/мин., PQ интервал >0.24 секунди или систолно кръвно 
налягане <100 mmHg.

 Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтична група: бета-блокери, селективни.
АТС код C 07 AВ 02

Метопролол е бета1 селективен блокер, т.е. той действа на бета1 рецепторите в 
сърцето в значително по-ниски дози от тези, които са необходими за повлияване 
на бета2 рецепторите.
Метопролол няма бета стимулиращ ефект и притежава незначителен мембрано 
стабилизиращ ефект. 
Метопролол намалява или блокира стимулиращият ефект на катехоламините 
(които се освобождават при физически или умствен стрес) върху сърцето. Той 
намалява тахикардията, понижава сърдечния дебит и контрактилитета и понижава 
кръвното налягане.
Плазмената концентрация и ефектът на таблетките метопролол сукцинат с 
удължено освобождаване (бета1 блокиране) са по-равномерно разпределени в 
периода на приложение в сравнение с тези постигани с обикновените таблетни 
форми с бета1 селективни бета-блокери.
Тъй като плазмените концентрации са стабилни, клиничната бета1 селективност 
е по-добра отколкото тази постигана с обикновените таблетни форми с бета1 
селективни бета-блокери. Рискът от нежелани ефекти, появяващи се при 
максимални концентрации, също е минимален (брадикардия, мускулна слабост).
При необходимост метопролол може да се прилага едновременно с бета2 агонист 
при пациенти със симптоми на обструктивно белодробно заболяване.

Ефект при сърдечна недостатъчност:
Изследването MERIT-HF (3 991 пациенти със сърдечна недостатъчност клас NYHA 
II-IV и фракция на изтласкване ≤40%), при което е даван метопролол заедно със 
стандартната терапия при сърдечна недостатъчност, показва намаляване на 
общата смъртност. Смъртността (независимо от причината) в групата с метопролол 
е била 145 (7.2%) в сравнение с 217 (11.0%) в групата с плацебо, с релативен риск 
0.66 (95% CI 0.53-0.81).

Фармакокинетични свойства

Абсорбция и разпределение:
Метопролол се абсорбира напълно след перорален прием. Благодарение на 
изразен ефект на първото преминаване, бионаличността на метопролол при 
приложение на еднократна перорална доза е около 50%. Бионаличността на 
таблетките с удължено освобождаване е приблизително 20-30% по-ниска в 
дравнение с обкновените таблетки. Само малка част от метопролол (около 5-10%) 
се свързва с плазмените протеини.
Всяка таблетка с удължено освобождаване Mecorlong съдържа голям брой пелети 
съдържащи метопролол сукцинат с контролирано освобождаване. Всяка пелета е 
обвита с полимерна обвивка, която контролира скоростта на освобождаване на 
метопролол.
Таблетката с удължено освобождаване се разпада бързо и пелетите с контролирано 
освобождаване се разпръскват върху голяма площ в гастро-интестиналния тракт 
където продължително освобождават метопролол, за период от 20 часа. 

Биотрансформиране и елиминиране:
Метопролол се метаболизира чрез хепатална оксидация. Установени са три 
основни метаболита, от които нито един не притежава клинично значим бета-
блокиращ ефект.
Метопролол се метаболизира главно, но не само, чрез чернодробния CYP 2D6. 
Поради полиморфизъм на CYP 2D6 гена, степента на метаболизиране варира при 
отделните индивиди. Хората със слаб метаболизиращ капацитет (около 7-8%), 
показват по-високи плазмени концентрации и по-бавно елиминиране в сравнение 
с тези с добър метаболизиращ капацитет. Все пак плазмените концентрации са 
стабилни и продължителни при отделните индивиди.
Повече от 95% от приетата доза се екскретира с урината. Приблизително около 
5% от дозата се екскретира в непроменен вид; в единични случаи до 30%. 
Елиминационният полуживот на метопролол в плазмата е средно 3.5 часа (в 
границите 1-9 часа). Тоталният клирънс е приблизително 1 L/min.
Няма значителна разлика във фармакокинетиката на метопролол при пациентите 
в напреднала възраст в сравнение с по-младите. Системната бионаличност и 
елиминирането на метопролол остават непроменени при пациенти увредена 
бъбречна функция. Въпреки това, екскрецията на метаболитите е намалена. 
Значително кумулиране на метаболити е наблюдавано при пациенти с ниво на 
гломерулна филтрация по-ниско от 5 mL/min. Това акумулиране на метаболитите 
не повишава бета-блокиращото действие на метопролол.
При пациентите с чернодробна цироза може да настъпи повишаване на 
бионаличността на метопролол и понижаване на тоталния клирънс. Въпреки 
това тази повишена експозиция има клинично значение само при пациенти с 
тежко увредена чернодробна функция или порто-кавален шънт. При пациентите 
с порто-кавален шънт, тоталния клирънс е приблизително 0.3 L/min и стойностите 
на площта под кривата концентрация-време (AUC) са около 6 пъти по-големи от 
тези при здрави индивиди.
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Метопролол е бета1 селективен блокер, т.е. той дейст-
ва на бета1 рецепторите в сърцето в значително по-ниски 
дози от тези, които са необходими за повлияване на бета2 
рецепторите. Той няма бета стимулиращ ефект и прите-
жава незначителен мембрано стабилизиращ ефект. 

