
للميتفورمين الحساسية فرط أو للداباغليفلوزين الخطيرة الحساسية فرط من تاريخ-

)6.1و4(هيدروكلوريد.
)5.1و4(السكري. الكيتوني الحماض ذلك في بما االستقالبي ، الحماض -

----------------------واإلحتياطات المحاذير - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

الالزمة المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تشمل ال المعلومات وصف مميزات
-لوصفالكاملة المعلومات انظر وفعالية. بأمان  XR XIGDUOالستخدام

-

)5.1و4و2.2(المعبأ التحذير انظر : اللبنيالحماض
وتصحيح الحجم حالة بتقييم قم  ، XR XIGDUOبدء قبل : الدمضغط انخفاض

أو كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في السن ، كبار عند الدم حجم نقص

البول. مدرات يتناولون الذين المرضى وفي االنقباضي ، الدم ضغط انخفاض

)6.1و5.2(العالج. أثناء واألعراض العالمات راقب
الحماض وأعراض عالمات عليهم تظهر الذين المرضى بتقييم قم الكيتوني:الحماض

في الدم. في السكر مستوى عن النظر بغض الكيتوني الحماض أجل من االستقالبي

قبل الفور. على وعالجه بتقييمه قم  ، XR XIGDUOتناول عن توقف االشتباه ، حالة

الكيتوني. بالحماض اإلصابة خطر عوامل اعتبارك في ضع  ، XR XIGDUOفي البدء

للعالج مؤقت ووقف مراقبة إلى يحتاجون قد  XR XIGDUOيتناولون الذين المرضى

)5.3(الكيتوني. للحماض بتهيئتها المعروفة السريرية الحاالت في

مؤقتاً التوقف اعتبارك في ضع : الكلىوظائف وضعف الحادة الكلى إصابات

إصابة حدوث حالة في السوائل. فقدان أو الفم طريق عن الطعام تناول عن

الكلى وظائف مراقبة الفور. على وعالجه العالج عن توقف الكلى ، في حادة

)5.4(العالج. أثناء
التهابات وأعراض لعالمات المرضى تقييم : والكليةالحويضة والتهاب البولي اإلنتان

في : الدمسكر نقص  )5.5(األمر. لزم إذا الفور ، على وعالجها البولية المسالك

جرعة اعتبارك في ضع  ، XR XIGDUOمع أو األنسولين يتناولون الذين المرضى

 )5.6(الدم.في السكر نقص مخاطر لتقليل األنسولين مفرز أو األنسولين من أقل
قياس المستويات. 12بفيتامين الميتفورمين يخفض قد : نقص12بفيتامين

مراقبة : التناسليةاألعضاء فطرية التهابات  )6.1و5.7(سنويا. الدموية المعلمات

(الرعاية.معيار حسب والمعالجة المراقبة : C-LDLزيادة  )5.8(األمر.لزم إذا وعالج
5.9(

 

ال السريرية. التجارب في المثانة سرطانات في خلل لوحظ : المثانةسرطان 

المثانة سرطان من يعانون الذين المرضى في داباجليفلوزين استخدام ينبغي

لإلصابة سابق تاريخ لديهم الذين المرضى في بحذر استخدامه ويجب النشط

)5.10(المثانة.بسرطان
دليل وجود تثبت إكلينيكية دراسات توجد ال : الكبيرةالدموية األوعية نتائج

)XR XIGDUO.)5.11باستخدام الكبيرة الدموية األوعية مخاطر تقليل على قاطع

XR. XIGDUO
XIGDUO®( المفعولممتد هيدروكلورايد وميتفورمين داباجليفلوزينXR )

الفم ، طريق عن لالستخدام أقراص ،

2014المبدئية: األمريكية الموافقة
-

اللبنيالحماض تحذير:
بالكامل.محاصر تحذير على للحصول الكاملة الوصفات معلومات على اطلع

الوفاة إلى بالميتفورمين المرتبط اللبني للحماض التسويق بعد ما حاالت أدت-

المقاوم. القلب نظم وبطء الدم ضغط وانخفاض الجسم حرارة درجة وانخفاض

والنعاس التنفس وضيق العضلي واأللم بالضيق الشعور األعراض تضمنت

في الالكتات مستويات ارتفاع المختبرية االضطرابات تضمنت البطن. وآالم

ومستويات البيروفات ؛   /الالكتاتنسبة وزيادة األنيون ، فجوة وحماض الدم ،

)5.1(مل.   /ميكروغرام5  >عامبشكل الميتفورمين البالزما

لبعض المتزامن واالستخدام الكلوي ، القصور الخطر عوامل تشمل
والجراحة التباين ، مع اإلشعاعية والدراسات عاماً ، 65  >والعمراألدوية ،

