
ל יתר רגישות או-dapagliflozin ל חמורה יתר רגישות של היסטוריה-
hydrochloride- .metformin)4,6.1(

)4,5.1(. סוכרתית קטומית חמצת כולל, מטבולית חמצת -
---------------------- זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים המרשם במידע דגשים
-עבור המרשם על מלא מידע ראהXR- .XIGDUO ב ויעיל בטוח

-

)2.2,4,5.1( בקופסה אזהרה ראה: לקטית חמצת
 ותיקון הנפח מצב את העריכוXR ,XIGDUO  התחלת לפני: דם לחץ יתר

 נמוך סיסטולי דם לחץ או כליות ליקוי עם בחולים, בקשישים היפובולמיה
 במהלך ותסמינים סימנים אחר מעקב. במשתנים המטופלים ובחולים
)5.2,6.1(. הטיפול
 חמצת של ותסמינים סימנים המציגים מטופלים הערכת:קטו חמצת

 הפסק, חשד יש אם. בדם הגלוקוז לרמת קשר ללא לקטואצידוזיס מטבולית
XR ,XIGDUO  התחלת לפני. מיד וטפל העריךXR- ,XIGDUO ב הטיפול את

 לדרוש עשוייםXR- XIGDUO ב מטופלים. לקטואצידוזיס סיכון גורמי שקול
 נטייה כבעלי הידועים קליניים במצבים הטיפול של זמנית והפסקה מעקב

)5.3(. לקטואצידוזיס
 הטיפול את להפסיק שקול: הכליות בתפקוד ופגיעה בכליות חריפה פגיעה
 אם. נוזלים איבוד או הפה דרך מופחתת צריכה של במצבים זמני באופן

 תפקוד אחר מעקב. מיד וטפל הפסק, בכליות חריפה פגיעה מתרחשת
)5.4(. הטיפול במהלך הכליות

Pyelonephritis-ו Urosepsis :ותסמינים סימנים לגבי המטופלים את העריכו
היפוגליקמיה )5.5(. בכך צורך יש אם, בהקדם וטפלו השתן בדרכי דלקות של

 ישXR ,XIGDUO  עם אינסולין להפרשת תרופה או אינסולין הנוטלים בחולים:
 כדי אינסולין להפרשת תרופה או אינסולין של יותר נמוך מינון לשקול

 עשוי מטפורמין: ב מחסורB12 ויטמין (5.6).להיפוגליקמיה הסיכון את להפחית
 )5.7,6.1(. שנה מדי המטולוגיים פרמטרים מדידת. רמותB12 ויטמין להוריד

C- מוגבר (5.8).הצורך במידת ולטפל לפקח: המין באברי מיקוטיים זיהומים
LDL :איזון חוסר: השתן   שלפוחית סרטן (5.9).טיפול תקן לפי ולטפל לפקח 

ב להשתמש אין. קליניים בניסויים נצפה השתן   שלפוחית בסרטן
Dapagliflozin-להשתמש ויש פעיל השתן   שלפוחית סרטן עם בחולים 

(5.10).השתן   שלפוחית סרטן של קודמת היסטוריה עם בחולים בזהירות
 חותכת עדות המבססים קליניים מחקרים היו לא: מקרווסקולריות תוצאות

XR.XIGDUO(5.11)  עם מקרווסקולרי סיכון להפחתת

XR.XIGDUO
XIGDUO®(מורחב בשחרור  HClומטפורמין דאפגליפלוזיןXR )

 אישור פומי לשימוש, טבליות
-2014: ב"בארה ראשוני

חלב חומצת: אזהרה
.בארגז מלאה לאזהרה המרשם על מלא מידע ראה

 הובילו למטפורמין הקשורה לקטית חמצת של שיווק לאחר מקרים-
. עמידות ברדיא קצב והפרעות דם לחץ תת, היפותרמיה, למוות

. בטן וכאבי נמנום, נשימתית מצוקה, מיאלגיה, חולשה כללו התסמינים
, אניונים חמצת, בדם לקטט של גבוהות רמות כללו במעבדה הפרעות
 מעל כלל בדרך בפלזמה מטפורמין ורמות; פירובט/לקטט ביחס עלייה

)5.1(. ל"מ/ג"מק5

, מסוימות בתרופות מקביל שימוש, כליות ליקוי כוללים הסיכון גורמי
 והליכים ניתוח, ניגודיות עם רדיולוגיים מחקרים65,  גיל מעל גיל

 צעדים. בכבד ופגיעה מופרזת אלכוהול צריכת, היפוקסי מצבי, אחרים
 סיכון בקבוצות למטפורמין הקשורה חלב לחמצת הסיכון להפחתת
 לחמצת חשד יש אם) 5.1(. המלא המרשם במידע מסופקים אלו גבוהות
 תמיכה באמצעי והפעלXR- XIGDUO ב הטיפול את הפסק, לקטית
(5.1).מהירה המודיאליזה לבצע מומלץ. חולים בבית כלליים

-

--

-

-
-

-
-
-  -----------------------------  אחרונים מרכזיים שינויים- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

קופסא אזהרת

 ואמצעי אזהרות) 2.1( ומתן מינון
)5( זהירות

3/2017
7/2017
3/2017

-
 .--------------------------  ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 את לשפר כדי גופנית ופעילות לתזונה כתוספת המצוין, ביגואניד, ומטפורמין
 והן בדאפגליפלוזין הן טיפול בעת2  מסוג סוכרת עם במבוגרים הגליקמית השליטה

dapagliflozin, 2  קוטרנספורטר נתרן-גלוקוז  מעכב ,)SGLT2(מתאים מטפורמין
XRXIGDUO(1)  של שילוב הוא

:השימוש הגבלת
o

-----------------------------  שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5%  של שכיחות(XR- XIGDUO ל הקשורות ביותר השכיחות הלוואי תופעות-

, השתן בדרכי דלקת, אף דלקת, הנשי המין באברי מיקוטי זיהום היו) יותר או
 שטופלו מהחולים->5% ב שדווחו לוואי תגובות (6.1).ראש וכאבי שלשולים

 בפלסבו שטופלו בחולים מאשר יותר ושכיחות מורחב בשחרור במטפורמין
(6.1).הקאות/ובחילות שלשולים: הן

.סוכרתי קטואצידוזיס או1  מסוג בסוכרת לטיפול לא
(1.1)

---------------------------- וניהול מינון- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

-

.המטופל של הנוכחי הטיפול על בהתבסס ההתחלתי המינון את אישית התאם
(2.1)

. שלם לבלוע (2.1).האוכל עם בבוקר ביום פעם לתת יש
(2.1).תלעס או תחתוך, תמעוך אל לעולם

 המומלץ ההתחלתי המינון, דפאגליפלוזין נוטלים לא שעדיין מטופלים עבור
(2.1).ביום פעם ג"מ5  הוא לדאפגליפלוזין

HCl  ג"מ-2000 ו דפאגליפלוזין ג"מ5  של למינון הזקוקים מטופלים עבור
metforminג"מ1000 /ג"מ2.5  טבליות בשתי השתמשו, מורחב בשחרור 

HCl metformin(2.1).מורחב בשחרור
HCl  ג"מdapagliflozin 2000/ ג"מ10  של יומי ממינון לחרוג אין

metformin(2.1).מורחב בשחרור
אם להמשיך או ליזום אין. הטיפול התחלת לפני הכליות תפקוד הערכת

1-800-236-9933  בטלפוןAstraZeneca  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
medwatch.www.fda.gov/אוFDA 1088-1-800- בטלפון-FDA ל או -

-
-----------------------------  סמים אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

. לקטית לחמצת הסיכון את להגביר עשויים פחמימה אנהידראז מעכבי-
)7.3(. יותר תכוף ניטור שקול

, ונדטניב, רנולאזין כגון( המטפורמין פינוי את המפחיתות תרופות
 את שקול. המטפורמין הצטברות את להגביר עשויות) וסימטידין דולוטגרוויר

 את להעצים יכול אלכוהול7.4(. במקביל שימוש של והסיכונים היתרונות
 החולים את להזהיר. הלקטט של החומרים חילוף על מטפורמין של ההשפעה

)7.5(. מופרזת אלכוהול צריכת מפני

-
-

-
-

-
)eGFR2 .)2.2,4 מ1.73 /דקה/ל"מ-60 ל מתחת הוא'

(2.2).קל כליות ליקוי עם בחולים מסומנת מינון התאמת אין

לפני או, בזמןXR- XIGDUO ב הטיפול את להפסיק צורך שיהיה ייתכן

)2.3(. יוד עם ניגוד הדמיית הליכי,

---------------------------- ספציפיות באוכלוסיות שימוש- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
 במהלך השתמש. בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים אין: הרֵיָֹון-

 הפוטנציאלי הסיכון את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת אם רק ההריון
(8.1).לעובר

.ההנקה את להפסיק אוXR XIGDUO  את להפסיק:מניקות אמהות
(8.3)

 להפחתת הקשורות שליליות תגובות של יותר גבוהה שכיחות:גרִֵיַאטרִיהָ
 )5.1,8.6(. יותר גבוהה בתדירות הכליות תפקוד הערכת. וסקולרי תוך נפח

 להפחתת הקשורות שליליות תגובות של יותר גבוהה שכיחות: כליות ליקוי
 משימוש הימנע:כבד ספיקת )6.18.6,, 5.1(. כליות ותפקוד וסקולרי תוך נפח

)8.7(. כבד ליקוי עם בחולים

לתרופות ומדריך למטופל ייעוץ על למידע17  ראה

-
-

-------------------- וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-

-
 ג"מ5  3)( מורחב בשחרורHCl  מטפורמין ג"מ1000 /דפאגליפלוזין ג"מ2.5

/500 dapagliflozinג"מ  HCl metformin1000/ ג"מ5  (3)מורחב בשחרור
dapagliflozinג"מ  HCl metformin500/ ג"מ10  (3)מורחב בשחרור
dapagliflozinג"מ  HCl metformin1000/ ג"מ10  (3)מורחב בשחרור
dapagliflozinג"מ  HCl metformin(3)מורחב בשחרור

-

-

------------------------------------  נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
מתוקן: 1.737/2017/דקה/ל"מ-60 ל מתחת(eGFR : חמור עד בינוני כליות ליקוי-

2M), מחלת כליות סופנית או דיאליזה. (5.1,4)

TITLE - DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN ER / XIGDUO XR MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-dapagliflozin-metformin-er-xigduo-xr-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/205649s008lbl.pdf
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המרשם על מלא מידע

חלב חומצת: אזהרה
 דם לחץ תת, היפותרמיה, למוות הובילו למטפורמין הקשורה לקטית חמצת של שיווק לאחר מקרים•

 רק מלווה, עדינה לרוב היא למטפורמין הקשורה לקטית חמצת של תחילתה. עמידות ברדיא קצב והפרעות
 לקטית חמצת. בטן וכאבי ישנוניות, נשימתית מצוקה, שרירים כאבי, חולשה כגון ספציפיים לא בתסמינים
 עדות ללא( אניונים חמצת), ליטר/מ"מ(>5  בדם לקטט של גבוהות ברמות התאפיינה למטפורמין הקשורה

"מ/ג"מק5  מעל כלל בדרך בפלזמה מטפורמין ורמות; פירובט/לקטט של מוגבר יחס), קטונמיה או לקטונוריה
].(5.1) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ ל

 מסוימות בתרופות מקביל שימוש, כליות ליקוי כוללים למטפורמין הקשורה לקטית לחמצת סיכון גורמי•
 והליכים ניתוח, ניגודיות עם רדיולוגי מחקר, ומעלה65  גיל), טופירמט כגון אנהידרז פחמן מעכבי, למשל(

.בכבד ופגיעה מופרזת אלכוהול צריכת), חריפה לב ספיקת אי, למשל(. היפוקסי מצבי, אחרים

 במידע מסופקים אלו גבוה סיכון בקבוצות למטפורמין הקשורה חלב לחמצת הסיכון להפחתת שלבים•
 אינטראקציות,(5.1) זהירות ואמצעי אזהרות,(4) נגד התוויות,(2.2) ומתן מינוןלרִאְֹות[ המרשם על המלא

].8.7),(8.6 ספציפיות באוכלוסיות שימושו, (7) תרופתיות
 אמצעי ולהפעילXR XIGDUO  את מיד להפסיק יש, למטפורמין הקשורה חלבית לחמצת חשד יש אם•

].(5.1) זהירות ואמצעי אזהרות לרִאְֹות[ מיידית המודיאליזה לבצע מומלץ. חולים בבית כלליים תמיכה

ושימוש אינדיקציות1

2  מסוג סוכרת עם במבוגרים הגליקמית השליטה את לשפר כדי גופנית ופעילות לתזונה כתוספת  מיועדת[
( XR ומטפורמין דאפגליפלוזיןHCl  מורחב בשחרור )מתאים במטפורמין והן בדאפגליפלוזין הן הטיפול כאשר

XIGDUO(14) קליניים מחקריםלרִאְֹות.[

שימוש מגבלות1.1

XRXIGDUO  סוכרתי קטואצידוזיס או1  מסוג סוכרת עם לחולים מומלץ אינו.

וניהול מינון2.

מומלץ מינון2.1

 של הנוכחי הטיפול סמך עלXR XIGDUO  של ההתחלתי המינון את להתאים צריכים בריאות שירותי ספקי-
].(3) וחוזקות מינון צורותלרִאְֹות[ המטופל

 הלוואי תופעות את להפחית כדי הדרגתית מינון העלאת עם אוכל עם בבוקר ביום פעםXR XIGDUO  ליטול יש
.מטפורמין עקב(GI)  העיכול במערכת

 החומרים, פעם מדי. ללעוס או לחתוך, לכתוש לא ולעולם שלמותXR XIGDUO  טבליות את לבלוע יש
.המקורית לטבליה להידמות שעשויה ולחות רכה כמסה בצואה יסולקוXR XIGDUO  של פעילים הלא

ביום פעם ג"מ5  הוא לדאפגליפלוזין המומלץ ההתחלתי המינון, דפאגליפלוזין נוטלים לא שעדיין מטופלים עבור

.
 בשתי השתמשו, מורחב בשחרורHCl metformin  ג"מ-2000 וdapagliflozin  ג"מ5  של למינון הזקוקים מטופלים עבור

.מורחב בשחרורHCl metformin  ג"מdapagliflozin 1000/ ג"מ2.5  של טבליות

-

-

-

-
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 המרבי היומי המינון על יעלה שלא תוך, וסבילות יעילות על בהתבסס המינון את להתאים ניתן-
HCl. מטפורמין ג"מ-2000 ו דפאגליפלוזין ג"מ10  של המומלץ

XR  תחילת לפני שלהם האחרונה המנה על לדלג צריכיםXR  מטפורמין של ערב מנת הנוטלים חולים
.XIGDUOהתחלת לפני זה מצב לתקן מומלץ, נפח דלדול עם בחולים  XR XIGDUO]ואמצעי אזהרותלרִאְֹות 

].(17) למטופל לייעוץ מידעו,(8.5) ספציפיות באוכלוסיות שימוש,(5.2) זהירות

-
-

כליות ליקוי עם חולים2.2

.מכן לאחר פעם ומדיXR XIGDUO  טיפול התחלת לפני הכליות תפקוד הערכת

XRXIGDUO  מוערך גלומרולרי סינון קצב עם בחולים נגד התווית  הוא )eGFR(מתחת
 שימושו, (6.1) שליליות תגובות,5.4),(5.1 זהירות ואמצעי אזהרות,(4) נגד התוויותלרִאְֹות[2'מ1.73 /דקה/ל"מ60

].(8.6) ספציפיות באוכלוסיות

מ1.73 /דקה/ל"מ60  של(eGFR  קל כליות ליקוי עם בחוליםXR XIGDUO  עבור מינון בהתאמת צורך אין
).יותר או2'

יוד עם ניגודיות הדמיית הליכי עבור הפסקה2.3

, כבד מחלת של היסטוריה עם בחולים יוד עם ניגוד הדמיית הליך, לפני או, בזמןXR- XIGDUO ב הטיפול את הפסק
 לאחר שעותeGFR 48  את מחדש להעריך. עורקי תוך יוד ניגוד להם שיינתן בחולים או; לב ספיקת אי או אלכוהוליזם

].(5.1) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ יציב הכליות תפקוד אםXR XIGDUO  את מחדש הפעל; ההדמיה הליך

וחוזקות מינון צורות3.

 הואdapagliflozin  ומטפורמיןHCl  טבליות. מורחב בשחרורXR XIGDUO  הבאות ובעוצמות המינון בצורות זמינות:
XRXIGDUO  של שילוב

o

o

o

o

o

 עם סרט ומצופות אליפסה בצורת, קמורות דו, חומות עד בהיר חומות הן ג"מ1000 /ג"מ2.5  של טבליות
.ההפוך בצד ופשוטות אחד בצד מוטבעים-"2.5/1000" ו"1074"
-"5/500" ו"1070"  עם סרט ומצופות כמוסה בצורת, קמורות דו, כתומות טבליות הן ג"מ500 /ג"מ5  טבליות

.ההפוך בצד ופשוטות אחד בצד מוטבעים
ו"1071"  עם סרט ומצופות אליפסה בצורת, קמור דו, כהה ורוד עד ורוד הן ג"מ1000 /ג"מ5  של טבליות

.ההפוך בצד ופשוטות אחד בצד מוטבעים-"5/1000"
ו"1072"  עם סרט ומצופות קפסולה בצורת, קמורות דו, ורודות טבליות הן ג"מ500 /ג"מ10  של טבליות

.ההפוך בצד ופשוטות אחד בצד מוטבעים-"10/500"
 עם סרט ומצופות אליפסה בצורת, קמורות דו, כהות צהובות עד צהובות הן ג"מ1000 /ג"מ10  של טבליות
.ההפוך בצד ופשוטות אחד בצד מוטבעות-"10/1000" ו"1073"

נגד התוויות4.

XRXIGDUO  עם בחולים נגד התווית הוא:

[ בדיאליזה חולים או סופנית כליות מחלת), 2'מ1.73 /דקה/ל"מ-60 ל מתחת(eGFR  חמור עד בינוני כליות ליקוי-
].(5.1) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות
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-hydrochloride ל יתר רגישות או-dapagliflozin ל חמורה יתר רגישות תגובת של היסטוריה-
metformin](6.1) שליליות תגובותלרִאְֹות.[

 לטפל יש. תרדמת בלי או עם, סוכרתית קטומית חמצת כולל, כרונית או חריפה מטבולית חמצת
.באינסולין סוכרתית בקטואצידוזיס

-

זהירות ואמצעי אזהרות5.