Метопролол намалява или блокира стимулиращи-
ят ефект на катехоламините (които се освобождават 
при физически или умствен стрес) върху сърцето. Той 
намалява тахикардията, понижава сърдечния дебит и 
контрактилитета и понижава кръвното налягане.

Плазмената концентрация и ефектът на таблетките 
метопролол сукцинат с удължено освобождаване (бета1 
блокиране) са по-равномерно разпределени в периода 
на приложение в сравнение с тези постигани с обикно-
вените таблетни форми с бета1 селективни бета-блокери.

Тъй като плазмените концентрации са стабилни, 
клиничната бета1 селективност е по-добра отколкото 
тази постигана с обикновените таблетни форми с бета1 
селективни бета-блокери. Рискът от нежелани ефекти, 
появяващи се при максимални концентрации, също е 
минимален (брадикардия, мускулна слабост).

При необходимост метопролол може да се прилага 
едновременно с бета2 агонист при пациенти със симп-
томи на обструктивно белодробно заболяване.

Метопролол се използва за лечение на следните 
състояния:

 Хипертония.
 Ангина пекторис.
 Сърдечни аритмии, особено надкамерна тахи-

кардия.
 Профилактика за предотвратяване на смърт-

ността от сърдечен произход и намаляване на 
реинфарктите след острата фаза на миокарден 
инфаркт.

 Функционални сърдечни смущения (палпита-
ции).

 Профилактика на мигрена.
 В комбинираното лечение на симптоматична хро-

нична сърдечна недостатъчност (NYHA II-IV клас, 
левокамерна фракция на изтласкване <40%).

ЦЕЛ
Оценка и сравнение на бионаличността на два про-

дукта (Metoprolol succinate 190 mg: prolonged-release 
tablets, производство на Farmaprojects, S.A., Spain - тест 
продукт и Betaloc-ZokÒ Forte 190 mg prolonged release 

tablets, производство на AstraZeneca GmbH, Germany 
- референтен продукт) с оглед да се направи заключе-
ние за тяхната биоеквивалентност. 

ДИЗАЙН И МЕТОДОЛОГИЯ
Проведени са три вида изследвания за оценка на 

сравнителната бионаличност: с еднократен прием на 
изследваните медикаменти на гладно, с еднократен 
прием на медикаментите след нахранване и с много-
кратно приложение. Кръвни проби са вземани преди 
приема на изследваните медикаменти и на 1.5, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 36 и 48 час след това.

Анализът и определянето на плазмените концентра-
ции на metoprolol е извършен с помощта на валидиран 
HPLC MS/MS метод с обхват 1.00 ng/mL до 200.00 ng/mL.

Фармакокинетични параметри за оценка: Сmax, Tmax, 
AUCT, AUC¥, AUCT/¥, Kel, и T1/2el.

Изследвания с еднократен прием на изследваните 
медикаменти

Проучванията са проведени като едноцентрови, ран-
домизирани, кръстосани изследвания в два периода на 
третиране при здрави доброволци мъже и жени в усло-
вия на гладуване и съответно след прием на стандарти-
зирана храна с високо съдържание на мазнини и кало-
рии. Всички доброволци са приели през интервал от 7 
дни по 1 таблетка с удължено освобождаване от 190 mg 
съответно от тест и референтен продукт.