חלב חומצת5.1

 והיו עדין הופיעו אלו מקרים. קטלניים מקרים כולל, למטפורמין הקשורה חלב חומצת של השיווק לאחר מקרים היו
, זאת עם; מוגברת ישנוניות או נשימתית מצוקה, בטן כאבי, מיאלגיה, חולשה כגון ספציפיים לא בתסמינים מלווים

.חמורה חמצת עם התרחשו עמידות ברדיא קצב והפרעות דם לחץ תת, היפותרמיה

בדם מוגברים לקטט בריכוזי התאפיינה למטפורמין הקשורה לקטית חמצת
 רמות; פירובט: לקטט של מוגבר ויחס), קטונמיה או לקטונוריה עדות ללא( אניונים חמצת), ליטר/מילימול(>5

 רמות את ומגביר בכבד הלקטט ספיגת את מפחית מטפורמין. ל"מ/ג"מק5  מעל כלל בדרך בפלזמה מטפורמין
.בסיכון בחולים במיוחד, לקטית לחמצת הסיכון את להגביר שעלול מה בדם הלקטט

 יחד, חולים בבית מיידי באופן כלליים תומכים בצעדים לנקוט יש, למטפורמין הקשורה חלבית לחמצת חשד יש אם
XR.XIGDUO  של מיידית הפסקה עם

 לתיקון מהירה המודיאליזה מומלצת, לקטית לחמצת חזק חשד או אבחנה עםXR- XIGDUO ב שטופלו בחולים
 לדקה ל"מ170  עד של פינוי עם, לדיאליזה ניתן הידרוכלוריד מטפורמין( שהצטבר מטפורמין ולהסרת החמצת
.ולהחלמה התסמינים להיפוך קרובות לעתים הביאה המודיאליזה). טובים המודינמיים בתנאים

 הורו, מתרחשים אלו תסמינים ואם לקטית חמצת של הסימפטומים לגבי משפחותיהם ובני המטופלים את למדו
.שלהם הבריאות שירותי לספק אלו תסמינים על ולדווחXR XIGDUO  את להפסיק להם

 הסיכון להפחתת המלצות, למטפורמין הקשורה לקטית לחמצת והאפשריים הידועים הסיכון מגורמי אחד כל עבור
:להלן מסופקות וניהולם למטפורמין הקשורה לקטית לחמצת

 כליות ליקוי עם בחולים בעיקר התרחשו למטפורמין הקשורים השיווק שלאחר לקטית חמצת מקרי:כליות ליקוי
 הכלייתי הליקוי חומרת עם עולה למטפורמין הקשורה לקטית ולחמצת מטפורמין להצטברות הסיכון. משמעותי

 המטופל של הכליות תפקוד על המבוססות קליניות המלצות. הכליה ידי על ניכרת במידה מופרש שמטפורמין מכיוון
]:(12.3) קלינית פרמקולוגיהו, (2.2) ומתן מינוןלרִאְֹות[ כוללות

-
-

 התווית הואXR XIGDUO (eGFR).  משוער גלומרולרי סינון קצב השגXR ,XIGDUO  התחלת לפני
].(4) נגד התוויות לרִאְֹות[2'מ1.73 /דקה/ל"מ-60 מ פחות שלeGFR  עם בחולים נגד

 של להתפתחות מוגבר סיכון בעלי בחוליםXR .XIGDUO  הנוטלים החולים בכל שנה מדי לפחותeGFR  השג
.יותר גבוהה בתדירות הכליות תפקוד את להעריך יש), קשישים, למשל( כליות ליקוי

-

 הסיכון את להגביר עלול ספציפיות תרופות עםXR XIGDUO  של בו-זמני שימוש:תרופתיות אינטראקציות
, משמעותי המודינמי לשינוי גורמות, הכליות בתפקוד הפוגעות אלו: למטפורמין הקשורה לקטית לחמצת

 אינטראקציותלרִאְֹות[) קטיוניות תרופות למשל( מטפורמין הצטברות מגבירים או חומצה-בסיס לאיזון מפריעות
.חולים של יותר תכוף ניטור שקול, לכן]. (7) תרופתיות
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 יש מבוגרים שלמטופלים מכיוון החולה גיל עם עולה למטפורמין הקשורה לקטית לחמצת הסיכון:ומעלה65  גיל
 בתדירות הכליות תפקוד הערכת. יותר צעירים לחולים מאשר בלב או בכליות, בכבד ללקות יותר גבוהה סבירות
].(8.5) ספציפיות באוכלוסיות שימושלרִאְֹות[ מבוגרים בחולים יותר גבוהה

 הוביל במטפורמינציה שטופלו בחולים יוד עם תוך-וסקולריים ניגוד חומרי מתן:ניגודיות עם רדיולוגיים מחקרים
 ניגוד הדמיית הליך, לפני או, בזמןXR XIGDUO  את הפסק. לקטית חמצת ולהופעת הכליות בתפקוד חריפה לירידה

 תוך יוד ניגוד להם שיינתן בחולים או; לב ספיקת אי או אלכוהוליזם, בכבד פגיעה של היסטוריה עם בחולים יוד עם
 הכליות תפקוד אםXR XIGDUO  את מחדש והפעל, ההדמיה הליך לאחר שעותeGFR 48  את מחדש הערך. עורקי

.יציב

 לדלדול הסיכון את להגביר עלולה אחרות פרוצדורות או ניתוחים במהלך ונוזלים מזון מניעת:אחרים והליכים ניתוח
 את מגבילים שהמטופלים בזמןXR- XIGDUO ב הטיפול את זמנית להפסיק יש. כלייתית ופגיעה דם לחץ יתר, נפח

.והנוזלים המזון צריכת

 אי של במצב התרחשו למטפורמין הקשורה לקטית חמצת של השיווק שלאחר מהמקרים כמה:היפוקסיים מצבים
 שריר אוטם), הלם( קרדיווסקולרית קריסה). והיפוקסמיה בהיפופרפוזיה מלווה כשהיא במיוחד( חריפה לב ספיקת

 אזוטמיה לגרום גם ועשויים לקטית לחמצת נקשרו להיפוקסמיה הקשורים אחרים ומצבים דם אלח, חריף הלב
XR-.XIGDUO ב הטיפול את הפסק, כאלה אירועים מתרחשים כאשר. טרום-כליתית

 עלול וזה לקטט של החומרים חילוף על מטפורמין של ההשפעה את מגביר אלכוהול:מופרזת אלכוהול צריכת
 קבלת בזמן מופרזת אלכוהול צריכת מפני מטופלים הזהיר. למטפורמין הקשורה לקטית לחמצת הסיכון את להגביר

XR.XIGDUO

 לכך שהסיבה ייתכן. למטפורמין הקשורה לקטית חמצת של מקרים עם התפתחו כבד ליקוי עם חולים:כבד ספיקת
 בחוליםXR- XIGDUO ב משימוש הימנע, לכן. בדם יותר גבוהות לקטט רמות מכך וכתוצאה לקטט של לקוי פינוי היא
.כבד למחלת מעבדתית או קלינית עדות עם

דם לחץ יתר5.2

 דפאגליפלוזין התחלת לאחר להתרחש יכול סימפטומטי דם לחץ תת. דם כלי תוך נפח להתכווצות  גורם[
Dapagliflozinלקוי כליות תפקוד עם בחולים במיוחד], (6.1) שליליות תגובותלרִאְֹות  eGFR)ל"מ-60 מ פחות/

.לולאה במשתני חולים או, קשישים חולים), 2'מ1.73 /דקה

 עקוב. הנפח מצב את ולתקן להעריך יש, הללו מהמאפיינים יותר או אחד עם בחוליםXR XIGDUO  התחלת לפני
.הטיפול התחלת לאחר דם לחץ תת של ותסמינים סימנים אחר

קטואצידוזיס5.3

 סוכרת עם בחולים שיווק לאחר במעקב זוהו דחוף אשפוז הדורש חמור חיים מסכן מצב, קטואצידוזיס על דיווחים
 מקריםdapagliflozin.  כוללSGLT2(  transporter co ,Sodiumglucose( 2 מעכבי הנוטלים2  וסוג1  מסוג

 סוכרת עם בחולים לטיפול מיועד אינוXR XIGDUO . דפאגליפלוזין הנוטלים בחולים דווחו קטואצידוזיס של קטלניים
].(1.1) ושימוש אינדיקציותלרִאְֹות[1  מסוג

 צריכים חמורה מטבולית חמצת עם התואמים ותסמינים סימנים מציגים אשרXR- XIGDUO ב המטופלים חולים
XR- XIGDUO ל הקשורה קטומית חמצת שכן, בדם הגלוקוז לרמות קשר ללא קטואצידוזיס לגבי מוערכים להיות
 את להפסיק יש, לקטואצידוזיס חשד יש אם. ל"ד/ג"מ-250 מ נמוכות בדם הגלוקוז רמות אם גם נוכחת להיות עשויה

 החלפת לדרוש עשוי בקטואצידוזיס טיפול. מיידי לטיפול ולפנות החולה את להעריך ישXR- ,XIGDUO ב הטיפול
.ופחמימות נוזלים, אינסולין
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 מיד זוהתה לא קטואצידוזיס של נוכחות1,  מסוג סוכרת עם בחולים ובמיוחד, השיווק שלאחר מהדיווחים ברבים
( סוכרתית לקטואצידוזיס כלל בדרך הצפויות מאלה נמוכות היו בדם הגלוקוז שרמות מכיוון נדחה הטיפול ותחילת
 וחמצת התייבשות עם עקביים היו ההצגה בעת והתסמינים הסימניםdL). / ג"מ-250 מ פחות קרובות לעתים

 בכל לא אך מהמקרים בחלק. נשימה וקוצר כללית חולשה, בטן כאבי, הקאות, בחילות וכללו חמורה מטבולית
 קלוריות צריכת, חריפה חום מחלת, האינסולין מינון הפחתת כגון קטומית לחמצת לנטייה הגורמים גורמים, המקרים
 היסטוריה1,  מסוג סוכרת, למשל( באינסולין מחסור על המצביעות בלבלב הפרעות, ניתוח או מחלה עקב מופחתת

.באלכוהול לרעה שימוש וזוהו), לבלב ניתוח או לבלב דלקת של

 מחסור כולל קטומית לחמצת להוביל שעלולים המטופל של בהיסטוריה גורמים שקולXR ,XIGDUO  התחלת לפני
 ישXR- XIGDUO ב המטופלים בחולים..באלכוהול לרעה ושימוש קלורית הגבלה, שהיא סיבה מכל בלבלב באינסולין

 נטייה כבעלי הידועים קליניים במצביםXR XIGDUO  של זמנית והפסקה קטואצידוזיס אחר מעקב לשקול
).ניתוח או חריפה מחלה עקב ממושך צום למשל( לקטואצידוזיס

הכלייתי בתפקוד ופגיעה בכליות חריפה פגיעה5.4

 כליות לליקוי לגרום ועלול], (5.1) זהירות ואמצעי אזהרהלרִאְֹותDapagliflozin וסקולרי תוך נפח להתכווצות  גורם[
, ודיאליזה אשפוז דורשות חלקן, בכליות חריפה פגיעה על דיווחים היו השיווק לאחר]. (6.1) שליליות תגובותלרִאְֹות[

65. לגיל מתחת חולים כללו מהדיווחים חלק: דפאגליפלוזין שקיבלו בחולים

 אי, היפובולמיה כולל, בכליות חריפה לפציעה לחולים לגרום שעלולים גורמים שקולXR ,XIGDUO  התחלת לפני
 זמנית להפסיק שקולACE, ARBs, NSAIDs).  מעכבי, משתנים( נלוות ותרופות לב ספיקת אי, כרונית כליות ספיקת

( נוזלים איבוד או) צום או חריפה מחלה כגון( הפה דרך מופחתת צריכה של מצב בכלXR- XIGDUO ב הטיפול את
 חריפה פגיעה של ותסמינים סימנים לאיתור מטופלים אחר לעקוב); לחום מופרזת חשיפה או העיכול מערכת מחלת

.טיפול והתחל מיידXR- XIGDUO ב הטיפול את הפסק, בכליות חריפה פגיעה מתרחשת אם. בכליות

XR ] XIGDUOתגובות. אלו לשינויים יותר רגישים להיות עשויים לקוי כליות תפקוד עם וחולים מבוגרים חולים 
 ומפחית בסרום קריאטינין מגביר .eGFR התחלת לאחר להתרחש יכולות הכליות לתפקוד הקשורות שליליות

Dapagliflozinהתחלת לפני הכלייתי התפקוד את להעריך יש]. (6.1) שליליות תגובותלרִאְֹות  XR XIGDUOולנטר 
 מינוןלרִאְֹות[2'מ1.73 /דקה/ל"מ-60 ל מתחתeGFR  עם בחולים נגד התווית הואXR XIGDUO . מכן לאחר פעם מדי

].(8.6) ספציפיות באוכלוסיות שימושו(5.1) זהירות ואמצעי אזהרות,(4) נגד התוויות,(2.2) ומתן

Pyelonephritis-ו  Urosepsis5.5

 הדורשים ופיאלונפריטיס בשתן דלקת דלקת כולל, השתן בדרכי חמורים זיהומים על דיווחים היו השיווק לאחר
 בדרכי לזיהומים הסיכון את מגבירSGLT2  במעכבי טיפול. דפאגליפלוזין כוללSGLT2,  מעכבי שקיבלו בחולים אשפוז
[ בכך צורך יש אם, בהקדם וטפלו השתן בדרכי דלקות של ותסמינים סימנים לגבי המטופלים את העריכו. השתן

].(6.2) שליליות תגובותלרִאְֹות

 להיפוגליקמיה כגורמות הידועות תרופות עם שימוש5.6
Dapagliflozin

 להיפוגליקמיה הסיכון את להגביר יכולDapagliflozin . להיפוגליקמיה גורמים ואינסולין אינסולין שמפרישי ידוע
 אינסולין של יותר נמוך מינון, לכן]. (6.1) שליליות תגובותלרִאְֹות[ אינסולין להפרשת תרופה או אינסולין עם בשילוב

 עם בשילוב אלו בתרופות משתמשים כאשר להיפוגליקמיה הסיכון את למזער כדי להידרש עשוי אינסולין הפרשת או
XR.XIGDUO

הידרוכלוריד מטפורמין
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 כאשר להתרחש עלולה אך, רגילות שימוש בנסיבות לבד מטפורמין המקבלים בחולים מתרחשת אינה היפוגליקמיה
 מקביל שימוש במהלך או, קלורית תוספת ידי על מפוצה אינה מאומצת גופנית פעילות כאשר, חסרה קלוריות צריכת

 או תשושים, מבוגרים חולים. אתנול או). ) ואינסולין סולפונילאוריאה כגון( גלוקוז להורדת אחרים חומרים עם
 להשפעות במיוחד רגישים אלכוהול שיכרון או המוח יותרת או הכליה יותרת ספיקת אי עם ואלה, מתת-תזונה

 בטא חוסמות תרופות הנוטלים אנשים ואצל קשישים בקרב לזיהוי קשה להיות עשויה היפוגליקמיה. היפוגליקמיות
.אדרנרגיות

ריכוזיםB12 ויטמין5.7

 תקינות בסרוםB  ויטמין של תת-נורמליות לרמות ירידה, שבועות29  של מטפורמין של מבוקרים קליניים בניסויים
, זאת עםB-12מה קליטהB-12ל הפרעה עקב אולי, זו ירידה. מהחולים-7% בכ נצפו, קליניים ביטויים ללא, רמות12בעבר

 או מטפורמין נטילת הפסקת עם במהירות הפיך ונראה לאנמיה מאוד רחוקות לעיתים קשור פנימי גורם קומפלקס
 וישXR- XIGDUO ב המטופלים בחולים מומלצת שנתי בסיס על המטולוגיים פרמטרים של מדידה. תוספתB12 ויטמין
].(6.1) שליליות תגובותלרִאְֹות.לעין הנראית הפרעה כל כראוי ולנהל לחקור

תקין תתB  ויטמין לפתח נטייה יש כי נראה) ספיגה או סידן צריכת או12מספיק לאB  ויטמין עם אלה( מסוימים אנשים
.שימושיות להיות עשויות שנים3  עד2  של במרווחים מדידות12שגרתי בסרוםB  ויטמין, אלו בחולים. רמות12

המין באברי מיקוטיים זיהומים5.8

 היו המין באברי מיקוטיים זיהומים של היסטוריה עם מטופלים. המין באברי מיקוטיים לזיהומים הסיכון את  מגביר[
 ולטפל לפקח]. (6.1) שליליות תגובותלרִאְֹותDapagliflozin המין באברי מיקוטיים זיהומים לפתח יותר גבוה סיכוי בעלי

.כראוי

C)(LDL- נמוכה בצפיפות ליפופרוטאין בכולסטרול עלייה5.9
 לפי וטפלC LDL- אחר עקוב]. (6.1) שליליות תגובותלרִאְֹות[dapagliflozin  עם מתרחשתC- LDL-ב עלייה

XR.XIGDUO  התחלת לאחר טיפול סטנדרט

השתן   שלפוחית סרטן5.10

(0.17%)  חולים-10/6045 ב דווחו השתן   שלפוחית סרטן של שאובחנו חדשים מקרים, קליניים מחקרים22  פני על
 שבהם חולים של הכללה אי לאחר. השוואה/בפלסבו שטופלו(0.03%)  חולים-1/3512 ו-dapagliflozin ב שטופלו

 עם מקרים4  היו, השתן   שלפוחית סרטן של האבחון בזמן משנה פחות הייתה המחקרית לתרופה החשיפה
Dapagliflozinאינדיקטור( והמטוריה השתן   שלפוחית לסרטן הסיכון גורמי. השוואה/פלצבו עם מקרים ולא 

 הופעת אם לקבוע כדי מדי מקרים מעט היו. הבסיס בקו הטיפול זרועות בין מאוזנים היו) קיימים לגידולים פוטנציאלי
-dapagliflozin.ל קשורה אלה אירועים

מכך כתוצאה. הקיימים השתן   שלפוחית גידולי על השפעה יש לדאפגליפלוזין אם לקבוע כדי נתונים מספיק אין
 של קודמת היסטוריה עם בחולים. הפעיל השתן   שלפוחית סרטן עם בחוליםXR- XIGDUO ב להשתמש אין,

 סרטן להישנות ידועים לא סיכונים לעומת גליקמית שליטה של היתרונות את לשקול יש, השתן   שלפוחית סרטן
XR.XIGDUO  עם

מאקרווסקולריות תוצאות5.11

XR.XIGDUO  עם מקרווסקולרי סיכון להפחתת חותכת עדות המבססים קליניים מחקרים היו לא
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שליליות תגובות6.

:בתווית אחרים ובמקומות להלן מתוארות הבאות החשובות הלוואי תופעות

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 לחץ יתר] (5.1) זהירות ואמצעי אזהרותוקופסא אזהרתלרִאְֹות[ חלב חומצת
 אזהרותלרִאְֹות[ קטואצידוזיס] (5.2) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ דם

](5.3) זהירות ואמצעי
(5.4) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ הכלייתי בתפקוד ופגיעה בכליות חריפה פגיעה

Pyelonephritis ]ו [ Urosepsis(5.5) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[
 ויטמין] (5.6) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ להיפוגליקמיה כגורמות הידועות תרופות עם שימוש

B12אזהרותלרִאְֹות[ המין באברי מיקוטיים זיהומים] (5.7) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ ריכוזים 
](5.8) זהירות ואמצעי

 סרטן] (5.9) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[C) (LDL- נמוכה בצפיפות ליפופרוטאין בכולסטרול עלייה
](5.10) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ השתן   שלפוחית

קליניים בניסויים ניסיון6.1

 של הקליניים בניסויים שנצפו הלוואי תגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
 את ישקפו שלא וייתכן אחרת תרופה של הקליניים בניסויים לשיעורים ישירה להשוואה ניתנים לא תרופה

.הקלינית בפרקטיקה שנצפו השיעורים

Dapagliflozin ו-Metformin  הידרוכלוריד
dapagliflozin  של פלצבו מבוקרי, טווח קצרי מחקרים-8 מ מטופלים של מראש שנקבע ממאגר בנתונים שימוש נעשה, הבטיחות את להעריך כדי

DPP4[  peptidase[ 4-מעכב עם ובשילוב לבד מטפורמין( נוספים מחקרים מספר כלל זה מאגר. מורחב או מיידי בשחרור מטפורמין עם בשילוב
dipeptidylדם וכלי לב מחלות עם חולים על מחקרים-2 ו, מטפורמין עם ראשוניים שילוב מחקרי2 , ומטפורמין אינסולין או, ומטפורמין  [CVD]

 שקיבלו מטופלים רק, מטפורמין ובלי עם רקע טיפול שכללו מחקרים עבור]). רקע כטיפול מטפורמין עם[ הרגיל הטיפול את שקיבלו2  מסוג וסוכרת
ו ומטפורמין ג"מdapagliflozin 10  עם ביום פעם טופלו מטופלים983  אלו מחקרים8  פני על. פלצבו מבוקר מחקרים8  של במאגר נכללו מטפורמין

-2% ו שנים57  היה האוכלוסייה של הממוצע הגיל. שבועות23  של ממוצע חשיפה משך מספקים אלו מחקרים8 . ובמטפורמין בפלסבו טופלו-1185
 האוכלוסייה, המחקר בתחילת. אפרו-אמריקאי או שחור-3% ו אסיה6% , לבן88% ; גברים היו מהאוכלוסייה(54%)  אחוז54 . שנים-75 מ מבוגרים היו

 מהחולים-90% ב קל פגום או תקין היה הכליות ותפקוד8.4%,  היה )A1c )HbA1c הממוצע ההמוגלובין, בממוצע שנים8  במשך מסוכרת סבלה
 ההמוגלובין, בממוצע שנים8  במשך מסוכרת סבלה האוכלוסייה, המחקר בתחילת. אמריקאי אפרו או שחור-3% ו. מהחולים-10% ב בינונית ופגיעה

 אפרו או שחור-3% ו. מהחולים-10% ב בינונית ופגיעה מהחולים-90% ב קל פגום או תקין היה הכליות ותפקוד8.4%,  היה )A1c )HbA1c הממוצע
 היה הכליות ותפקוד8.4%,  היה )A1c )HbA1c הממוצע ההמוגלובין, בממוצע שנים8  במשך מסוכרת סבלה האוכלוסייה, המחקר בתחילת. אמריקאי

.מהחולים-10% ב בינונית ופגיעה מהחולים-90% ב קל פגום או תקין

-10 ב שטופלו בחולים פלצבו מבוקר, מועד קצר, מחקרים8  במאגר לוואי תופעות של הכוללת השכיחות
dapagliflozinהטיפול הפסקת. והמטפורמין הפלצבו בקבוצת-58.2% ל בהשוואה60.3%  הייתה ומטפורמין ג"מ 

 בקבוצת-3.3% ל בהשוואה4%  הייתה ומטפורמין ג"מDapagliflozin 10  שקיבלו בחולים לוואי תופעות עקב
-10 ב שטופלו חולים3  בלפחות ודווחו להפסקה שהובילו שדווחו ביותר השכיחים האירועים. והמטפורמין הפלצבו

dapagliflozinכלייתי קריאטינין בפינוי ירידה(0.2%),  בדם בקריאטינין עליה(0.7%),  כליות ליקוי היו ומטפורמין ג"מ 
(0.2%). זיהום. השתן ודרכי(0.2%)

 היו לא הללו הלוואי תגובות. ומטפורמין בדאפגליפלוזין לשימוש הקשורות נפוצות לוואי תגובות מציגה1  טבלה
 והופיעו, בפלצבו מאשר ומטפורמין-dapagliflozin ב יותר גבוהה בשכיחות התרחשו, המחקר בתחילת נוכחות

.ג"מdapagliflozin -10 ב או ג"מdapagliflozin -5 ב שטופלו מהחולים2%  בלפחות
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-Dapagliflozin ב שטופלו מהחולים2% ≥ב שדווחו פלצבו מבוקרי במחקרים שליליות תגובות1:  טבלה
ומטפורמין

מהמטופלים%שלילית תגובה

פלצבו מבוקרי מחקרים8  של מאגר

ו פלצבו
מטפורמין

Dapagliflozin
ו ג"מ5

מטפורמין
N=410

Dapagliflozin
ו ג"מ10

מטפורמין
N=983 N=1185

1.59.49.3*המין באברי מיקוטיים זיהומים
5.96.35.2אף דלקת

3.66.15.5†השתן בדרכי דלקות
5.65.94.2ׁשלִׁשּול

2.85.43.3ראֹׁש ּכאְבֵ
04.33.6‡גברים של המין באיברי מיקוטיים זיהומים
2.44.12.6ׁשפַעַתַ
2.03.92.6בחילה

3.23.42.5גב כאב
2.23.21.8סחְרַחֹורתֶ

1.93.21.4להְׁשִתְעַלֵ
1.62.91.9עצירות

1.42.71.5דיסליפידמיה
1.12.71.5הלַֹועַ דלַקֶתֶ

1.42.42.6§מוגבר שתן מתן
1.12.21.6שתן מתן עם נוחות אי

 מיקוטי זיהום: נשים עבור המדווחות השכיחות סדר לפי המפורטות, הבאות השליליות התגובות את כוללים המין באברי מיקוטיים זיהומים*
 באברי קנדידה, פותית מורסה, פותחת קנדידה, המין באברי פטרייתי זיהום, נרתיקית דלקת, המין באברי זיהום, בנרתיק זיהום, פותח
ומטפורמין ג"מ10  דפאגליפלוזין=223, ומטפורמין ג"מ5  דפאגליפלוזין=534, ומטפורמין פלצבו: לנקבות(N . חיידקית נרתיק ודלקת המין

.(430=
   שלפוחית דלקת, השתן בדרכי דלקת: המדווחות השכיחות סדר לפי המפורטות, הבאות השליליות התגובות את כוללות השתן בדרכי דלקות
.הערמונית ודלקת השופכה דלקת, פיאלונפריטיס, השתן

balanitis,: גברים עבור המדווחת התדירות סדר לפי המפורטות, הבאות הלוואי תופעות את כוללים המין באברי מיקוטיים זיהומים
: לגברים(N . בלאנופוסטיטיס, פוסטהיטיס, המין באברי זיהום, המין באברי קנדידה, קנדידה בלניטיס, המין באיברי פטרייתי זיהום

=553).ומטפורמין ג"מ10  דפאגליפלוזין=187, ומטפורמין ג"מ5  דפאגליפלוזין=651, ומטפורמין פלצבו
.מוגברת שתן ותפוקת פוליאוריה, פולקיוריה: המדווחות השכיחות סדר לפי המפורטות, הבאות הלוואי תופעות את כולל מוגבר שתן מתן

†

‡

§

הידרוכלוריד מטפורמין

מ יותר אצל דווחו הקאות/ובחילות שלשולים, מורחב בשחרור מטפורמין של פלצבו מבוקרי מונותרפיה בניסויי
2.6%  לעומת(9.6%  בפלסבו שטופלו בחולים מאשר יותר שכיח ובאופן במטפורמין שטופלו מהחולים-5%

-0.6% ב המחקר תרופות נטילת להפסקת הוביל שלשול). הקאות/בחילות עבור% 1.5  לעומת-6.5% ו בשלשולים
.מורחב בשחרור במטפורמין שטופלו מהחולים
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 ג"מ-10 וDapagliflozin 5  עבור פלצבו מבוקרי מחקרים12  של מאגר
Dapagliflozin

 שימש מחקרים-4 ב. שבועות-24 ל12  בין שנעים פלצבו מבוקרי מחקרים-12 מ נגזרים2  בטבלה הנתונים
dapagliflozinשימש מחקרים-8 וב, כמונותרפיה  dapagliflozinכטיפול או אנטי-סוכרתי ברקע לטיפול כתוספת 

].(14) קליניים מחקריםלרִאְֹות.מטפורמין עם משולב

. שבועות21  של ממוצע חשיפה משך עם-dapagliflozin ל חולים2338  של חשיפה משקפים אלו נתונים
 פעם(N=1193)  ג"מdapagliflozin 10  או(N=1145),  ג"מ5 dapagliflozin (N=1393),  פלצבו קיבלו המטופלים

(50%)  אחוז חמישים. שנים-75 מ מבוגרים היו-2% ו שנים55  היה האוכלוסייה של הממוצע הגיל. ביום
 בתחילת. אפרו-אמריקאים או שחורים היו-3% ו, אסייתים היו14% , לבנים היו81% ; גברים היו מהאוכלוסייה

 סיבוכים היו-21% ול8.3%,  של ממוצעתHbA1c , בממוצע שנים6  במשך מסוכרת סבלה האוכלוסייה, המחקר
-8% ב בינונית ופגיעה מהחולים-92% ב קל לקוי או תקין היה הבסיסי הכליות תפקוד. סוכרת של מיקרו-וסקולריים

).2'מ1.73 /דקה/ל"מeGFR 86  ממוצע( מהחולים

 בתחילת נוכחות היו לא הללו הלוואי תגובות. בדאפגליפלוזין לשימוש הקשורות נפוצות לוואי תגובות מציגה2  טבלה
ב שטופלו מהחולים לפחות-2% ב והופיעו, בפלצבו מאשר-dapagliflozin ב יותר גבוהה בשכיחות התרחשו, המחקר

5- dapagliflozin10 ב או ג"מ- dapagliflozinג"מ.

-Dapagliflozinב שטופלו מהחולים2% ≥ב שדווחו פלצבו מבוקרי במחקרים שליליות תגובות2:  טבלה

מהמטופלים%שלילית תגובה

פלצבו בפיקוח מחקרים12  של מאגר

Dapagliflozinדמה תרופת
ג"מ5

N=1145

Dapagliflozin
ג"מ10

N=1193 N=1393
1.58.46.9*המין באברי מיקוטיים זיהומים

6.26.66.3אף דלקת
3.75.74.3†השתן בדרכי דלקות

3.23.14.2גב כאב
1.72.93.8‡מוגבר שתן מתן

0.32.82.7§גברים של המין באיברי מיקוטיים זיהומים
2.42.82.5בחילה
2.32.72.3ׁשפַעַתַ

1.52.12.5דיסליפידמיה
1.52.21.9עצירות

0.71.62.1שתן מתן עם נוחות אי
1.42.01.7בגפיים כאבים

 מיקוטי זיהום: נשים עבור המדווחות השכיחות סדר לפי המפורטות, הבאות השליליות התגובות את כוללים המין באברי מיקוטיים זיהומים*
, המין באברי פטרייתי זיהום, המין באברי קנדידיאזיס, המין באברי זיהום, נגיפית דלקת, פותחת קנדידה, נרתיקי זיהום, וולבו-ווגינלי

=677,פלצבו: לנקבות(N . חיידקית נרתיק ודלקת. הפות שריר דלקת, המין אברי של דלקת, פות דלקת
5dapagliflozin =598 ג"מ10  דפאגליפלוזין=581, ג"מ.)

,השתן בדרכי דלקת: המדווחות התדירות סדר לפי המפורטות, הבאות השליליות התגובות את כוללות השתן בדרכי דלקות†
.הערמונית ודלקת בכליות דלקת, השופכה דלקת, טריגוניטיס, פיאלונפריטיס, המין בדרכי דלקת, השתן בדרכי דלקתEscherichia,הׁשַתֶןֶ ׁשלַּפּוחִית דלַקֶתֶ
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.מוגברת שתן ותפוקת פוליאוריה, פולקיוריה: המדווחות השכיחות סדר לפי המפורטות, הבאות הלוואי תופעות את כולל מוגבר שתן מתן‡

balanitis,: גברים עבור המדווחת התדירות סדר לפי המפורטות, הבאות הלוואי תופעות את כוללים המין באברי מיקוטיים זיהומים
, בלנופוסטיטיס, בפין זיהום, המין באברי זיהום, המין באברי קנדידה, קנדידה בלניטיס, המין באיברי פטרייתי זיהום

ג"מ10  דפאגליפלוזין=564, ג"מ5  דפאגליפלוזין=716, פלצבו: לזכרים(N . פוסטהיטיס, המין באברי זיהום, זיהומי בלנופוסטיטיס
.(595=

§

ג"מDapagliflozin 10  עבור פלצבו מבוקרי מחקרים13  של מאגר

 שילב זה מאגר. פלצבו מבוקר יותר גדול מחקר במאגר גם הוערכו ג"מDapagliflozin 10  של והסבילות הבטיחות
 ושילוב אנטי-סוכרתי טיפול של רקע למחקרי תוספות9 , מונותרפיה מחקרי3  כולל, פלצבו מבוקרי מחקרים13

 ג"מDapagliflozin 10  עם ביום פעם טופלו חולים2360 , אלו מחקרים13  פני על. מטפורמין מחקר עם ראשוני
. שנים-75 מ מבוגרים היו-4% ו שנים59  היה האוכלוסייה של הממוצע הגיל. שבועות22  של ממוצעת חשיפה למשך

 או שחורים היו-3% ו, אסייתים היו9% , לבנים היו84% ; גברים היו מהאוכלוסייה(58%)  אחוז ושמונה חמישים
HbA1c  בעלת הייתה, בממוצע שנים9  במשך מסוכרת סבלה האוכלוסייה, המחקר בתחילת. אפרו-אמריקאים

).2.מבוססת מיקרו-וסקולרית ממחלה סבלו-30% ו8.2%,  של ממוצע

נפח דלדול

( נפח לדלדול הקשורות שליליות תגובות. התוך-וסקולרי בנפח להפחתה להוביל שעלול, אוסמוטי למשתן  גורם[
 מאגר עבור3  בטבלה מוצגות) דם לחץ יתר או אורתוסטטי דם לחץ יתר, היפובולמיה, התייבשות על דיווחים כולל

].(5.2) זהירות ואמצעי אזהרות לרִאְֹותDapagliflozin פלצבו מבוקרים, טווח קצרי, מחקרים-13 ו מחקרים12

Dapagliflozin עם קליניים במחקרים*נפח דלדול של שליליות תגובות3:  טבלה

פלצבו מבוקרי12  של מאגר
לימודים

 מחקרים13  של מאגר
פלצבו בפיקוח

Dapagliflozinדמה תרופת
ג"מ5

Dapagliflozin
ג"מ10

Dapagliflozinדמה תרופת
ג"מ10

N(%)N=1393  כוללת אוכלוסייה
5(0.4%)

N=1145
7(0.6%)

N=1193
9(0.8%)

N=2295
17(0.7%)

N=2360
27(1.1%)

(%)n  מטופלים תת קבוצת
n=55לולאה במשתני חולים

1(1.8%)
n=40

0
n=31

3(9.7%)
n=267

4(1.5%)
n=236

6(2.5%)
 בינוני כליות ליקוי עם חולים

דקה/ל"מ<60 וeGFR 30-  עם
2'מ1.73 /

n=107
2(1.9%)

n=107
1(0.9%)

n=89
1(1.1%)

n=268
4(1.5%)

n=265
5(1.9%)

65n=276 גיל-  חולים
1(0.4%)

n=216
1(0.5%)

n=204
3(1.5%)

n=711
6(0.8%)

n=665
11(1.7%)

.דם לחץ תת או אורתוסטטי דם לחץ תת, היפובולמיה, התייבשות על דיווחים כולל נפח דלדול*

הכליות בתפקוד פגיעה

 עם בחולים4).  טבלה ראה(-eGFR ב ולירידה בסרום בקריאטינין לעלייה קשור היה-dapagliflozin ב השימוש
 לוואי תגובות24.  בשבוע הבסיס לערכי חזרו-eGFR ו בסרום הקראטינין, בהתחלה קל או תקין כליות תפקוד

בדם וקריאטינין כליות ספיקת   אי כולל, לכליות הקשורות
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 תפקוד עם וחולים מבוגרים חולים5).  טבלה ראה(-dapagliflozin ב שטופלו בחולים יותר תכופים היו, עלייה
 ליקוי עם בחולים נראתה-eGFR ב מתמשכת ירידה5).  טבלה ראה( אלו לוואי לתגובות יותר רגישים היו לקוי כליות
-מ פחות עדeGFR (30  בינוני כליות

).2'מ1.73 /דקה/ל"מ60

 מחקרים12  של במאגר-Dapagliflozin ל הקשורים-eGFR וב בסרום בקריאטינין שינויים4:  טבלה
מתון כליות ליקוי על ומחקר פלצבו מבוקרי

פלצבו בפיקוח מחקרים12  של מאגר

דמה תרופת

N=1393
5Dapagliflozin  ג"מ

N=1145
10Dapagliflozin  ג"מ

N=1193
0.8530.8600.847)ל"ד/ג"מ( בסרום קריאטיניןבסיס קו ממוצע

eGFR )2(86.085.386.7מ1.73 /דקה/ל"מ'
0.0030.0290.041-)ל"ד/ג"מ( בסרום קריאטינין1 שבוע שינוי

eGFR )2(0.4-2.9-4.1מ1.73 /דקה/ל"מ'
0.005-0.0010.001-)ל"ד/ג"מ( בסרום קריאטיניןשינוי24  שבוע

eGFR )2(0.80.80.3מ1.73 /דקה/ל"מ'
מתון כליות ליקוי מחקר

דמה תרופת

N=84
5Dapagliflozin  ג"מ

N=83
10Dapagliflozin  ג"מ

N=85
1.461.531.52)ל"ד/ג"מ( בסרום קריאטיניןבסיס קו ממוצע

eGFR )2(45.644.243.9מ1.73 /דקה/ל"מ'
0.010.130.18)ל"ד/ג"מ( בסרום קריאטינין1 שבוע שינוי

eGFR )2(0.5-3.8-5.5מ1.73 /דקה/ל"מ'
0.020.080.16)ל"ד/ג"מ( בסרום קריאטיניןשינוי24  שבוע

eGFR )2(0.03-4.0-7.4מ1.73 /דקה/ל"מ'
0.100.060.15)ל"ד/ג"מ( בסרום קריאטיניןשינוי52  שבוע

eGFR )2(-2.6-4.2-7.3מ1.73 /דקה/ל"מ'

כליות לליקוי הקשורה אחת תגובה לפחות עם החולים שיעור5:  טבלה

פלצבו בפיקוח6  של מאגר
*)שבועות104  עד( לימודים

 מחקרים9  של מאגר
עד( פלצבו מבוקרי

†)שבועות104

Dapagliflozinדמה תרופתבסיס מאפיין
ג"מ5

Dapagliflozin
ג"מ10

Dapagliflozinדמה תרופת
ג"מ10

כוללת אוכלוסייה
 אחד אירוע עם(%)  חולים

לפחות

n=785
13

(1.7%)

n=767
14(1.8%)

n=859
16(1.9%)

n=1956
82(4.2%)

n=2026
136(6.7%)

 עם(%)  חולים ומעלה65  בני
לפחות אחד אירוע

n=190
4(2.1%)

n=162
5(3.1%)

n=159
6(3.8%)

n=655
52(7.9%)

n=620
87(14.0%)

30eGFR-  ו
2'מ1.73 /דקה/ל"מ<60

אחד לפחות עם(%)  חולים

n=77n=88n=75n=249n=251

5(6.5%)7(8.0%)9(12.0%)40(16.1%)71(28.3%)
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פלצבו בפיקוח6  של מאגר
*)שבועות104  עד( לימודים

 מחקרים9  של מאגר
עד( פלצבו מבוקרי

†)שבועות104

מקִרהֶ

וeGFR -30- ו ומעלה65  גיל

2'מ1.73 /דקה/ל"מ<60

 אחד אירוע עם(%)  חולים
לפחות

n=41n=43n=35n=141n=134

2(4.9%)3(7.0%)4(11.4%)27(19.1%)47(35.1%)

. טווח ארוכות הארכות עם פלצבו מבוקרי מחקרים12  של ממאגר חולים של תת-קבוצה*
.טווח ארוכות הארכות עם פלצבו מבוקרי מחקרים13  של ממאגר חולים של תת-קבוצה †

/דקה/ל"מ-60 מ פחות עדeGFR (30  בינוני כליות ליקוי עם חולים על במחקר הוערכהdapagliflozin  של הבטיחות
 בקבוצת שברים התרחשו לא. שבועות104  עד טיפול למשך בעצמות שברים חוו מטופלים13  זה במחקר). 2'מ1.73

13  מתוך שמונה. ג"מdapagliflozin 10  בקבוצת התרחשו-8 ו, ג"מdapagliflozin 5  בקבוצת התרחשו5 , הפלצבו
52  במהלך דווחו השברים13  מתוך11 . 2'.מ1.73 /דקה/ל"מ45  עד30  שלeGFR  עם בחולים היו הללו השברים

.השבר של האנטומי לאתר ביחס לעין נראית תבנית היה לא. הראשונים השבועות

היפוגליקמיה

 יותר שכיחה הייתה היפוגליקמיה6.  בטבלה מוצג] (14) קליניים מחקריםלרִאְֹות[ מחקר לפי היפוגליקמיה תדירות
].(5.6) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ לאינסולין או לסולפונילאוריאה דפאגליפלוזין הוסיפו כאשר

פלצבו בפיקוח במחקרים היפוגליקמיה†ומינור*ור'מייג של שכיחות6:  טבלה

5Dapagliflozinדמה תרופת
ג"מ

10Dapagliflozin
ג"מ

N=137N=137N=135)שבועות24 (*למטפורמין תוספת

n][(%)000  ור'מייג
n][(%)02(1.5)1(0.7)  קטין
 לעומתMetformin - ל אקטיבית בקרה תוסף

Glipizide 52)שבועות(
N=408–N=406

n][(%)3(0.7)–0  ור'מייג
n][(%)147(36.0)–7(1.7)  קטין
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5Dapagliflozinדמה תרופת
ג"מ

10Dapagliflozin
ג"מ

) מטפורמין בלי או עם(DPP4  למעכבי תוספת
)שבועות(24

N=226–N=225

n][(%)0–1(0.4)  ור'מייג
n][(%)3(1.3)–4(1.8)  קטין
‡אחריםOADs  בלי או עם לאינסולין תוספת

)שבועות(24
N=197N=212N=196

n][(%)1(0.5)1(0.5)1(0.5)  ור'מייג
n][(%)67(34.0)92(43.4)79(40.3)  קטין

 או בהכרה חמורה פגיעה עקב) שלישי צד( חיצוני סיוע הדורשות סימפטומטיות כאפיזודות הוגדרו היפוגליקמיה של עיקריות אפיזודות*
.גלוקגון או גלוקוז מתן לאחר מהירה והתאוששות ל"ד/ג"מ<54  פלזמה או נימי גלוקוז ערך עם בהתנהגות

 לצורך קשר ללא ל"ד/ג"מ<63  פלזמה או נימית גלוקוז מדידת עם סימפטומטית כאפיזודה הוגדרו היפוגליקמיה של קלות אפיזודות
.פרק. עיקרית נחשבת שאינה ל"ד/ג"מ-63 ל מתחת א-סימפטומטית פלזמה או נימית גלוקוז מדידת או, חיצוני בסיוע

OAD=  סוכרת נגד פומי טיפול.