Изследване с многократен прием на изследваните 
медикаменти

Във всеки период на изследването, разделени от 7 
дневен период на очистване, доброволците са получа-
вали в продължение на 6 последователни дни по 1 таб-
летка с удължено освобождаване от 190 mg съответно 
от тест и референтен продукт. Кръвни проби са взема-
ни 5 мин. преди приема на медикамента на 1-ви, 4-ти, 
5-ти и 6-ти ден, както и на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, и 24 час след последния прием.

Анализът и определянето на плазмените концентра-
ции на metoprolol е извършен с помощта на валидиран 
HPLC MS/MS метод с обхват 1.00 ng/mL до 400.00 ng/mL.

Фармакокинетични параметри за оценка: параме-
тричен ANOVA за Сmax, Сmin, Tmax, AUCτ, Fluctuation; гео-
метричен доверителен интервал за Сmax, Сmin, и AUCτ на 
база логаритмично трансформирани данни; Tmax rank-
transformed.

РЕЗУЛТАТИ

Изследвания с еднократен прием на изследваните 
медикаменти

Приложение на гладно
В изследването са включени 37 здрави добровол-

ци от двата пола, на възраст 18-45 години, физически 
и психически здрави, отговарящи на критериите за 
включване, съгласно одобрения Протокол на изслед-
ването. Участниците са приели на гладно еднократна 
доза от 190 mg metoprolol succinate във всеки период 
на изследването, в последователност съответстваща 
на рандомизационната схема. В хода на изследването 
са отпаднали петима от включените доброволци. Ана-
лизирани и подложени на статистическа обработка са 
плазмените проби на 32 участници. Изследваните про-
дукти са били понесени добре от доброволците. Не са 
наблюдавани сериозни нежелани събития.

 Фармакокинетични параметри за
Metoprolol (N = 32)

PARAMETER TEST REFERENCE
MEAN C.V. MEAN C.V.

Cmax (ng/ml) 78.61 79.7 77.66 80.4

Ln (Cmax) (ng/ml) 4.1076 18.3 4.0834 18.7

Tmax (hours)* 5.50 40.7 12.00 36.0

AUCT (ng h/ml) 1864.78 108.8 1930.75 96.1

Ln (AUCT) (ng h/ml) 7.1286 12.8 7.2159 12.0

AUC¥ (ng h/ml) 2011.43 117.3 2018.10 100.7

Ln (AUC¥) (ng h/ml) 7.1863 12.6 7.2554 11.7

AUCT/¥ (%) 94.53 5.2 96.26 5.1

Kel (hour-1) 0.0858 31.8 0.1031 22.7

T1/2el (hours) 8.98 34.1 7.10 25.6

*Median

PARAMETER
GEOMETRIC LS 

MEANS
RATIO

Т/R

90% 
CONFIDENCE 

LIMITS
TEST REFERENCE LOWER UPPER

Cmax 60.13 58.87 102.13 95.60 109.11

AUCT 1231.59 1347.97 91.37 87.40 95.51

AUC¥ 1304.76 1403.02 93.00 88.89 97.29

Резултатите от изследването показват, че са изпъл-
нени критериите за оценка на биоеквивалентност 
между двата изследвани продукта. 90% доверителен 
интервал на съответната средна геометрична на Тест 
към Референтния продукт за Cmax, AUCT и AUC¥ се нами-
рат в допустимите граници от 80 до 125%. Това е осно-
вание да се приеме, че Тест и Референтния продукт са 
биоеквивалентни помежду си.

На фиг. 1 и фиг. 2 са представени графично резулта-
тите за динамиката във времето на средните стойности 
на плазмените концентрации на metoprolol след прием 
на тест и референтен продукт на гладно.

Фиг. 1. Линеен профил на средните плазмени кон-
центрации на metoprolol
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Фиг. 2. Логаритмичен профил на средните плазмени 
концентрации на metoprolol
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Приложение след прием на стандартизирана храна 
с високо съдържание на мазнини и калории.

В изследването са включени 34 здрави добровол-
ци от двата пола, на възраст 18-45 години, физически 
и психически здрави, отговарящи на критериите за 
включване, съгласно одобрения Протокол на изследва-
нето. Участниците са получили, след прием на стандар-
тизирана храна с високо съдържание на мазнини и ка-
лории, еднократна доза от 190 mg metoprolol succinate 
във всеки период на изследването, в последовател-
ност съответстваща на рандомизационната схема. 
Няма отпаднали доброволци в хода на изследването. 
Анализирани и подложени на статистическа обработ-
ка са плазмените проби на 34 участници. Изследваните 
продукти са били понесени добре от доброволците. Не 
са наблюдавани сериозни нежелани събития.