†

‡

המין באברי מיקוטיים זיהומים

 דווחו המין באברי מיקוטיים זיהומיםDapagliflozin. - ב טיפול עם יותר תכופים היו המין באברי מיקוטיים זיהומים
12  של במאגר, ג"מdapagliflozin 10 - ב-4.8% ו ג"מdapagliflozin 5 - ב5.7% , בפלצבו מהמטופלים-0.9% ב

ו בפלסבו שטופלו מהחולים-0% ב התרחשה המין באברי זיהום עקב מהמחקר הפסקה. פלצבו מבוקר מחקרים
 גברים אצל מאשר נשים אצל יותר גבוהה בשכיחות דווחו זיהומים. ג"מdapagliflozin -10 ב שטופלו מהחולים-0.2%

 מיקוטיים זיהומים היו ביותר הגבוהה בשכיחות שדווחו המין באיברי המיקוטיים הזיהומים2).  טבלה ראה(
 היו המין באברי מיקוטיים זיהומים של היסטוריה עם מטופלים. גברים אצל-balanitis ו נקבות אצל וולבו-ווגינליים

(10.0%,  קודמת היסטוריה ללא אלה מאשר המחקר במהלך גניטלי מיקוטי מזיהום לסבול יותר גבוהה סבירות בעלי
,ג"מ5  דפאגליפלוזין, בפלסבו-5.0% ו5.9% 0.8%,  לעומת-25.0% ו23.1%

יתר רגישות תגובות

 התוכנית בכל. בדאפגליפלוזין בטיפול דווחו) יתר רגישות, אורטיקריה, אנגיואדמה, למשל( יתר רגישות תגובות
 מהמטופלים-0.2% ב ואנגיואדמה חמורות עוריות לוואי ותופעות חמורות אנפילקטיות תגובות על דווח הקלינית
 להפסיק יש, יתר רגישות תגובות מתרחשות אם-dapagliflozin. ב שטופלו מהמטופלים-0.3% ו בהשוואה שטופלו

.ייפתרו והתסמינים שהסימנים עד ולפקח טיפול של סטנדרטי לפי לטפל-dapagliflozin; ב השימוש את

מעבדה בדיקות

בהמטוקריט עלייה

Dapagliflozin

 שטופלו בחולים ממוצעים המטוקריט בערכי ההתחלה מנקודת עליות נצפו, פלצבו מבוקרי מחקרים13  של במאגר
 בשבוע. מהבסיס המקסימלי הממוצע ההבדל נצפה כאשר16,  שבוע עד ונמשך1  משבוע החלDapagliflozin - ב

היו בהמטוקריט הבסיס מקו הממוצעים השינויים24,
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המטוקריט ערכי24,  שבוע עד. ג"מdapagliflozin 10  בקבוצת-2.30% ו הפלצבו בקבוצת0.33% -
.ג"מ10  במינון-dapagliflozin ב שטופלו מהמטופלים-1.3% ו בפלסבו שטופלו מהמטופלים-0.4% ב דווחו55% >

בסרום אנאורגני בזרחן עלייה

Dapagliflozin

 בשבוע דווחו בסרום הממוצעות הזרחן ברמות ההתחלה מנקודת עליות, פלצבו מבוקרי מחקרים13  של במאגר
ד/ג"מ0.13  של ממוצעת עלייה( בפלסבו שטופלו לחולים בהשוואה ג"מdapagliflozin -10 ב שטופלו בחולים24

 של ניכרות מעבדתיות הפרעות עם חולים של יותר גבוהים שיעורים). בהתאמה , ל"ד/ג"מ-0.04  לעומת ל"
"מ10  דפאגליפלוזין בקבוצת דווחו66) ≥ גיל אם ל"ד/ג"מ5.1 ≥ או17-65  גיל אם ל"ד/ג"מ5.6 (≥ היפרפוספטמיה

).בהתאמה0.9%,  לעומת(1.7% 24  בשבוע הפלצבו קבוצת לעומת ג

Dapagliflozin נמוכה בצפיפות ליפופרוטאין בכולסטרול עלייה

Dapagliflozin

 שטופלו בחולים הממוצעים השומנים בערכי ההתחלה מנקודת שינויים דווחו, פלצבו מבוקרי מחקרים13  של במאגר
 לעומת0.0%  היה24  בשבוע הבסיס מקו הממוצע השינוי אחוז. בפלסבו שטופלו לחולים בהשוואהDapagliflozin - ב

, ג"מdapagliflozin -10 ו הפלסבו בקבוצותLDL  כולסטרול עבור2.9%  לעומת-1.0% ו כולל כולסטרול עבור2.5%
.בהתאמה

ריכוזיםB12 ויטמין

הידרוכלוריד מטפורמין

 מומלצת שנתי בסיס על המטולוגיים פרמטרים של מדידה. ריכוזים12בסרוםB  ויטמין את להוריד עשוי מטפורמין
 זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות.לעין הנראית הפרעה כל כראוי ולנהל לחקור וישXR- XIGDUO ב המטופלים בחולים

(5.7).[

 שיווק לאחר ניסיון6.2
Dapagliflozin

 מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיוון-dapagliflozin. ב אישור לאחר שימוש במהלך זוהו נוספות לוואי תופעות
 לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותן את אמין באופן להעריך ניתן לא כלל בדרך, ברור לא בגודל מאוכלוסיה

.לתרופות

-
-
-
-

](5.3) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ קטואצידוזיס
(5.4) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ הכלייתי בתפקוד ופגיעה בכליות חריפה פגיעה

Pyelonephritis ]ו [ Urosepsisפריחה] (5.5) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות

הידרוכלוריד מטפורמין

ומעורבת כבדית, כולסטטית כבדית פגיעה-
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סמים בין אינטראקציות7.

 חיובית בשתן גלוקוז בדיקת7.1
Dapagliflozin

 את מגביריםSGLT2  מעכבי שכןSGLT2  מעכבי הנוטלים בחולים מומלץ אינו בשתן סוכר בקרת אחר מעקב
.גליקמי בקרת לניטור חלופיות בשיטות השתמש. בשתן חיוביות גלוקוז לבדיקות ויובילו בשתן הגלוקוז הפרשת

 anhydroglucitol )1,5-AG( Assay-1,5-ב התערבות7.2
Dapagliflozin

 גליקמי בקרת בהערכת מהימנות אינןAG 1,5- של שמדידות מכיוון מומלץ אינוAG 1,5- מבחן עם גליקמי בקרת ניטור
.גליקמי בקרת לניטור חלופיות בשיטות השתמשSGLT2.  מעכבי הנוטלים בחולים

אנהידראז פחמן מעכבי7.3

 קרובות לעיתים גורמים) דיכלורפנומיד או אצאזולמיד, זוניסמיד, למשל( אחרים אנהידראז פחמן מעכבי או טופירמט
 בתרופות במקביל שימוש. היפרכלורמית מטבולית חמצת, לא-אניונים פער ומעוררים בסרום בביקרבונט לירידה

.אלה חולים של יותר תכוף ניטור שקול. לקטית לחמצת הסיכון את להגביר עלולXR XIGDUO  עם אלו

מטפורמין פינוי המפחיתות תרופות7.4

 של הכלייתי בסילוק המעורבות נפוצות כליות צינוריות הובלה למערכות המפריעות בתרופות בו-זמני שימוש
 כגון[MATE]  רעלנים ומעכבי תרופות ריבוי מעכבי[OCT2] / -2 אורגני קטיוני טרנספורטר, למשל( מטפורמין

 את להגביר ועלול למטפורמין המערכתית החשיפה את להגביר עלול) וצימטידין דולוטגרוויר, ונדטניב, רנולאזין
.במקביל שימוש של והסיכונים היתרונות את שקול. (12.3)] קלינית פרמקולוגיהלרִאְֹות[לקטית לחמצת הסיכון

אלכוהול7.5

 צריכת מפני מטופלים הזהיר. לקטט של החומרים חילוף על מטפורמין של ההשפעה את מגביר שאלכוהול ידוע
XR.XIGDUO  קבלת בזמן מופרזת אלכוהול

 אחרות תרופות עם שימוש7.6
הידרוכלוריד מטפורמין

 כוללות אלו תרופות. הגליקמית השליטה לאובדן להוביל ועלולות להיפרגליקמיה להוביל עלולות מסוימות תרופות
 אמצעי, אסטרוגנים, התריס בלוטת מוצרי, פנותיאזינים, קורטיקוסטרואידים, אחרים ומשתנים התיאזידים את

 כאשר. ואיזואניאזיד סידן תעלות חוסמות תרופות, סימפטומימטיקה, ניקוטינית חומצה, פניטואין, הפה דרך מניעה
 כאשר. גליקמית שליטה לאובדן מקרוב החולה אחר לעקוב ישXR ,XIGDUO  המקבל לחולה ניתנות כאלה תרופות
.היפוגליקמיה אחר מקרוב לעקוב ישXR ,XIGDUO  המקבל ממטופל נסוגות כאלה תרופות

 בעת הושפעה לא ואיבופרופן מטפורמין ושל ופרופרנולול מטפורמין של הפרמקוקינטיקה, בריאים במתנדבים
.יחיד במינון אינטראקציה במחקרי משותף מתן
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ספציפיות באוכלוסיות שימוש8.

הריון8.1

'ג הריון קטגוריית

 תוצאות על בהתבסס. הרות בנשים האישיים מרכיביו אוXR XIGDUO  של היטב ומבוקרים נאותים מחקרים אין
 על להשפיע עשויXR ,XIGDUO  של מרכיב, דפאגליפלוזין, חיים בבעלי והתפתחותית רבייה רעילות על מחקרים

 אגן התרחבות של מוגברת חומרה או/ו שכיחות, צעירות חולדות של במחקר. הכליות של והבשלה התפתחות
.ג"מ10  של ממינון קלינית מחשיפה15  פי בערך שהיה, שנבדק ביותר הנמוך במינון נראתה והצינורית הכליה

 והשלישי השני השליש עם המתואמות חיים בעלי התפתחות של בתקופות תרופות חשיפת עם התרחשו אלו תוצאות
. והשלישי השני השליש במהלך במיוחד, מתאימים אלטרנטיביים טיפולים שקול, ההיריון במהלך. האנושי ההריון של
.לעובר הפוטנציאלי הסיכון את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת אם רק ההריון במהלךXR- XIGDUO ב להשתמש יש

Dapagliflozin

21 (PND)  הלידה שלאחר מהיום צעירות לחולדות ישירות מינון קיבל דפאגליפלוזין כאשר, לנוער רעילות במחקר
 הכליה אגן והתרחבות כליות של במשקל עלייה על דווח, ליום ג"ק/ג"מ75  או15 1,  של במינוניםPND 90  ועד

 על בהתבסס, המרבי הקליני מהמינון15  פי הייתה שנבדק ביותר הנמוך במינון החשיפה. השלבים בכל. והצינורות
.AUCההחלמה תקופת במהלך במלואן התהפכו לא צעירות בחיות שנצפו והצינורות הכליה אגן של ההתרחבות 

 עד6  הריון מיום מינון קיבלו האם חולדות, לידתי ואחרי לידתי טרום התפתחות במחקר. אחד חודש של המשוערת
 שכיחות. ההנקה כל ולאורךברחםבעקיפין נחשפו וגורים, ליום ג"ק/ג"מ75  או15 1,  של במינונים21  הנקה יום

( ליום ג"ק/ג"מ75  של בשיעור מטופלות חולות של בוגרים בצאצאים נצפתה הכליה אגן הרחבת חומרת או מוגברת
). הקליני במינון האנושיים מהערכים, בהתאמה137,  ופי1415  פי היו-dapagliflozin ל והגור האם של החשיפה
 לא). הקליני מהמינון19  ≥ כפי( ליום ג"ק/ג"מ1 ≥ של במינונים נצפו הגור של הגוף במשקל במינון הקשורה הפחתה

.הקליני מהמינון19  פי בערך או, ליום ג"ק/ג"מ1  במינון ההתפתחותיות הקצה נקודות על שליליות השפעות נרשמו

 השליש לתקופת חופפים זמן לפרקי ניתנה דפאגליפלוזין, וארנבות בחולדות עוברים-עוברים התפתחות במחקרי
, בחולדות. שנבדק מינון בכל בארנבות התפתחותיות רעילות נצפו לא. אדם בבני אורגנוגנזה של הראשון

dapagliflozinהמרבי הקליני מהמינון1441  פי או יום/ג"ק/ג"מ75  עד של במינונים טרטוגני ולא קטלני עוברי היה לא 
 בעוברים שלד ושונות מנובריות, חוליות, צלעות, דם כלי של מומים נצפו, בחולדות יותר גבוהים במינונים. ג"מ10  של
.ג"מ10  של הקליני מהמינון2344  פי או ג"ק/ג"מ150 ≥ של

הידרוכלוריד מטפורמין

Dawley Sprague  וארנבות לחולדות ניתן כאשר שלילית התפתחותית להשפעה גרם לא הידרוכלוריד מטפורמין
2000  של קליני במינון-6 ו2  פי בערך של חשיפה מייצג זה. האורגנוגזה תקופת במהלך ליום ג"ק/ג"מ600  עד בהריון

 בחולדות טרטוגני היה לא מטפורמין. בהתאמה, וארנבות לחולדות) 2ר"מ/ג"מ( הגוף פנים שטח על בהתבסס ג"מ
 בהתבסס ג"מ2000  של-MRHD מ-6 ו2  פי בערך של חשיפה מייצג זה. ליום ג"ק/ג"מ600  עד של במינונים ובארנבות

 בפני חלקי שליה מחסום הדגימה העובר ריכוזי קביעת. בהתאמה, וארנבות חולדות של גוף שטחי של השוואות על
.מטפורמין
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מניקות אמהות8.3

 המגיעות( דפאגליפלוזין הן, הבודדים הרכיבים עם שבוצעו במחקרים. אם בחלב מופרשXR XIGDUO  אם ידוע לא
.מניקות חולדות של בחלב מופרשים מטפורמין והן) האם של בפלסמה שנמצאות מזו0.49  פי לרמות

 הכליות אגן הרחבות( המתפתחת לכליה סיכון הראו-dapagliflozin ל ישירות שנחשפו צעירות חולדות על נתונים
 כאשר לחייו הראשונות ובשנתיים ברחם מתרחשת אנושית כליה שהבשלת מאחר. ההבשלה במהלך) והצינורות

 מופרשות רבות שתרופות מכיוון. המתפתחת האנושית לכליה סיכון להיות עשוי, הנקה חשיפה להתרחש עלולה
 את להפסיק אם להחליט יש, מדאפגליפלוזין יונקים בתינוקות חמורות לוואי לתופעות פוטנציאל ובשל האם בחלב

.לאם התרופה בחשיבות התחשבות תוךXR ,XIGDUO  את להפסיק או ההנקה

בילדים שימוש8.4

.הוכחו לא18  לגיל מתחת ילדים בחוליםXR XIGDUO  של והיעילות הבטיחות

גריאטרי שימוש8.5

XRXIGDUO

 מומלצת הכליות תפקוד של יותר תכופה הערכה. לגיל בהתאםXR XIGDUO  של המינון את לשנות מומלץ לא
.מבוגרים בחולים

Dapagliflozin

75  בני היו חולים(3.5%) -207 ו ומעלה65  בני היו בדאפגליפלוזין שטופלו החולים5936  מתוך(24%) 1424  של סך
 על פיקוח לאחר. . דפאגליפלוזין של, מבוקרים, כפול-סמיות קליניים ויעילות בטיחות מחקרי21  של במאגר ומעלה

 בחולים. ומעלה65  בני ואלו שנים65  לגיל מתחת חולים עבור דומה הייתה היעילות(eGFR),  הכלייתי התפקוד רמת
 נפח לדלדול הקשורות שליליות תגובות היו-dapagliflozin ב שטופלו מהחולים יותר גבוה לשיעור65,  גיל מעל

 שליליות תגובותו(5.3) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות.בפלסבו שטופלו לחולים בהשוואה כליות ספיקת אי או ופגיעה
(6.1).[

הידרוכלוריד מטפורמין

 מגיבים הם אם לקבוע כדי קשישים חולים של מספיק מספר כללו לא מטפורמין של מבוקרים קליניים מחקרים
 לחולים קשישים בין בתגובות הבדלים זיהה לא שדווח אחר קליני ניסיון כי אם, יותר צעירים מחולים שונה בצורה

 גדול מטפורמין עם לקטית לחמצת שהסיכון ומכיוון הכליה ידי על ניכרת במידה מופרש מטפורמין כי ידוע. צעירים
זהירה להיות צריכה קשיש לחולה המינון בחירת, כללי באופן. חמור עד בינוני כליות בתפקוד פגיעה עם בחולים יותר

, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקפת, המינון טווח של הנמוך בקצה מתחילה כלל בדרך,
 תפקוד הערכת. לקטית חמצת של. יותר הגבוה והסיכון נלווה תרופתי טיפול או מחלות של וכן, הלב או הכליות
].(12.3) קלינית פרמקולוגיה ו,(5.1) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ מבוגרים בחולים יותר גבוהה בתדירות הכליות

 )2'מ1.73 /דקה/ל"מ<90  עדeGFR  (60≥ קל כליות ליקוי עם חולים8.6
Dapagliflozin

 או כמונותרפיה דפאגליפלוזין( מבוקרים ופלסבו פעילים, כפול-סמיות קליניים ויעילות בטיחות מחקרי21  של המאגר
 הבטיחות פרופיל. קל כליות ליקוי עם מהחולים(4906/9339) 53%  כלל) אחרים אנטי-סוכרתיים טיפולים עם בשילוב
.האוכלוסייה שבכלל לזה דומה קל כליות ליקוי עם בחולים
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בכבד פגיעה8.7

 מומלץ אינוXR XIGDUO . לקטית חמצת של מסוימים למקרים נקשר כבד ליקוי עם בחולים במטפורמין שימוש
].(5.1) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ כבד ליקוי עם לחולים

יתר מינון10.

Dapagliflozin

 למרכז פנה, יתר מנת של במקרהdapagliflozin.  של הקלינית הפיתוח תוכנית במהלך יתר מנת על דיווחים היו לא
 ידי עלdapagliflozin  הסרת. המטופל של הקליני למצבו בהתאם תומכים אמצעים להפעיל גם סביר. רעלים לבקרת

.נחקרה לא המודיאליזה

הידרוכלוריד מטפורמין

-10% בכ דווחה היפוגליקמיה. גרם50  מעל כמויות של בליעה כולל, הידרוכלוריד מטפורמין של יתר מנת התרחשה
 של יתר מינון ממקרי-32% בכ דווחה לקטית חמצת. הידרוכלוריד מטפורמין עם סיבתי קשר הוכח לא אך, מהמקרים
 בתנאים לדקה ל"מ170  עד של פינוי עם לדיאליזה ניתן מטפורמין]. (5.1) זהירות ואמצעי אזהרות לרִאְֹות[ מטפורמין

 חשד יש בהם ממטופלים שהצטברה תרופה להסרת שימושית להיות עשויה המודיאליזה, לכן. טובים המודינמיים
.מטפורמין של יתר למינון

תיאור11.

 אנטי-היפרגליקמיות תרופות שתי מכילות) מורחב בשחרורHCl  ומטפורמין דפאגליפלוזין(XR XIGDUO  טבליות
.הידרוכלוריד ומטפורמין דפאגליפלוזין2:  מסוג בסוכרת לטיפול המשמשות הפה דרך

Dapagliflozin

-1--glucitol, 1,5-anhydro-Dכ כימית מתואר Dapagliflozinס(1]-, פניל]מתיל)אתוקספניל[(4--3-כלורו[4--ג ,-(
 ומשקל:2ח•8O2ח3ג•25ClO6חC21 היא האמפירית הנוסחה(1:1:1).  הידרט, פרופאנדיול)-1,2-ס(2 עם בשילוב
O היא המבנית הנוסחה502.98.  הוא הנוסחה

הידרוכלוריד מטפורמין

 )hydrochloride של מולקולרית נוסחה עם לבן עד לבנה גבישית תרכובת היאN,N C( הידרוכלוריד מטפורמין
diamide-dimethylimidodicarbonimidic45נ11ח-pKמסיס הידרוכלוריד מטפורמין165.63.  של מולקולרי ומשקל 

 מטפורמין שלאHCl• ה. וכלורופורם אתר, באצטון מסיס בלתי כמעט והוא, באלכוהול מעט מסיס, במים חופשי באופן
:היא המבנית הנוסחה6.68.  הוא הידרוכלוריד מטפורמין של1%  מימית תמיסה של-pH ה12.4.  הוא
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XRXIGDUO

 ג"מ-1000 ו פרופנדיול כדפאגליפלוזין דפאגליפלוזין ג"מ-10 ל ערך שווה  אוXIGDUO(XR 10  ג"מ1000 /ג"מ.)
ו פרופנדיול כדפאגליפלוזין דפאגליפלוזין ג"מ-10 ל  המקבילהXIGDUO(0  ג"מ50 /ג"מ ,) )הידרוכלוריד מטפורמין

 דפאגליפלוזין ג"מ-5 ל המקבילה), ג"מXIGDUO( XR 500 5  ג"מ1000 /ג"מ ,)הידרוכלוריד מטפורמין ג"מ-500
 ג"מ5 ( XIGDUO כלוריד ג"מ500 /ג"מ500  מטפורמין )הידרוכלוריד מטפורמין ג"מ-1000 ו פרופנדיול כדפאגליפלוזין
 דרך למתן  זמיןXIGDUO(XR 2.5  ג"מ1000 /ג"מ ,)הידרוכלוריד ג"מ-500 ו פרופנדיול כדפאגליפלוזין דפאגליפלוזין

 מטפורמין ג"מ-1000 ו פרופנדיול כדפאגליפלוזין דפאגליפלוזין ג"מ2.5  של שווה כמות המכילות כטבליות הפה
XRXIGDUO  הידרוכלוריד

 נטול, מיקרו-גבישית תאית: הבאים פעילים הלא המרכיבים את מכילהXR XIGDUO  של בסרט מצופה טבליה כל
.והיפרומלוז קרבוקסימילצלולוזה נתרן, סטארט מגנזיום, הסיליקון תחמוצת דו, קרוספובידון, לקטוז

 פוליאתילן, טיטניום תחמוצת דו, פוליוויניל אלכוהול: הבאים פעילים הלא החומרים את מכילים הסרט ציפויי
FCF Yellow/Sunset No. 6 Yellow  מכיל ג"מ500 /ג"מXR XIGDUO 5  לטבליות הסרט ציפוי, בנוסף. וטלק גליקול
FD&C2.5  לטבליות הסרט ציפוי. אלומיניום אגם XR XIGDUOו ג"מ500 /ג"מ10 , ג"מ1000 /ג"מ5 , ג"מ1000 /ג"מ

.ברזל תחמוצות מכיל ג"מ1000 /ג"מ-10

קלינית פרמקולוגיה12.

XR  פעולה מנגנון12.1
XIGDUO

 שני משלבdapagliflozin, 2 : קוטרנספורטר סודיום-גלוקוז  מעכב )SGLT2(ביגואניד, הידרוכלוריד ומטפורמין.
2  מסוג סוכרת עם בחולים הגליקמית השליטה לשיפור משלימים פעולה מנגנוני עם אנטי-היפרגליקמיים חומרים

XRXIGDUO

Dapagliflozin

 החוזרת הספיגה לרוב אחראי, הפרוקסימליות הכליה בצינוריות המתבטא(SGLT2), 2  קוטרנספורטר סודיום-גלוקוז
,dapagliflozin SGLT2  עיכוב ידי עלSGLT2.  של מעכב הואDapagliflozin . הצינורי מהלומן מסונן גלוקוז של

.בשתן הגלוקוז הפרשת את מגביר ובכך, לגלוקוז הכלייתי הסף את ומוריד מסונן גלוקוז של חוזרת ספיגה מפחית

הידרוכלוריד מטפורמין

. והאחרת הבסיסית בפלזמה הגלוקוז את מוריד2,  מסוג סוכרת עם בחולים הגלוקוז סבילות את משפר מטפורמין
 ידי על לאינסולין הרגישות את ומשפר במעיים הגלוקוז ספיגת את מקטין, בכבד הגלוקוז ייצור את מפחית מטפורמין

 או2  מסוג סוכרת עם בחולים היפוגליקמיה מייצר אינו מטפורמין. גלוקוז של ההיקפי והניצול הספיגה הגברת
 עם. להיפראינסולינמיה גורם ואינו], (5.6) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ חריגות בנסיבות למעט, בריאים בנבדקים

 בפלסמה האינסולין ותגובת בצום האינסולין שרמות בעוד שינוי ללא נשארת האינסולין הפרשת, במטפורמין טיפול
.לרדת למעשה עשויות היום לאורך
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פרמקודינמיקה12.2

כללי

Dapagliflozin

 מתן בעקבות2  מסוג סוכרת עם ובמטופלים בריאים בנבדקים נצפתה בשתן המופרש הגלוקוז בכמות עליות
12  במשך2  מסוג סוכרת עם בחולים ליום ג"מ10  או5  שלDapagliflozin  של מינונים1).  איור ראה( דפאגליפלוזין

 של היומי במינון נצפתה מקסימלית כמעט גלוקוז הפרשת. ביום בשתן גלוקוז גרם-70 כ של להפרשה הביאו שבועות
 תגובותלרִאְֹות[ השתן בנפח לעלייה גם גורמת דפאגליפלוזין עם בשתן זו גלוקוז הפרשת. ג"מ20  של דפאגליפלוזין

].(6.1) שליליות

Dapagliflozin  מינון לעומת שעות24  בשתן הגלוקוז בכמות הבסיס מקו מותאם שינוי וקו פיזור1:  איור
)חצי-לוג עלילה((T2DM) 2  מסוג סוכרת עם ונבדקים בריאים בנבדקים

הלב של אלקטרופיזיולוגיה

 במינוניםQTc  בריאים בנבדקים דפאגליפלוזין של) המומלץ מהמינון50  פי( ג"מ500  עד של בודדים מינונים לאחר.
 קלינית השפעה נצפתה לא, בנוסף. בריאים נבדקים על במחקר) המומלץ מהמינון15  פי( ג"מ150  עד של יומיים

Dapagliflozin מרווח של קלינית מבחינה משמעותית להארכה קשור היה לאQTc  מרווח על משמעותית
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פרמקוקינטיקה12.3

XRXIGDUO

 דפאגליפלוזין של מקבילים מינונים של משותף למתן ערך שוות לביו נחשבותXR XIGDUO  משולבות טבליות
FARXIGA)® (מורחב בשחרור הידרוכלוריד ומטפורמין GLUCOPHAGE)®.בודדות כטבליות יחד ניתניםXR( 

ל הן חשיפה היקף לאותה הביא לצום בהשוואה סטנדרטית ארוחה לאחר בריאים בנבדקיםXR XIGDUO  מתן
dapagliflozin-ל והן metformin-להפחתה הביאה הסטנדרטית הארוחה, הצום למצב בהשוואה. מורחב בשחרור 

 נחשבת אינה מזון של זו השפעהdapagliflozin.  של בפלזמה השיא בריכוזי שעות2  עד1  של ועיכוב35%  של
 כטבליות ניתן כאשר מטפורמין של הפרמקוקינטיקה על רלוונטית השפעה אין למזון. קלינית משמעות לבעלת

XR.XIGDUO  משולבות

קלְִיטהָ

Dapagliflozin

-Cה. צום במצב שעתיים תוך כלל בדרך מושגת) מקסימום(C בפלזמה המרבי הריכוזdapagliflozin,  של פומי מתן לאחר
. הטיפולי המינון בטווח-dapagliflozin ה במינון עלייה עם פרופורציונלי באופן במינון עוליםAUC  וערכימקסימום

 מתן78%.  היא ג"מ10  של מנה מתן לאחרdapagliflozin  של הפה דרך המוחלטת הביולוגית הזמינות
dapagliflozinה את מפחית שומן עתירת ארוחה עם C-מקסימוםשלו

 אינם אלו שינויים. בצום למצב בהשוואה-AUC ה את משנה אינו אך, אחת בשעה בערךמקסימוםT את ומאריך50%  עד
.מזון בלי או עם דפאגליפלוזין לתת וניתן קלינית משמעות לבעלי נחשבים

הידרוכלוריד מטפורמין

 עד4  של וטווח שעות7  של חציוני ערך עם מושגתמקסימוםC, מורחב בשחרור מטפורמין של בודדת פומית מנה לאחר
-50% בכ עלתה מורחב בשחרור מטפורמין מטבליתAUC)  ידי על שנמדד כפי( המטפורמין ספיגת מידת. שעות8

.מטפורמין שלמקסימום-TומקסימוםC על מזון של השפעה הייתה לא. מזון עם ניתנה כאשר

הפצה

Dapagliflozin

Dapagliflozin כבד או כליות ליקוי עם בחולים משתנה אינה חלבון קשירת-91%. בכ לחלבון קשור.

הידרוכלוריד מטפורמין

 לאחר מטפורמין של לכאורהF) (V/ הפיזור נפח, זאת עם; נערכו לא מורחב בשחרור מטפורמין עם הפצה מחקרי
 באופן קשור מטפורמין. ליטר358 ± 654  בממוצע היה ג"מ850  מיידי בשחרור מטפורמין של בודדים פומיים מינונים

.לאריתרוציטים מתחלק מטפורמין. לחלבון קשור-90% מ יותר שהם, לסולפונילאוריאה בניגוד, פלזמה לחלבוני זניח

חומרים חילוף

Dapagliflozin

 מינורי פינוי מסלול הואCYP  בתיווך מטבוליזםUGT1A9;  ידי על בעיקר מתווךdapagliflozin  של המטבוליזם
O-Dapagliflozin-3  להניב כדי בעיקר, נרחב חומרים חילוף עוברDapagliflozin . אדם בבני
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 מינון14[ ג"מ50  מתוך61%  היווהGlucuronide 3-O Dapagliflozin-. פעיל לא מטבוליט שהוא, גלוקורוניד
C[-dapagliflozinאנושית בפלזמה לתרופות הקשור העיקרי המרכיב והוא.

הידרוכלוריד מטפורמין

 עובר ואינו בשתן שינוי ללא מופרש מטפורמין כי מראים בריאים בנבדקים ורידי תוך יחיד במינון מחקרים
.מרה הפרשת או) אדם בבני מטבוליטים זוהו לא( כבדי מטבוליזם

.נערכו לא מורחב בשחרור מטפורמין טבליות עם מטבוליזם מחקרי

חיסול

Dapagliflozin

 וDapagliflozin14)t של ג"מ50  של בודדת מנה לאחר. הכלייתי המסלול דרך בעיקר מסולקים קשורים  ומטבוליטים[
. אב כתרופת מופרש מהמינון-2% מ פחות, בשתן. בהתאמה, ובצואה בשתן מופרשת כוללת רדיואקטיביות-21%

C[-dapagliflozin, 75% הממוצע הפלזמה של הסופי החיים מחצית זמן. אב כתרופת מופרש מהמינון-15% כ, בצואה
.ג"מdapagliflozin 10  של אחת פומית מנה לאחר שעות-12.9 כ הואdapagliflozin  עבור) ½

הידרוכלוריד מטפורמין

 העיקרית הדרך היא צינורות שהפרשת כך על שמצביע מה, קריאטינין מפינוי בערך3.5  פי גדול הכלייתי הפינוי
, הראשונות השעות24  בתוך הכליה דרך מסולקת הנספגת מהתרופה-90% כ, פומי מתן לאחר. מטפורמין לסילוק

 מה, שעות-17.6 כ הוא החיסול של החיים מחצית זמן, בדם. שעות-6.2 כ של פלזמה סילוק של חיים מחצית זמן עם
.הפצה של תא להיות עשויה האריתרוציטים שמסת כך על שמצביע

ספציפיות אוכלוסיות

כליות ליקוי

Dapagliflozin

 או בינוני, קל כליות ליקוי עם2  מסוג סוכרת עם לחולים), ימים7  למשך ביום פעם דפאגליפלוזין ג"מ(20  יציב במצב
3.03  ופי פי2.04- 45%,  שהיו דפאגליפלוזין של גיאומטריות סיסטמיות חשיפות היוeGFR)  ידי על שנקבע כפי( חמור
 של יותר גבוהה מערכתית חשיפה. תקין כליות תפקוד עם2  מסוג סוכרת עם לחולים בהשוואה, בהתאמה, יותר גבוה

Dapagliflozin24  במשך בהתאמה יותר גבוהה גלוקוז להפרשת גרמה לא כליות ליקוי עם2  מסוג סוכרת עם בחולים
, קלה כלייתית ופגיעה2  מסוג סוכרת עם בחולים בשתן שעות24  במשך יציב במצב בשתן גלוקוז הפרשת. שעות

 כליות תפקוד עם2  מסוג סוכרת עם בחולים מאשר, בהתאמה-90%, ו80% -42%, ב נמוכה הייתה וחמורה בינונית
 ואמצעי אזהרות ,(2.2) ומתן מינוןלרִאְֹות[ ידועה אינה לדאפגליפלוזין החשיפה על המודיאליזה של ההשפעה. . תקין

].(8.6) ספציפיות באוכלוסיות שימושו,(5.1) זהירות

הידרוכלוריד מטפורמין

.מופחת הכלייתי והפינוי מתארך מטפורמין של ובדם בפלזמה החיים מחצית זמן, הכליות בתפקוד ירידה עם בחולים
].(5.1) זהירות ואמצעי אזהרותו(4) נגד התוויותלרִאְֹות

כבד ספיקת

Dapagliflozin
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 גבוהים היוdapagliflozin  של-AUC והמקסימוםC ממוצע-B), וA) Class-Pugh Child  ובינוני קל כבד ליקוי עם בחולים
דא ג"מ10  של בודדת מנה מתן לאחר בריאים תואמים ביקורת לנבדקי בהשוואה, בהתאמה-36%, ו12%  עד

.pagliflozinבכבד חמור ליקוי עם בחולים. קלינית משמעות בעלי נחשבו לא אלו הבדלים  C) Class-Pugh ,(Child
 תואמות לביקורות בהשוואה, בהתאמה-67%, ו40%  עד גבוהים היוdapagliflozin  של-AUC ומקסימוםC ממוצע
.בריאות

הידרוכלוריד מטפורמין

.בכבד פגיעה עם בחולים מטפורמין של פרמקוקינטיים מחקרים נערכו לא

גרִֵיַאטרִי

Dapagliflozin

 של מערכתיות חשיפות על משמעותית קלינית השפעה אין לגיל, אוכלוסיה של פרמקוקינטי ניתוח על בהתבסס
;dapagliflozinמינון התאמת מומלצת לא, לפיכך.

הידרוכלוריד מטפורמין

 שפינוי כך על מצביעים בריאים מבוגרים בנבדקים מטפורמין של מבוקרים פרמקוקינטיים ממחקרים מוגבלים נתונים
. בריאים צעירים לנבדקים בהשוואה גדלמקסימום-Cו, מוארך החיים מחצית זמן, ירד מטפורמין של הכולל הפלזמה
.הכליות בתפקוד משינוי בעיקר נובע ההזדקנות עם מטפורמין של בפרמקוקינטיקה השינוי כי נראה, אלו מנתונים

ילדים

.נחקרה לא הילדים באוכלוסייתXR XIGDUO  של הפרמקוקינטיקה

מִין

Dapagliflozin

 מערכתיות חשיפות על משמעותית קלינית השפעה אין למין, אוכלוסיות של פרמקוקינטי ניתוח על בהתבסס
.מינון התאמת מומלצת לא, לפיכךdapagliflozin;  של

הידרוכלוריד מטפורמין

2  מסוג סוכרת עם וחולים בריאים נבדקים בין משמעותית שונים היו לא מטפורמין של הפרמקוקינטיים הפרמטרים
 מסוג סוכרת עם בחולים מבוקרים קליניים במחקרים, דומה באופן=16). נשים=19, גברים( מגדר פי על נותחו כאשר

.ובנקבות בגברים דומה הייתה מטפורמין של האנטי-היפרגליקמית ההשפעה2,

גזע

Dapagliflozin

 משמעותית קלינית השפעה אין) אסיה או שחור, לבן( לגזע, אוכלוסייה של פרמקוקינטי ניתוח על בהתבסס
.מינון התאמת מומלצת לא, לפיכךdapagliflozin;  של מערכתיות חשיפות על

הידרוכלוריד מטפורמין

 מטפורמין של מבוקרים קליניים במחקרים. גזע לפי מטפורמין של פרמקוקינטיים פרמטרים על מחקרים בוצעו לא
(n=51)  שחורים(n=249),  בלבנים דומה הייתה האנטי-היפרגליקמית ההשפעה2,  מסוג סוכרת עם בחולים

(n=24). והיספנים
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גוף משקל

Dapagliflozin

 חשיפות על משמעותית קלינית השפעה אין הגוף למשקל, אוכלוסיה של פרמקוקינטי ניתוח על בהתבסס
.מינון התאמת מומלצת לא, לפיכךdapagliflozin;  של מערכתיות

תרופתיות אינטראקציות

 עם נערכו כאלה מחקרים כי אםXR ,XIGDUO  עם ספציפית פרמקוקינטית אינטראקציה מחקרי בוצעו לא
.הבודדים והמטפורמין הדפאגליפלוזין הרכיבים

 תרופתיות אינטראקציות של גופית חוץ הערכה

Dapagliflozin

,3A4 2D6, 2C19, 2C9, 1A2  עיכבו לאglucuronide- 3-O dapagliflozin-וdapagliflozin , גופיים חוץ במחקרים
,CYP2 ל גרמו ולאB6- 1A2, CYPאו  Dapagliflozin 3A4.הפעיל הטרנספורטר של חלש מצע הוא-gp( 

-glycoprotein )P ,Pו-glucuronide- 3-O dapagliflozinהפעיל לטרנספורטר מצע הוא  Dapagliflozin OAT3.או 
-glucuronide 3-O Dapagliflozinשל הפעילים הטרנספורטרים את משמעותי באופן עיכבו לא  OAT1

-gp, OCT2, Pאו  .OAT3ש סביר לא, כללי באופן dapagliflozin-הניתנות תרופות של הפרמקוקינטיקה על ישפיע 
OAT3. אוOAT1-gp, OCT2, P  מצעי שהן במקביל