Фармакокинетични параметри за
Metoprolol (N = 34)

PARAMETER
TEST REFERENCE

MEAN C.V. MEAN C.V.
Cmax (ng/ml) 59.39 49.8 57.06 48.8

Ln (Cmax) (ng/ml) 3.9515 13.8 3.9106 14.2

Tmax (hours)* 6.00 33.8 6.00 33.8

AUCT (ng h/ml) 1142.81 57.8 1121.87 57.3

Ln (AUCT) (ng h/ml) 6.8676 9.2 6.8557 9.0

AUC¥ (ng h/ml) 1171.27 56.9 1154.30 57.4

Ln (AUC¥) (ng h/ml) 6.9024 8.8 6.8933 8.6

AUCT/¥ (%) 96.63 3.2 96.38 3.7

Kel (hour-1) 0.1047 22.9 0.1037 22.5

T1/2el (hours) 7.00 25.5 7.05 24.5

*Median

PARAMETER
GEOMETRIC LS 

MEANS
RATIO

Т/R

90% 
CONFIDENCE 

LIMITS
TEST REFERENCE LOWER UPPER

Cmax 52.01 49.93 104.17 97.67 111.09

AUCT 960.65 949.28 101.20 96.43 106.20

AUC¥ 994.64 985.63 100.91 96.19 105.87

Резултатите от изследването показват, че са изпъл-
нени критериите за оценка на биоеквивалентност 
между двата изследвани продукта. 90% доверителен 
интервал на съответната средна геометрична на Тест 
към Референтния продукт за Cmax, AUCT и AUC¥ се нами-
рат в допустимите граници от 80 до 125%. Това е осно-
вание да се приеме, че Тест и Референтния продукт са 
биоеквивалентни помежду си.

На фиг. 3 и фиг. 4 са представени графично резулта-
тите за динамиката във времето на средните стойности 
на плазмените концентрации на metoprolol след прием 
на тест и референтен продукт след нахранване.

Фиг. 3 Линеен профил на средните плазмени концен-
трации на metoprolol
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Фиг. 4 Логаритмичен профил на средните плазмени 
концентрации на metoprolol
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Изследване с многократен прием на изследваните 
медикаменти

В изследването са включени 44 здрави добровол-
ци от двата пола, на възраст 18-45 години, физически 
и психически здрави, отговарящи на критериите за 
включване, съгласно одобрения Протокол на изслед-
ването. Участниците са получили в шест последовател-
ни дни еднократна доза от 190 mg metoprolol succinate 
във всеки период на изследването, в последователност 
съответстваща на рандомизационната схема. В хода на 
изследването са отпаднали шестима от включените 
доброволци. Анализирани и подложени на статисти-
ческа обработка са плазмените проби на 38 участници 
Изследваните продукти са били понесени добре от до-
броволците.

Фармакокинетични параметри за
Metoprolol (N = 44)

PARAMETER
TEST REFERENCE

MEAN C.V. (%) MEAN C.V. (%)
Cmin (ng/ml) 42.99 102..0 48.77 102.7

Ln (Cmax) (ng/ml) 3.3212 30.7 3.4073 30.7

Cmax (ng/ml) 141.18 60.2 134.73 64.3

Ln (Cmax) (ng/ml) 4.7849 12.3 4.7128 13.3

Tmax (hours)* 6.00 34.4 7.00 41.6

AUCT (ng h/ml) 5666.45 85.4 6403.82 85.6

Ln (AUCT) (ng h/ml) 8.3560 9.1 8.4748 9.0

Fluctuation (%) 53.44 44.3 41.00 42.4

Ln (Fluctuation) (%) 3.9026 9.9 3.6417 10.4

Cpd-48 (ng/ml) 38.61 95.6 44.88 95.9

Cpd-24 (ng/ml) 41.69 94.2 51.13 93.1

Cpd0 (ng/ml) 47.52 94.0 53.98 96.8

Cpd+24 (ng/ml) 45.26 99.7 53.17 95.9

*Median

СРАВНИТЕЛНА БИОНАЛИЧНОСТ на два лекарствени 
продукта с удължено освобождаване, 
СЪДЪРЖАЩИ METOPROLOL SUCCINATE

Клиничен център – Algorithme Pharma Inc., Montreal, Quebec, Canada 
Главен изследовател – Eric Sicard, M.D.