מטפורמין על אחרות תרופות של השפעות

.מטפורמין על במקביל הניתנות אחרות תרופות של השפעתן את מציגה7  טבלה

בפלזמה מטפורמין של מערכתית חשיפה על במקביל הניתנת התרופה השפעת7:  טבלה

יחד מנוהלת תרופה
*)מינון משטר(

מטפורמין
*)מינון משטר(

מטפורמין

מקסימום-Cב†שינוי‡-AUCב†שינוי

:הבאים הדברים עבור מינון בהתאמות צורך אין
§7%↓§9%↓ג"מ850)ג"מ(5  גליבוריד

§22%↑§15%↑ג"מ850)ג"מ(40  פורוזמיד

20%↑9%↑ג"מ850)ג"מ(10  ניפדיפין
6%↓10%↓ג"מ850)ג"מ(40  פרופרנולול

§7%↑§5%↑ג"מ850)ג"מ(400  איבופרופן

 אינטראקציותלרִאְֹות[מטפורמין הצטברות את להגביר עשויות כלייתית צינורית הפרשת ידי על המסולקות תרופות
].(7.4) תרופתיות
60%↑40%↑ג"מ850)ג"מ(400  סימטידין

†. בודדות כמנות ניתנו במקביל הניתנות והתרופות המטפורמין כל*
,בחשיפה והירידה העלייה את מציינים ↓ו ↑0%); =  שינוי וללא במקביל שניתנה תרופה בלי/עם( שינוי אחוז

.בהתאמה
AUC)INF(. =AUC

.אריתמטיים אמצעים של יחס
‡
§

אחרות תרופות על מטפורמין של השפעות

.במקביל הניתנות אחרות תרופות על מטפורמין של ההשפעה את מציגה8  טבלה
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בטיפול תרופות של מערכתית חשיפה על מטפורמין השפעת8:  טבלה

יחד מנוהלת תרופה
*)מינון משטר(

מטפורמין
*)המינון משטר(

יחד מנוהלת תרופה

מקסימום-Cב†שינוי‡-AUCב†שינוי

:הבאים הדברים עבור מינון בהתאמות צורך אין
§37%↓§22%↓ג"מ850)ג"מ(5  גליבוריד

§31%↓§12%↓ג"מ850)ג"מ(40  פורוזמיד

8%↑¶10%↑ג"מ850)ג"מ(10  ניפדיפין
2%↑¶1%↑ג"מ850)ג"מ(40  פרופרנולול

1%#↑3%#↓ג"מ850)ג"מ(400  איבופרופן

1%↑¶5%↓ג"מ850)ג"מ(400  סימטידין
†. בודדות כמנות ניתנו במקביל הניתנות והתרופות המטפורמין כל*

,בחשיפה והירידה העלייה את מציינים ↓ו ↑0%); =  שינוי וללא במקביל שניתנה תרופה בלי/עם( שינוי אחוז
.בהתאמה

AUC)INF(  =AUC אחרת צוין אם אלא.
 דווח<0.05.  הפרש שלp  ערך, אריתמטיים אמצעים של יחס

).שעותAUC(0-24  על

‡
§
¶
.אריתמטיים אמצעים של יחס#

Dapagliflozin על אחרות תרופות של השפעות

 עבור במינון התאמות מומלצות לאdapagliflozin.  על במקביל שניתנות תרופות של ההשפעה את מציגה9  טבלה
.dapagliflozin

Dapagliflozin של מערכתית חשיפה על במקביל שניתנות תרופות של השפעות9:  טבלה

יחד מנוהלת תרופה
*)מינון משטר(

Dapagliflozin
*)מינון משטר(

Dapagliflozin

מקסימום-Cב†שינוי‡-AUCב†שינוי

:הבאים הדברים עבור מינון בהתאמות צורך אין
הפה דרך סוכרת נוגדות תרופות

7%↓1%↓ג"מ20)ג"מ(1000  מטפורמין
9%↑0%ג"מ50)ג"מ(45  פיוגליטזון

4%↓8%↑ג"מ10020( Sitagliptin ג"מ)
1%↑1%↓ג"מ20)ג"מ(4  גלימפיריד

4%↑1%↑ג"מ0.210( Voglibose ביום פעמים שלוש ג"מ)
דם וכלי לב תרופות

1%↓7%↑ג"מ50)ג"מ(25  הידרוכלורותיאזיד
ביום פעם ג"מ110( Bumetanide ג"מ)

ימים7  למשך

↑5%↑8%

12%↓2%↑ג"מ32020( Valsartan ג"מ)
2%↓1%↓ג"מ20)ג"מ(40  סימבסטטין

זיהומי אנטי חומר

7%↓22%↓ג"מRifampin )60010 עבור ביום פעם ג"מ
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יחד מנוהלת תרופה
*)מינון משטר(

Dapagliflozin
*)מינון משטר(

Dapagliflozin

מקסימום-Cב†שינוי‡-AUCב†שינוי

:הבאים הדברים עבור מינון בהתאמות צורך אין
)ימים6

סטרואידי לא דלקתי אנטי חומר

 של טעינה מינון( מפנמית חומצה
מ250  של מנות14  ואחריו ג"מ500

)שעות6  כל ג"

13%↑51%↑ג"מ10

†. אחרת צוין אם אלא בודדת מנה*
,בחשיפה והירידה העלייה את מציינים ↓ו ↑0%); =  שינוי וללא במקביל שניתנה תרופה בלי/עם( שינוי אחוז

.בהתאמה
INF(  =AUC(AUC ו יחיד במינון הניתנות לתרופותAUC-=  )AUC)TAU מרובים במינונים הניתנות לתרופות. ‡

אחרות תרופות עלDapagliflozin  של השפעות

 באופן השפיע לאDapagliflozin . במקביל הניתנות אחרות תרופות עלdapagliflozin  של ההשפעה את מציגה10  טבלה
.במקביל הניתנות התרופות של הפרמקוקינטיקה על משמעותי

יחד מנוהלות תרופות של המערכתיות החשיפות עלDapagliflozin  של השפעות10:  טבלה

יחד מנוהלת תרופה
*)מינון משטר(

Dapagliflozin
*)מינון משטר(

יחד מנוהלת תרופה

מקסימום-Cב†שינוי‡-AUCב†שינוי

:הבאים הדברים עבור מינון בהתאמות צורך אין
הפה דרך סוכרת נוגדות תרופות

5%↓0%ג"מ20)ג"מ(1000  מטפורמין
7%↓0%ג"מ50)ג"מ(45  פיוגליטזון

11%↓1%↑ג"מ10020( Sitagliptin ג"מ)
4%↑13%↑ג"מ20)ג"מ(4  גלימפיריד

דם וכלי לב תרופות

5%↓1%↓ג"מ50)ג"מ(25  הידרוכלורותיאזיד
ביום פעם ג"מ110( Bumetanide ג"מ)

ימים7  למשך

↑13%↑13%

6%↓5%↑ג"מ32020( Valsartan ג"מ)
6%↓19%↑ג"מ20)ג"מ(40  סימבסטטין

 ג"מ20  של טעינה מינון)ג"מ(0.25  דיגוקסין
ביום פעם ג"מ10  מכן ולאחר

ימים7  למשך

0%↓1%

 ג"מ20  של טעינה מינון)ג"מ(25  וורפרין
ביום פעם ג"מ10  מכן ולאחר

ימים7  למשך
-warfarinS
-warfarinR

↑3%
↑6%

↑7%
↑8%

.אחרת צוין אם אלא בודדת מנה*
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,בחשיפה והירידה העלייה את מציינים ↓ו ↑0%); =  שינוי וללא במקביל שניתנה תרופה בלי/עם( שינוי אחוז†
.בהתאמה

INF(  =AUC(AUC ו יחיד במינון הניתנות לתרופותAUC-=  )AUC)TAU מרובים במינונים הניתנות לתרופות. ‡

קלינית לא טוקסיקולוגיה13.

XRXIGDUO  בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1

. בפוריות פגיעה או מוטגנזה, קרצינוגנזה להעריך כדיXR XIGDUO  עם חיים בבעלי מחקרים נערכו לא
.בנפרד ומטפורמיןdapagliflozin  עם במחקרים הממצאים על מבוססים הבאים הנתונים

Dapagliflozin

-AUC.ליום ג"מ10  של הקליני מהמינון) נקבות(186  ופי) זכרים(131  פי בערך היה ביותר הגבוה המינון, בחולדות 
 במחקרי שהוערכו מהמינונים אחד באף בחולדות או בעכברים לגידולים גרם לא .AUC-ל חשיפה על בהתבסס

ג"מ-20 ו10 -2, ו בזכרים ליום ג"ק/ג"מ-40 ו15 -5, מ מורכבים היו בעכברים פומיים מינונים. שנתיים של קרצינוגניות
 המינונים. כאחד ולנקבות לגברים יום/ ג"ק/ג"מ-10 ו2 0.5,  היו בחולדות הפה דרך והמינונים, בנקבות יום/ג"ק/

 ליום ג"מ10  של הקליני מהמינון) נקבות(105  ופי) זכרים(72  פי בערך היו בעכברים שהוערכו ביותר הגבוהים
Dapagliflozin ל חשיפה על בהתבסס

vivo in  תיקון או מיקרו-גרעינים שהעריכוDNA  הקליני מהמינון-2100 מ יותר של מכפולות בחשיפה בחולדות.
 והיהS9  ל"מ/מיקרוגרם100 ≥ של ובריכוזיםDapagliflozin . מחקרים של בסדרה קלסטוגניות עבור שלילי היה

 של המוטגניות במבחן שלילי היהAmes  הפעלת בנוכחות גופית חוץ קלסטוגניות מבחני של בסדרה חיובי
Dapagliflozin

 סיכון מהווה אינו שדאפגליפלוזין כך על שמצביע מה, מוטגניות או לסרטן אות היה לא חיים בעלי על במחקרים
.אדם לבני גנוטוקסי

 נקבה או זכר בחולדות המוקדמת העוברית ההתפתחות או הפוריות, ההזדווגות על השפעות היו לא-Dapagliflozin ל
.בהתאמה, ובנקבות בזכרים אדם לבני המומלצים המרביים מהמינונים פעמים-998 ו1708  ≤ מכפולות בחשיפה שטופלו

הידרוכלוריד מטפורמין

) שבועות91  של מינון משך( ועכברים) שבועות104  של מינון משך( בחולדות בוצעו טווח ארוכי קרצינוגניות מחקרי
2000  של-MRHD מה4  פי בערך שניהם הם אלו מינונים. בהתאמה, יום/ג"ק/ג"מ-1500 ו900  וכולל עד של במינונים

 באופן. נקבות או זכרים בעכברים מטפורמין עם לסרטן עדות נמצאה לא. הגוף שטחי של השוואות על בהתבסס ג"מ
 פוליפים של מוגברת שכיחות הייתה, זאת עם. זכרים בחולדות מטפורמין עם גידולי פוטנציאל נצפה לא, דומה

.ליום ג"ק/ג"מ-900 ב שטופלו נקבות בחולדות סטרומליים ברחם שפירים

( איימס בדיקת: הבאות גופיות חוץ בבדיקות מטפורמין של מוטגני לפוטנציאל עדות הייתה לא
S. typhimurium ,(גנטיות מוטציות בדיקת )( כרומוזומליות סטיות בדיקת או), עכברים של לימפומה תאי

.שליליות גם היוvivo in  עכברים מיקרו-גרעין בבדיקת התוצאות). אנושיים לימפוציטים
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 ג"ק/ג"מ600  של גבוהים במינונים ניתן כאשר מטפורמין ידי על הושפעה לא נקבה או זכר חולדות של פוריות
.הגוף שטחי של השוואות על בהתבסס-MRHD מה3  פי בערך שהם, ליום

קליניים מחקרים14.

XR  הפחתת על השפעתו את לאפיין כדיXR XIGDUO  משולבות טבליות עם קלינית יעילות מחקרי נערכו לא
HbA1c. XIGDUOמורחב בשחרור הידרוכלוריד ומטפורמין דפאגליפלוזין של לטבליות לביו-אקוווילנטית נחשבת 

(XR)בין יחסית ביולוגית זמינות מחקרי נערכו לא]. (12.3) קלינית פרמקולוגיהלרִאְֹות[ במקביל הניתנות  XR
XIGDUOטבליות לבין  Dapagliflozinמיידי לשחרור במקביל הניתנות הידרוכלוריד ומטפורמין  .(IR)לטבליות  XR

hydrochloride metforminוטבליות  IR hydrochloride metforminלפי שנמדד כפי( דומה ספיגה היקף יש 
,(AUCטבליות של בפלזמה השיא שרמות בעוד  XRטבליות של מאלו-20% בכ נמוכות  IRמינון באותו.

 תזונה על מספקת שליטה ללא לטיפול תמימים בחולים נחקרXR  ומטפורמין דפאגליפלוזין טבליות של משותף מתן
 מסוג סוכרת עם בחולים נחקרXR  אוIR  מטפורמין וטבליות דפאגליפלוזין של משותף מתן. בלבד גופנית ופעילות

 טיפול. מטפורמין עם בשילוב) גליפיזיד( לסולפונילאוריאה בהשוואה, מטפורמין על מספקת לא בשליטה2
 מבחינה ומשמעותיים קלינית מבחינה רלוונטיים שיפורים הניב המינונים בכל מטפורמין בתוספת בדאפגליפלוזין

 או ראשוני טיפול( מטפורמין עם בשילוב לפלצבו בהשוואה(FPG)  בצום הפלזמה ובגלוקוז-HbA1c ב סטטיסטית
.בסיסי-BMI ו המחלה משך, גזע, גיל, מין כולל תת-קבוצות פני על נראתה-HbA1c ב ירידה). נוסף

מורחב שחרור מטפורמין עם ראשוני משולב טיפול14.1

 בשני השתתפו12%) -≤וHbA1c  (7.5%≥ מבוקרת לא2  מסוג סוכרת עם לטיפול תמימים מטופלים1241  של סך
5  עם ראשוני טיפול של והיעילות הבטיחות את להעריך כדי שבועות24  של פעילים מבוקרים מחקרים

dapagliflozinמטפורמין תכשיר עם בשילוב ג"מ10  או ג"מ .XR

: שבוע של הפתיחה תקופת לאחר טיפול זרועות3  מתוך לאחת באקראי חולקו מטופלים638 , אחד במחקר
(XR  מטפורמין או, פלצבו פלוס ג"מ10  דפאגליפלוזין), ליום ג"מ2000  עד(XR  מטפורמין בתוספת ג"מ10  דפאגליפלוזין

, נסבל לפי, ג"מ500  של במרווחים שבוע מדי הועלהXR Metformin  של המינון. פלצבו פלוס) ליום ג"מ2000  עד מעלה
.ג"מ2000  של חציוני מינון עם

 סטטיסטית מובהקים שיפורים סיפקXR Metformin  בתוספת ג"מDapagliflozin 10  של המשולב הטיפול
 במשקל סטטיסטית משמעותית והפחתה המונותרפיים מהטיפולים אחד לכל בהשוואה-FPG ו-HbA1c ב

 כמונותרפיה ג"מDapagliflozin 10 2).  ואיור11  טבלה ראה( בלבדXR Metformin - ל בהשוואה הגוף
- ל בהשוואה הגוף במשקל סטטיסטית מובהקת והפחתה-FPG ב סטטיסטית מובהקים שיפורים גם סיפקה

Metforminמ נחות לא והיה, לבדו - XR Metforminבהורדת במונותרפיה .HbA1c

30

4131552: אסמכתא מזהה



 של ראשוני משולב טיפול של פעיל מבוקר במחקר) *(24LCOF  בשבוע תוצאות11:  טבלה
Dapagliflozinעם  XRMetformin

Dapagliflozinיעילות פרמטר
ג"מ10

+
XR מטפורמין

Dapagliflozin
ג"מ10

מטפורמין
XR

N=211†N=219†N=208†

(%HbA1c )
9.19.09.0)ממוצע( בסיס קו

2.0-1.5-1.4-)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
§CI(( )95%-0.5 ‡מותאם ממוצע( מדאפגליפלוזין הבדל

,0.7-)(0.3-
)‡מותאם ממוצע(XR Metformin - מ הבדל

CI()95%

-0.5§

,0.8-)(0.3-
0.0¶

,0.2-)(0.2

 מותאםHbA1c 7%<  שהשיגו החולים אחוז
הבסיס לקו

46.6%31.7%35.2%

( FPGל"ד/ג"מ)

189.6197.5189.9)ממוצע( בסיס קו

60.4-46.4-34.8-)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
§CI(( )95%-13.9 ‡מותאם ממוצע( מדאפגליפלוזין הבדל

,20.9-)(7.0-
)‡מותאם ממוצע(XR Metformin - מ הבדל

CI()95%

-25.5§

,32.6-)(18.5-
-11.6#

,18.6-)(4.6-

)ג"ק( גוף משקל
88.688.587.2)ממוצע( בסיס קו

3.3-2.7-1.4-)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
)‡מותאם ממוצע(XR Metformin - מ הבדל

CI()95%

-2.0§

,2.6-)(1.3-
-1.4§

,2.0-)(0.7-

* :LOCF קדימה הועברה) שחולצו חולים של החילוץ לפני( אחרונה תצפית† .

‡
§
¶
p.0.05<  ערך#

. הטווח קצרת הכפולה-סמיות התקופה במהלך כפול-סמיות מחקר תרופות של אחת מנה לפחות שלקחו האקראיים המטופלים כל
.הבסיס לערך מותאם הקטנים הריבועים ממוצע

p.0.0001<  ערך
XR. metforminלעומת Noninferior
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 של שבועות24  של פעיל במחקר(%) -HbA1c ב זמן לאורך הבסיס מקו מתוקן ממוצע שינוי2:  איור
XRMetformin  עםDapagliflozin  של ראשוני משולב טיפול

: שבוע של פתיחה תקופת לאחר טיפול זרועות3  מתוך לאחת באקראי חולקו מטופלים603 , השני במחקר
(XR  מטפורמין או, פלצבו פלוס ג"מ5  דפאגליפלוזין), ליום ג"מ2000  עד(XR  מטפורמין בתוספת ג"מ5  דפאגליפלוזין

, נסבל לפי, ג"מ500  של במרווחים שבוע מדי הועלהXR Metformin  של המינון. פלצבו פלוס) ליום ג"מ2000   עד
.ג"מ2000  של חציוני מינון עם

ב סטטיסטית מובהקים שיפורים סיפקXR Metformin  בתוספת ג"מDapagliflozin 5  של המשולב הטיפול
HbA1c-ו FPG-הגוף במשקל סטטיסטית משמעותית והפחתה המונותרפיים מהטיפולים אחד לכל בהשוואה 

12). טבלה ראה( בלבדXR Metformin - ל בהשוואה
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 של ראשוני משולב טיפול של פעיל מבוקר במחקר) *(24LOCF  בשבוע תוצאות12:  טבלה
Dapagliflozinעם  XRMetformin

Dapagliflozinיעילות פרמטר
ג"מ5

+
XR מטפורמין

Dapagliflozin
ג"מ5

XR מטפורמין

N=194†N=203†N=201†

(%HbA1c )
9.29.19.1)ממוצע( בסיס קו

2.1-1.2-1.4-)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
§CI(( )95%-0.9 ‡מותאם ממוצע( מדאפגליפלוזין הבדל

,1.1-)(0.6-
)‡מותאם ממוצע(XR Metformin - מ הבדל

CI()95%

-0.7§

,0.9-)(0.5-

 מותאםHbA1c 7%<  שהשיגו החולים אחוז
הבסיס לקו

52.4%¶22.5%34.6%

( FPGל"ד/ג"מ)
193.4190.8196.7)ממוצע( בסיס קו

61.0-42.0-33.6-̀)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
§CI(( )95%− 19.1 ‡מותאם ממוצע( מדאפגליפלוזין הבדל

,26.7-)(11.4-
)‡מותאם ממוצע(XR Metformin - מ הבדל

CI()95%

-27.5§

,35.1-)(19.8-

)ג"ק( גוף משקל
84.286.285.8)ממוצע( בסיס קו

2.7-2.6-1.3-)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
)‡מותאם ממוצע(XR Metformin - מ הבדל

CI()95%

-1.4§

,2.0-)(0.7-

* :LOCF קדימה הועברה) שחולצו חולים של החילוץ לפני( אחרונה תצפית† .

‡
§
¶

. הטווח קצרת הכפולה-סמיות התקופה במהלך כפול-סמיות מחקר תרופות של אחת מנה לפחות שלקחו האקראיים המטופלים כל
.הבסיס לערך מותאם הקטנים הריבועים ממוצע

p.0.0001<  ערך
p.0.05<  ערך

מיידי שחרורMetformin-- ל תוספת14.2

 של במחקר השתתפו10%) -≤וHbA1c  (7%≥ מספקת לא גליקמית שליטה עם2  מסוג סוכרת עם חולים546  של סך
 של במינון מטפורמין שקיבלו מטופלים. מטפורמין עם בשילובdapagliflozin  להערכת פלצבו מבוקר שבועות24

 תקופת לאחר. חד-סמיות, שבועיים של פלצבו הובלת תקופת השלמת לאחר באקראי חולקו ליום ג"מ1500  לפחות
 למינון בנוסף פלצבו או ג"מdapagliflozin 10 , ג"מdapagliflozin -5 ל באקראי חולקו מתאימים חולים, ההובלה
.מטפורמין של הנוכחי
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 והפחתה-FPG, וב-HbA1c ב סטטיסטית מובהקים שיפורים סיפק ג"מ10  דאפגליפלוזין, למטפורמין נוסף כטיפול
 סטטיסטית מובהקים3).  ואיור13  טבלה ראה(24  בשבוע לפלסבו בהשוואה הגוף במשקל סטטיסטית משמעותית

p>0.05)בתוספת לפלסבו ביחס הסיסטולי הדם בלחץ ההתחלה מנקודת הממוצעים השינויים) המינונים שני עבור 
.בהתאמה, מטפורמין בתוספת ג"מ-10 ו ג"מDapagliflozin 5  עם כספית מ"מ-5.3 ו כספית מ"מ-4.5  היו מטפורמין

 תוסף בשילובDapagliflozin  של פלצבו מבוקר מחקר) *(LOCF שבועות24  של תוצאות13:  טבלה
מטפורמין עם

10Dapagliflozin  ג"מיעילות פרמטר
+

מטפורמין
N=135†

5Dapagliflozin  ג"מ
+

מטפורמין
N=137†

דמה תרופת

+
מטפורמין

N=137†

(%HbA1c )
7.98.28.1)ממוצע( בסיס קו

0.8-0.7-0.3-)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
§CI(( )95%-0.5 ‡מותאם ממוצע( מפלסבו הבדל

,0.7-)(0.3-
-0.4§

,0.6-)(0.2-
 מותאםHbA1c 7%<  שהשיגו החולים אחוז
הבסיס לקו

40.6%¶37.5%¶25.9%

( FPGל"ד/ג"מ)
156.0169.2165.6)ממוצע( בסיס קו

(24  בשבוע הבסיס מקו שינוי
)‡מתואם ממוצע

-23.5-21.5-6.0

§CI(( )95%-17.5 ‡מותאם ממוצע( מפלסבו הבדל

,25.0-)(10.0-
-15.5§

,22.9-)(8.1-
(1  בשבוע הבסיס מקו שינוי

)‡מתואם ממוצע
-16.5§

)N=115(
-12.0§

)N=121(
1.2

)N=126(
)ג"ק( גוף משקל

86.384.787.7)ממוצע( בסיס קו
2.9-3.0-0.9-)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
§CI(( )95%-2.0 ‡מותאם ממוצע( מפלסבו הבדל

,2.6-)(1.3-
-2.2§

,2.8-)(1.5-
* :LOCF קדימה הועברה) שחולצו חולים של החילוץ לפני( אחרונה תצפית† .

‡
§
¶

. הטווח קצרת הכפולה-סמיות התקופה במהלך כפול-סמיות מחקר תרופות של אחת מנה לפחות שלקחו האקראיים המטופלים כל
.הבסיס לערך מותאם הקטנים הריבועים ממוצע

. מטפורמין+  פלצבו לעומתp 0.00001<  ערך
.מטפורמין+  פלצבו לעומתp 0.05<  ערך
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 מבוקר שבועות24  של במחקר(%) -HbA1c ב זמן לאורך הבסיס מקו מתוקן ממוצע שינוי3:  איור
Metformin עם בשילובDapagliflozin  של פלצבו

0481216

לימודים שבוע

202424)LOCF(

METFORMIN +PLACEBO
METFORMIN + MG 10DAPAGLIFLOZIN

 עם טווח קצרת תקופה שהשלימו אקראיים נבדקים כולל, אורכיים חוזרים מדדים מודל על בהתבסס הבסיס מקו מותאם ממוצע לשינוי ערכים: שמאל צד גרף
 מודל על מבוססCIs -95% ו הבסיס מקו מותאם ממוצע שינוי עבור ערכים(LOCF): 24  לשבוע ימין צד גרף. הצלה ללא24  ושבוע כאחדHbA1C  ערכי

,ANCOVAולפחות בסיס קו עם אקראי נבדקים כולל  HbA1cהחילוץ לפני הבסיס לאחר אחד.

מיידי שחרור-Metformin-ל גליפיזידים בשליטת פעילה מחקר תוספת14.3

 אקראית חולקו10%) -≤וHbA1c (6.5%>  מספקת לא גליקמית שליטה עם2  מסוג סוכרת עם חולים816  של סך
. למטפורמין נוסף כטיפולDapagliflozin  להערכת נחיתות ללא, גליפיזידים מבוקר, שבועות52  של במחקר

 של פלצבו הובלת תקופת לאחר באקראי חולקו ליום ג"מ1,500  לפחות של במינון מטפורמין שקיבלו מטופלים
 להשפעה שבועות18  במשך טיטרציה ועברו) בהתאמה, ג"מ2.5  או(dapagliflozin 5  או-glipizide ל שבועיים
"מ20  גליפיזיד עד( ביותר הגבוהה המינון לרמת עד או) ליטר/ממול<6.1 , ל"ד/ג"מFPG ( 110<  אופטימלית גליקמית

 כדי טיטרציה הורדת למעט, קבועים נשמרו המינונים, מכן לאחר. נסבלים שהמטופלים כפי) ג"מ10  ודאפגליפלוזין ג
.היפוגליקמיה למנוע

(10  המקסימלי המחקר למינון טיטרציה עברו-dapagliflozin ב שטופלו מהמטופלים87% , הטיטרציה תקופת בתום
-HbA1c ב דומה ממוצעת להפחתה הוביל-Dapagliflozin ב טיפול). ג"מ(glipizide- 20 ב שטופלו73%  לעומת) ג"מ

- ב טיפול14).  טבלה ראה( אי-נחיתות הוכיח ובכך-glipizide, ל בהשוואה52,  בשבוע ההתחלה מנקודת
Dapagliflozinבהשוואה52  בשבוע ההתחלה מנקודת הגוף במשקל סטטיסטית מובהקת ממוצעת לירידה הוביל 

 ההתחלה מנקודת(p>0.0001)  סטטיסטית מובהק ממוצע שינוי. גליפיזידים בקבוצת הגוף במשקל ממוצעת לעלייה
 בתוספתDapagliflozin  עם כספית מ"מ-5.0  היה מטפורמין בתוספת-glipizide ל ביחס הסיסטולי הדם בלחץ

.מטפורמין
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-Glipizide לDapagliflozin  בין שהשווה פעיל מבוקר במחקר) *(52LOCF  בשבוע תוצאות14:  טבלה
Metformin- ל כתוספת

Dapagliflozinיעילות פרמטר
+

מטפורמין
N=400†

גליפיזיד
+

מטפורמין
N=401†

(%HbA1c )
7.77.7)ממוצע( בסיס קו

0.5-0.5-)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
 ממוצע( מטפורמין+  מגליפיזיד הבדל

CI(( )95% ‡מותאם
0.0§

,0.1-)(0.1

)ג"ק( גוף משקל
88.487.6)ממוצע( בסיס קו

3.21.4-)‡מותאם ממוצע( הבסיס מקו שינוי
 ממוצע( מטפורמין+  מגליפיזיד הבדל

CI(( )95% ‡מותאם
-4.7¶

,5.1-)(4.2-

* :LOCF קדימה שהועברה אחרונה תצפית† .

‡
§
¶

 הריבועים ממוצע. ההתחלה לאחר לפחות אחת יעילות מדידת עם ומטופלים אקראיים חולים
.הבסיס לערך מותאם הקטנים

 ערך. מטפורמין+  מגליפיזיד נחות לא
>0.0001.p

והטיפול אחסון/האספקה אופן16.

מסופק איך

XIGDUO®לטבליות  XR dapagliflozin)ומטפורמין  HClבצד חלקות הן, אחד בצד סימונים יש) מורחב בשחרור 
15. בטבלה המפורטות ובאריזות בחוזקות וזמינות האחורי

XRXIGDUO  טאבלטים מצגות15:  טבלה

מצופה סרטטאבלט חוזק
לּוחַ
צורה/צבע

לּוחַ
סימונים

NDC קודאריזה גודל

ל בהיר חוםג"מ2.5/1000
,קמור דו, חום

אליפסה בצורת

-"2.5/1000"ו"1074"
 ופשוט אחד בצד מובלט

.האחורי בצד

600310-6225-60 של בקבוק

,קמור דו, כתוםג"מ5/500
קפסולה בצורת

-"5/500"ו"1070"
 ופשוט אחד בצד מובלט

.האחורי בצד

30 של בקבוק
500 של בקבוק

0310-6250-30
0310-6250-50

,כהה ורוד עד ורודג"מ5/1000
-סגלגל, קמור דו

מעְּוצבָ

-"5/1000"ו"1071"
 ופשוט אחד בצד מובלט

.האחורי בצד

30 של בקבוק
60 של בקבוק
90 של בקבוק
400 של בקבוק

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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מצופה סרטטאבלט חוזק
לּוחַ
צורה/צבע

לּוחַ
סימונים

NDC קודאריזה גודל

,קמור דו, ורודג"מ10/500
קפסולה בצורת

-"10/500"ו"1072"
 ופשוט אחד בצד מובלט

.האחורי בצד

30 של בקבוק
500 של בקבוק

0310-6270-30
0310-6270-50

כהה עד צהובג"מ10/1000
,קמור דו, צהוב

אליפסה בצורת

-"10/1000"ו"1073"
 ופשוט אחד בצד מובלט

האחורי בצד

30 של בקבוק
90 של בקבוק
400 של בקבוק

0310-6280-30
0310-6280-90
0310-6280-40

וטיפול אחסון

 חדר טמפרטורת ראה[-86°F) ו(30°C- 59°F ל15°C  בין מותרים טיולים77°F);  עד(25°C 68°F  עד-20°C ב אחסן
USP]. מבוקרת

למטופל ייעוץ על מידע17.

).תרופות מדריך(-FDA ה ידי על מאושר מטופל תיוג ראה

הוראות

 פעם בכל מחדש אותו ולקרואXR- XIGDUO ב הטיפול תחילת לפני התרופות מדריך את לקרוא המטופלים את הנחו
.מתחדש שהמרשם

, כן כמו. חלופיות טיפול דרכי ועלXR XIGDUO  של הפוטנציאליים והיתרונות הסיכונים על המטופלים את ליידע
 אחר תקופתי מעקב, סדירה גופנית פעילות, תזונתיות הנחיות על ההקפדה חשיבות על המטופלים את ליידע יש

 יעץ. סוכרת סיבוכי והערכת והיפרגליקמיה היפוגליקמיה של וניהול זיהויHbA1c,  ובדיקת בדם הסוכר רמת
 שדרישות מכיוון, ניתוח או זיהום, טראומה, חום כמו לחץ של בתקופות בהקדם רפואי לייעוץ לפנות למטופלים
.להשתנות עשויות התרופות

, למשל( לאינסולין מתווסףXR XIGDUO  כאשר לעלות עלולה היפוגליקמיה של שהשכיחות למטופלים הודע
].(5.6) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ אינסולין או) סולפונילאוריאה

 על נתונים על בהתבסס. להריון להיכנס מתכננת או בהריון היא אם הרופא את מיד ליידע המטופלת את הנחה
.ההריון של והשלישי השני בשליש לעובר לנזק לגרום עלולXR XIGDUO , חיים בעלי

 מופרשXR XIGDUO  אם ידוע לא. להניק מתכננת או מניקה היא אם שלה הרופא את מיד ליידע למטופלת הנחיה
.יונקים לתינוקות נזק לגרום עלולXR XIGDUO , חיים בעלי על נתונים על בהתבסס, זאת עם; אם בחלב

 באברי מיקוטיים זיהומים הןXR- XIGDUO ב לשימוש הקשורות ביותר השכיחות הלוואי תגובות כי למטופלים הודע
.והקאות בחילות, ראש כאבי, שלשולים, השתן בדרכי דלקות, אף דלקת, הנשיים המין

 את לסלק ניתן לעיתים וכי, ללעוס או לכתוש ולא בשלמותוXR XIGDUO  את לבלוע יש כי למטופלים הנח
.המקורית לטבליה להידמות שעשויה רכה כמסה בצואה פעילים הלא החומרים

 שהיא ברגע אותה ליטול למטופלים יעצו, מנה הוחמצה אם. המרשם לפי רקXR XIGDUO  ליטול למטופלים הורה
 את ולקחת שהוחמצה המנה על לדלג צריכים חולים זה ובמקרה, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם אלא, נזכרת

 הוראה כן אם אלא, בו-זמניתXR XIGDUO  של טבליות2  ליטול לא למטופלים יעץ. הבא הקבוע במועד התרופה
.שלהם הבריאות שירותי ספק ידי על אחרת
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לקטית חומצה

 הגורמים שלו והמצבים והתסמינים המטפורמין מרכיב עקב לקטית לחמצת הסיכונים על המטופלים את ליידע
 באופןXR- XIGDUO ב הטיפול את להפסיק למטופלים יעץ]. (5.1) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ להתפתחותו

, חריגה ישנוניות, חולשה, שרירים כאבי, מוסברת בלתי היפרונטילציה מתרחשים אם לרופא מיידית   ולהודיע מיידי
 תסמינים. אחרים ספציפיים לא תסמינים או), בגפיים במיוחד( קור תחושת, סדיר לא או איטי דופק, סחרחורת
XR  טיפול התחלת במהלך להתרחש ועשויים במטפורמין טיפול התחלת במהלך שכיחים העיכול במערכת

;XIGDUOלמרות. מוסברים בלתי תסמינים מפתחים הם אם שלהם הרופא עם להתייעץ למטופלים הודע, זאת עם 
 התרחשות להעריך יש, לתרופות קשורים אינם התייצבות לאחר המתרחשים העיכול במערכת שסימפטומים שסביר

.אחרת חמורה מחלה או לקטית מחמצת לנבוע עשויה היא אם לקבוע כדי תסמינים של כזו

].(5.1) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[XR XIGDUO  קבלת בזמן מופרזת אלכוהול צריכת מפני למטופלים לייעץ

 קבלת בעת המטולוגיים ופרמטרים הכליות תפקוד של קבועה בדיקה של החשיבות על המטופלים את ליידע
].(5.1) זהירות ואמצעי אזהרותו(4) נגד התוויותלרִאְֹות[XR- XIGDUO ב טיפול

 שכן, רדיולוגי או כירורגי הליך כל לפניXR XIGDUO  נוטלים שהם שלהם לרופא   להודיע המטופלים את הנחו
 ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ תקין הכליות תפקוד כי שיאושר עדXR XIGDUO  של זמנית הפסקה שתידרש ייתכן

].(5.1) זהירות

דם לחץ יתר

 ספק עם קשר ליצור להם וייעץXR XIGDUO  עם להופיע עלול סימפטומטי דם לחץ שייתר למטופלים הודע
 את ליידע]. (5.2) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ כאלה תסמינים חווים הם אם שלהם הבריאות שירותי

.נוזלים של מספקת ולצריכה דם לחץ ליתר הסיכון את להגביר עלולה שהתייבשות המטופלים

קטואצידוזיס

ב השימוש במהלך דווחו קטואצידוזיס של מקרים. חמור חיים מסכן מצב היא שקטואידוזיס המטופלים את ליידע
.dapagliflozin-עם התואמים תסמינים מופיעים אם) אפשרי כאשר( קטונים לבדוק המטופלים את הנחה 

, בטן כאבי, הקאות, בחילות כולל( קטואצידוזיס של תסמינים אם. מוגבר אינו בדם הגלוקוז אם גם קטואצידוזיס
[ מיידי באופן רפואי לייעוץ ולפנותXR XIGDUO  את להפסיק למטופלים להורות, להתרחש)מאומצת ונשימה עייפות
].(5.3) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות

בכליות חריפה פגיעה

 לייעוץ לפנות למטופלים יעץ. בדאפגליפלוזין השימוש במהלך בכליות חריפה פגיעה על דווח כי למטופלים הודע
 עקב( מוגבר נוזלים איבוד או) צום או חריפה מחלה עקב( הפה צריכת מופחתת להם יש אם מיידי באופן רפואי

-XR ב השימוש את זמנית להפסיק מתאים שיהיה ייתכן שכן), לחום מוגזמת חשיפה או שלשולים, הקאות
XIGDUO(5.4) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ האלה ההגדרות ב.[

השתן בדרכי חמורים זיהומים

 על מידע להם ספק. חמורות להיות שעלולות, השתן בדרכי לדלקות הפוטנציאל על המטופלים את ליידע
לרִאְֹות[ כאלה תסמינים מופיעים אם בהקדם רפואי לייעוץ לפנות להם יעץ. השתן בדרכי דלקות של הסימפטומים

].(5.5) זהירות ואמצעי אזהרות

Vulvovaginitis), למשל( נקבות אצל המין באברי מיקוטיים זיהומים
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 דלקות של והתסמינים הסימנים על מידע להן וספק בנרתיק שמרים דלקות להתרחש עלולות כי למטופלות הודע
].(5.8) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ רפואי לייעוץ לפנות ומתי הטיפול אפשרויות לגבי להם ייעץ. בנרתיק שמרים

Balanitis), למשל( בזכרים המין באברי מיקוטיים זיהומים

balanoposthitis),  אוbalanitis , למשל( הפין של שמרים דלקות להופיע עלולות כי גברים למטופלים הודע
- וbalanitis  של והתסמינים הסימנים על מידע להם ספק. קודמת היסטוריה עם בחולים במיוחד

balanoposthitis)ומתי הטיפול אפשרויות לגבי להם ייעץ). הפין של העורלה או העטרה של אדמומיות או פריחה 
].(5.8) זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות[ רפואי לייעוץ לפנות

יתר רגישות תגובות

XR  של הרכיבים עם) ואנגיואדמה אורטיקריה, למשל( חמורות יתר רגישות תגובות שדווחו למטופלים הודע
.XIGDUOולא, אנגיואדמה או אלרגית תגובה על המצביעים תסמין או סימן כל על מיידית לדווח למטופלים יעץ 

.מרשם הנותנים הרופאים עם התייעצו שהם עד מהתרופה יותר ליטול

השתן   שלפוחית סרטן

   שלפוחית לסרטן קשורים להיות שעלולים אחרים תסמינים או מקרוסקופית המטוריה של סימן כל על מיידית לדווח למטופלים הודע
.השתן

מעבדה בדיקות

.בשתן גלוקוז עבור חיובי יבדקוXR XIGDUO  הנוטלים חולים, דפאגליפלוזין של הפעולה מנגנון בשל

GLUCOPHAGE®של רשום מסחרי סימן הוא  SAS Santé ,Merckשל בת חברה  KGaA Merckמדרמשטאדט ,
Squibb-Myers.Bristol  לחברת ברישיון, גרמניה

FARXIGA®החברות קבוצת של מסחרי סימן הוא .AstraZeneca

:ידי על מופץ

LP PharmaceuticalsAstraZeneca

19850Wilmington, DE
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תרופות מדריך

XIGDUO® XR(-OH-DOXR )ZIG
)מורחב בשחרורHCL  ומטפורמין דאפגליפלוזין(

טאבלטים
 לגרום עלולXR? XIGDUO XR XIGDUO  על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו

:כולל, חמורות לוואי לתופעות
) בדם חומצה של הצטברות( לקטית חמצת הנקרא חמור אך נדיר למצב לגרום עלולהXR- ,XIGDUO ב התרופות אחת, מטפורמין. לקטית חומצה-

.החולים בבית בו לטפל ויש רפואי חירום מצב היא לקטית חמצת. למוות לגרום שעלול

:לקטית לחמצת סימנים להיות שיכולים, הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד שלך לרופא התקשר
o
o
o
o
o
o
o
o

 אתה ברגליים או בידיים קר מרגיש אתה
סחרחורת או סחרחורת מרגיש

 מרגיש אתה סדיר לא או איטי דופק לך יש
עייף או חלש מאוד

 לך יש) רגילים לא( חריגים שרירים כאבי לך יש
נשימה קשיי

 כאבי לך יש מהרגיל יותר ישן או חריגה ישנוניות מרגיש אתה
הקאות או בחילות, בטן

 שלך לרופא ספר. לקטית לחמצת הובילו, במטפורמין השימוש עם שבשילוב אחרים דברים יש מטפורמין עם לקטית חמצת שעברו האנשים לרוב
חלב לקבל יותר גבוה סיכוי לך יש כי, הבאים מהדברים אחד לך יש אם

:אתה אםXR XIGDUO  עם חמצת
oבעיות יש, להזרקה בצבע המשתמשות מסוימות רנטגן מבדיקות מושפעות שלך שהכליות או קשות כליות בעיות לך יש 

בכבד

קצר לטווח" בולמוס" בשתיית אלכוהול הרבה לשתות או, מאוד קרובות לעתים אלכוהול לשתות

 גם להתרחש יכולה התייבשות. שלשולים או הקאות, חום עם חולה אתה אם לקרות יכול זה). גוף נוזלי של גדולה כמות לאבד( להתייבש
נוזלים מספיק שותה ולא גופנית פעילות או פעילות עם הרבה מזיע אתה כאשר

ניתוח לעבור

.שבץ או חמור זיהום, לב התקף יש

o
o
o

o
o

ב מהבעיות אחת לך יש אם לרופא לספר היא ממטפורמין לקטית חמצת עם מבעיה להימנע ביותר הטובה הדרך

-XR ל. האלה מהדברים אחד לך יש אם מה לזמןXR- XIGDUO ה את להפסיק להחליט עשוי שלך הרופא. למעלה הרשימה
XIGDUOשל האפשריות הלוואי תופעות מהן" ראה. אחרות חמורות לוואי תופעות להיות יכולות  XR"?XIGDUO

XR?XIGDUO  זה מה
 או בדאפגליפלוזין טיפול כאשר2  מסוג סוכרת עם במבוגרים) גלוקוז( בדם הסוכר בקרת את לשפר כדי גופנית ופעילות תזונה עם יחד משמש.-

 הנקראות מרשם תרופות2  מכיל )FARXIGA( dapagliflozin ומטפורמיןXIGDUO .)XR HCl )GLUCOPHAGE  בדם הסוכר ברמת שולט לא במטפורמין
XRXIGDUO

XRXIGDUO 1  מסוג סוכרת עם לאנשים מיועד אינו.

 בקטונים עלייה( סוכרתי קטואצידוזיס עם לאנשים מיועד אינוXR XIGDUO 18  לגיל מתחת בילדים ויעיל בטוח.
XRXIGDUO  אם ידוע לא). בשתן או בדם

-
-
-

 תיקח אלXR ?XIGDUO  ליטול אסור למי
XR XIGDUOאתה אם:

-
-

בדיאליזה נמצאים או חמורות עד בינוניות כליות בעיות להם יש

-XR ב מרכיבים של לרשימה זה תרופות מדריך בסוף עייןXR- .XIGDUO ב מהמרכיבים אחד לכל אוHCl- ,dapagliflozin, metformin ל אלרגיים
.XIGDUOל אלרגית תגובהרצְִינִיא של תסמינים XR- XIGDUOלכלול עשויה:

oבעור פריחה

)כוורות( שלך העור על מורמות אדומים כתמים
בבליעה או בנשימה לקושי לגרום שעלולה והגרון הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות

o
o

.החולים בית של הקרוב המיון לחדר מיד פנה או לרופא ופנהXR XIGDUO  ליטול הפסק, הללו מהתסמינים אחד לך יש אם

).בשתן או בדם בקטונים עלייה( סוכרתי קטואצידוזיס או מטבולית חמצת שנקרא מצב יש-
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XR?XIGDUO  נטילת לפני שלי לרופא לספר עלי מה
:אתה אם שלך לרופא ספרXR ,XIGDUO  נטילת לפני

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 יש סוכרתית מקטואצידוזיס סבלתם או1  מסוג מסוכרת סובלים
חמורות עד בינוניות כליות בעיות להם

כבד בעיות יש
לב בעיות יש שתן במתן בעיות או השתן בדרכי דלקות של היסטוריה יש

ניתוח לעבור עומדים גודש לב ספיקת   אי כולל,

בתזונה שינוי או ניתוח, מחלה עקב פחות אוכלים
 קרובות לעתים אלכוהול לשתות שלך בלבלב ניתוח או לבלב דלקת כולל, שלך הלבלב עם בעיות לך היו או יש

")בולמוס" שתיית( הקצר בטווח אלכוהול הרבה לשתות או, מאוד
 שירותי ספק עם שוחח. קצר לזמןXR XIGDUO  את להפסיק צורך שיהיה ייתכן. רנטגן צילום להליך ניגוד חומרי או צבע של זריקה לקבל הולכים

XR  על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מה" ראהXR .XIGDUO  את שוב להתחיל עליך ומתיXR XIGDUO  את להפסיק עליך מתי שלך הבריאות
"?XIGDUO

 עליך מתי שלך הבריאות שירותי ספק עם שוחח. קצר לזמןXR XIGDUO  את להפסיק צורך יהיה. הרבה לשתות או לאכול יוכלו ולא ניתוח לעבור עומדים
XR"?XIGDUO  על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מה" ראהXR .XIGDUO  את שוב להתחיל עליך ומתיXR XIGDUO  את להפסיק

השתן   שלפוחית סרטן לו היה או יש
 הרופא עם דבר, להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם. נולד שטרם לתינוק להזיק עלולXR XIGDUO . להריון להיכנס מתכננים או בהריון

.שלך בדם הסוכר ברמת לשלוט ביותר הטובה הדרך לגבי שלך
 תינוקך את להאכיל ביותר הטובה הדרך על שלך הרופא עם שוחח. שלך האם לחלב עוברXR XIGDUO  אם ידוע לא. להניק מתכננים או מניקים

XR.XIGDUO  נוטל אתה אם

-

-
-

-

.צמחים ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות כולל, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר

 אופן על להשפיע עשויות אחרות ותרופות אחרות תרופות של הפעולה אופן על להשפיע עשויXR.  XIGDUO לוקח אתה אם שלך לרופא במיוחד ספר:
XRXIGDUO  של הפעולה

-
-
-
-
-

)משתנים( מים כדורי
 או פניטואין) שחפת מניעת או לטיפול המשמש( ריפמפין

 המשמש(ritonavir ) בהתקפים לשליטה המשמש( פנוברביטל
HIV) בזיהומי לטיפול

)לב בבעיות לטיפול המשמש( דיגוקסין
.למעלה מופיעה שלך התרופה אם בטוח אינך אם אלה תרופות של רשימה עבור שלך הבריאות שירותי ספק את שאל

.חדשה תרופה מקבל אתה כאשר ולרוקח הבריאות שירותי לספק אותה והראה שלהם רשימה שמור. לוקח שאתה התרופות את דע
XR?XIGDUO  ליטול עלי כיצד

-
-
-

.אותו לקחת לך אומר שלך שהרופא כפי בדיוקXR XIGDUO  את קח
.שלך הרופא עם לדבר מבליXR XIGDUO  של שלך המינון את תשנה אל
 לגבי שלך הבריאות שירותי ספק עם שוחח. קיבה לקלקול הסיכוי את להפחית כדי הארוחות עם יום בכל אחת פעם הפה דרךXR XIGDUO  קח

.עבורך ביום ביותר הטובה השעה
XR.XIGDUO  את ללעוס או לחתוך, לכתוש אין. בשלמותוXR XIGDUO  את לבלוע

XR.XIGDUO  טבליות כמו שנראית) מעיים תנועת( רכה מסה שלך בצואה להעביר עלול אתה לפעמים
 לסוכרת צריך שאתה התרופות כמות, ניתוח או זיהום), דרכים תאונת כגון( טראומה, חום כגון, מתח של מסוימים סוגים תחת נמצא שלך הגוף כאשר
.שלך הבריאות שירותי ספק של להנחיות בהתאם ופעל הללו מהמצבים מאחד סובל אתה אם שלך הבריאות שירותי לספק מיד ספר. להשתנות עשויה

XR.XIGDUO  נטילת בזמן לך שנקבעה הגופנית והפעילות הדיאטה על הישאר
.שלך הטיפול ובמהלךXR XIGDUO  שתתחיל לפני מסוימות דם בדיקות לעשות עשוי שלך הרופא

 שירותי ספק של ההנחיות אחר עקוב. שלך-A1C ו בדם הסוכר רמות כולל, סדירות דם בדיקות עם שלך הסוכרת את יבדוק שלך הבריאות שירותי ספק
.עבורך בעיה מהווה בדם נמוך סוכר אם שלך הרופא עם שוחח). היפוגליקמיה( בדם נמוכה סוכר ברמת לטיפול שלך הבריאות

 התרופה את ולקח שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם. זוכר שאתה ברגע אותה קחXR ,XIGDUO  של למנה מתגעגע אתה אם
.הבא הקבוע במועד

.החולים בית של הקרוב המיון לחדר מיד פנה או שלך לרופא התקשרXR ,XIGDUO  מדי יותר לוקח אתה אם

-
-
-

-
-
-
-

-

-
XR?XIGDUO  נטילת בזמן להימנע עלי ממה

 שלך הסיכוי את להגביר יכול זה"). בולמוס שתיית(" קצר זמן בפרק מרובה אלכוהול משתיית או, מאוד קרובות לעיתים אלכוהול משתיית הימנע-
.חמורות לוואי תופעות לקבל

XR? XIGDUO XR  של האפשריות הלוואי תופעות מהן
XIGDUOכולל חמורות לוואי לתופעות לגרום עלול:

”XR?XIGDUO  על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו" ראה
 או סחרחורת, עילפון, סחרחורת להרגיש לך לגרום עלולה התייבשות). בגוף ומלח מים אובדן( להתייבש מסוימים לאנשים לגרום יכול..התייבשות-

XRXIGDUO ) אורתוסטטי דם לחץ יתר( עומד אתה כאשר במיוחד, חלשה
o :אתה אם להתייבשות יותר גבוה בסיכון להיות עלול אתה

נמוך דם לחץ יש

ומעלה65  בני) משתנים( מים כדורי כולל, שלך הדם לחץ להורדת תרופות קח o
o
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o
o

 דלת בדיאטה נמצאים
בכליות בעיות יש מלח

 בקטונים עלייה( קטואצידוזיס .יומי בסיס על לשתות צריך אתה נוזלים כמה כולל התייבשות למנוע כדי לעשות יכול אתה מה על שלך הרופא עם שוחח
-XR ב התרופות אחת-dapagliflozin, ב הטיפול במהלך2, סוג סוכרת או1  סוג סוכרתלהם שיש אנשים אצל התרחשה קטואצידוזיס).בשתן או בדם

.XIGDUOלהתרחש עלולה קטואצידוזיס.למוות להוביל עלולה קטואצידוזיס. חולים בבית בו לטפל צורך שיהיה שייתכן, חמור מצב הוא קטואצידוזיס 
 אחד מקבל אתה אם מיד לרופא והתקשרXR XIGDUO  ליטול הפסק. ל"ד/ג"מ-250 מ נמוכה בדם הסוכר רמת אם גםXR XIGDUO  עם

:הבאים מהתסמינים

o

-

בחילה

הקֲָאָה

).בטן( הבטן באזור כאב

o
o

עייפות

נשימה בעיית o
o

שלך הדם אם גם, בשתן קטונים יש אם בדוק, אפשר אםXR- ,XIGDUO ב הטיפול במהלך הללו מהתסמינים אחד מקבל אתה אם

.ל"ד/ג"מ-250 מ נמוך סוכר
o :אתה אם מיד שלך הרופא עם שוחחXR .XIGDUO  הנוטלים לאנשים קרתה בכליות פתאומית פגיעה.כליה בעיות

o
-XR ב התרופות אחת, דפאגליפלוזין הנוטלים אנשים אצל קרו לאשפוז להוביל שעלולים השתן בדרכי חמורים זיהומים.השתן בדרכי חמורים זיהומים

.XIGDUOקרובות לעתים שתן במתן צורך, שתן מתן בעת צריבה תחושת כגון השתן בדרכי דלקת של תסמינים או סימנים לך יש אם שלך לרופא ספר ,
.הקאות או בחילות, גב כאבי, מחום לסבול גם עלולים אנשים לפעמים. בשתן דם או), אגן( הבטן של התחתון בחלק כאב, מיד שתן במתן צורך

כגון, בדם נמוכה סוכר לרמת לגרום שעלולה אחרת תרופה עםXR XIGDUO  נוטל אתה אם).היפוגליקמיה( בדם נמוך סוכר

-
או לאכול יכול ולא חולה אתה אם, למשל שותה שאתה הנוזל או המזון כמות את להפחית

.זמן מדי יותר בשמש שהייה או שלשולים, מהקאות, למשל, שלך מהגוף נוזלים לאבד מתחיל אתה
-

-
 או הסולפונילאריאה תרופת של המינון את להוריד צורך שיהיה ייתכן. יותר גבוה בדם נמוך סוכר לקבל שלך הסיכון, אינסולין או סולפונילאוריאה

:לכלול עשויים בדם נמוך סוכר של ותסמינים סימניםXR .XIGDUO  נוטל שאתה בזמן האינסולין
o
o
o

ראֹׁש ּכאְבֵ

 של תחושה או רועד
עצבנית סחרחורת

o
o
o

חּולׁשהָ

מיְֹוזעָ

מהירות לב פעימות

o
o

ּבלִּבּול

נּומהָ

o
o

נרִגנָּות

רעב

 נמוך לך היה אם במיוחד, שלך בדםB12 ויטמין בכמות לירידה לגרום עלול ארוכים זמן לפרקי במטפורמין שימוש).ב מחסורB12 ויטמין(12נמוךB  ויטמין-
.רמות12שלךB  ויטמין את לבדוק כדי דם בדיקות לעשות עשוי שלך הרופא. לפני רמותB12 ויטמין

:כוללים בנרתיק שמרים זיהום של תסמינים. בנרתיק זיהומים לקבל עלולותXR XIGDUO  הנוטלות נשים.בנרתיק שמרים זיהום

o
o
o

-

נרתיקי ריח

') קוטג גבינת כמו להיראות או גבשושית להיות עשויה הפרשה( צהבהבות או לבנות נרתיקיות הפרשות
בנרתיק גירוד

 עלולים נימולים שאינם מסוימים גברים. הפין סביב בעור שמרים זיהום לקבל עלוליםXR XIGDUO  הנוטלים גברים).בלניטיס( הפין של שמרים זיהום-
:כוללים הפין של שמרים זיהום של אחרים תסמינים. הפין קצה סביב העור משיכת על המקשה הפין של מנפיחות לסבול

oהפין פריחת של נפיחות או גירוד, אדמומיות 
הפין של

 סביב בעור הפין מכאב מסריחות הפרשות
הפין

o
o
o

 לך להציע עשוי שלך הרופא. בפין או בנרתיק שמרים זיהום של תסמינים מקבל אתה אם לעשות מה לגבי שלך הבריאות שירותי ספק עם שוחח
 והתסמינים מרשם ללא פטריות נגד בתרופה משתמש אתה אם שלך הבריאות שירותי ספק עם מיד שוחח. מרשם ללא פטריות נגד בתרופה להשתמש

.חולפים לא שלך
LDL) או רע כולסטרול( בדם בשומנים עלייה -

 שנטלו אנשים יותר כמה אצל התרחש השתן   שלפוחית סרטן, סוכרת עם באנשיםdapagliflozin  על במחקרים.השתן   שלפוחית סרטן-
dapagliflozinל קשור השתן   שלפוחית סרטן אם לדעת כדי מקרים מדי מעט היו. לסוכרת אחרות תרופות שלקחו באנשים מאשר .dapagliflozin-

:הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד שלך לרופא ספר. השתן   שלפוחית סרטן לך יש אםXR XIGDUO  ליטול אסור

o
o

 בזמן כאב בשתן אדום צבע או דם
משתין שאתה

:כוללותXR XIGDUO  של ביותר הנפוצות הלוואי תופעות
oהפין שלשול של שמרים וזיהומי בנרתיק שמרים דלקות

ראֹׁש ּכאְבֵ

o
o

 בחילות גרון וכאבי נזלת או סתום אף
והקאות o

o
.חולפת לא או אותך שמטרידה כלשהי לוואי תופעת לך יש אם לרוקח או לרופא ספר
 שירותי לספק התקשר. שלך הרוקח או הבריאות שירותי ספק את שאל, נוסף למידעXR .XIGDUO  של האפשריות הלוואי תופעות כל לא אלו

FDA.1088-1-800- בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח יכול אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך הבריאות
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XR?XIGDUO  את לאחסן עליי כיצד
XR  את הרחק -25°C).ו(77°F- 20°C ל68°F  בין החדר בטמפרטורתXR XIGDUO  את אחסן

XIGDUOילדים של ידם מהישג התרופות כל ואת.
XR-XIGDUO ב והיעיל הבטוח השימוש על כללי מידע

XR XIGDUO  תיתן אל. לו נקבע שלא במצבXR- XIGDUO ב תשתמש אל. לתרופות במדריך המפורטות מאלה אחרות למטרות לפעמים ניתנות תרופות
.להם להזיק עלול זה. לך שיש תסמינים אותם להם יש אם גם, אחרים לאנשים

 שירותי מספק או מהרוקח לבקש יכול אתה. שלך הרופא עם דבר, נוסף מידע תרצה אםXR .XIGDUO  על ביותר החשוב המידע את מסכם זה תרופות מדריך
.הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתבXR XIGDUO  על מידע שלך הבריאות

1-800-236-9933 למספר התקשר אוwww.xigduoxr.com  אל עבור, נוסף למידע

XR?XIGDUO  של המרכיבים מהם

dapagliflozin הידרוכלוריד ומטפורמין:פעילים רכיבים

 קרבוקסימילצלולוזה נתרן, סטארט מגנזיום, דו-חמצני סיליקון, קרוספובידון, לקטוז מים נטול, מיקרו-גבישית תאית:פעילים לא חומרים
.והיפרומלוז

5  לטבליות הסרט ציפוי, בנוסף. וטלק גליקול פוליאתילן, טיטניום תחמוצת דו, פוליוויניל אלכוהול: הבאים פעילים הלא החומרים את מכילים הסרט ציפויי
XR XIGDUOמכיל ג"מ500 /ג"מ  Lake Aluminium FCF Yellow/Sunset No. 6 Yellow FD&C2.5  עבור הסרט ציפוי ואת XR XIGDUOמ5 , ג"מ1000 /ג"מ"

.ברזל תחמוצות מכילות ג"מ1000 /ג"מ-10 ו ג"מ500  טבליות/ ג"מ10 , ג"מ1000 /ג

Wilmington, DE LP PharmaceuticalsAstraZeneca 19850 : ידי על מופץ

7/2017: מתוקן.האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על אושר זה תרופות מדריך
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