تناول في واإلفراط األكسجين ، نقص وحاالت األخرى ، واإلجراءات
وإدارة مخاطر لتقليل خطوات توفير يتم الكبدي. واالختالل الكحول ،
الخطورة عالية المجموعات هذه في بالميتفورمين المرتبط اللبني الحماض

حماض حدوث في االشتباه حالة في  )5.1(الكاملة. الوصف معلومات في
عامة داعمة تدابير واتخاذ  XR XIGDUOتناول عن التوقف يجب لبني ،

)5.1(الفوري.الكلى بغسيل يوصى المستشفى. في

-

--

-

-

-

-

-

-  --------------------------- األخيرة الرئيسية التغييرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

محاصرتحذير

المحاذير  )2.1(واإلدارة الجرعات

)5(واإلحتياطات

2017/3

2017/7

2017/3

-
 .من -------------------------- واالستخدام المؤشرات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

والتمارين الغذائي للنظام مساعد كعامل إليه يشار بيجوانيد ، وميتفورمين ، داباجليفلوزين ،

من السكري بداء المصابين البالغين لدى الدم في السكر نسبة في التحكم لتحسين الرياضية

 SGLT2( ) 2 cotransporterمناسبميتفورمين و داباجليفلوزين من بكل العالج عند 2 النوع

)XR XIGDUO)1لنقل مثبط وهو داباجليفلوزين ، من مزيج عن عبارة

االستخدام:حدود

ا

----------------------------- العكسية الفعل ردود - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

أو 5٪ حدوث ( XR XIGDUOبـ المرتبطة شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت-

وعدوى األنفي ، البلعوم والتهاب لإلناث ، التناسلية الفطرية العدوى هي  )أكثر

في السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ تم  )6.1(والصداع.واإلسهال ، البولية ، المسالك

شيوعاً وأكثر المفعول ممتد بميتفورمين عولجوا الذين المرضى من ٪ 5 من أكثر

)6.1(القيء.  /والغثياناإلسهال وهمي: بدواء عولجوا الذين المرضى من
السكري.الكيتوني الحماض أو األول النوع من السكري داء لعالج ليس

)1.1(
----------------------واالدارة الجرعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

للمريض.الحالي العالج على بناء ًالبدء جرعة خصص

)2.1(
ال كامل. ابتالع  )2.1(الطعام.مع يوميا واحدة مرة يعطى

)2.1(أبداً.تمضغ أو تقطع أو تسحق
بها الموصى البدء جرعة فإن بالفعل ، داباجليفلوزين يتناولون ال الذين للمرضى بالنسبة

)2.1(يومياً.واحدة مرة ملغ 5 هي داباجليفلوزين من
مجم 2000 و داباجليفلوزين مجم 5 جرعة إلى يحتاجون الذين للمرضى بالنسبة

مجم 1000   /مجم2.5 من اثنين استخدم اإلطالق ، ممتد هيدروكلورايد ميتفورمين

)2.1(اإلطالق.ممتدة هيدروكلورايد ميتفورمين أقراص من
ميتفورمين ملغ 2000   /داباجليفلوزينملغ 10 من يومية جرعة تتجاوز ال

)2.1(اإلطالق.ممتد هيدروكلورايد
إذاتستمر أو تبدأ ال البدء. قبل الكلى وظائف تقييم

الرقم على  AstraZenecaبـ اتصل المعكوسة ، الفعل ردود عن لإلبالغ

medwatch./www.fda.govأو 1FDA-800-1088-الرقم على  FDAأو 9933-236-800-1 -

-

----------------------------- األدوية تفاعل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

في ضع اللبني. بالحماض اإلصابة خطر من الكربونية األنهيدراز مثبطات تزيد قد-

)7.3(المتكررة. المراقبة اعتبارك
وفانديتانيب رانوالزين مثل (الميتفورمين تصفية من تقلل التي األدوية

اعتبارك في ضع الميتفورمين. تراكم من تزيد قد  )وسيميتيدينودولوتجرافير

تأثير يحفز أن للكحول يمكن  )7.4(المتزامن. االستخدام ومخاطر فوائد

الكحول. تناول في اإلفراط من المرضى حذر الالكتات. استقالب على الميتفورمين

)7.5(

-

-

-

-

-

)4و2.2(. 2م1.73   /دقيقة  /مل60 من أقل  eGFRمعدل

(خفيف.كلوي بقصور المصابين المرضى عند للجرعة تعديل يوجد ال
2.2(
بالتباين التصوير إجراءات قبل أو وقت في  XR XIGDUOإيقاف يلزم قد

)2.3(باليود. المعالج

----------------------محددة مجموعات في استخدام - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

استخدم الحوامل. النساء عند جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال : حمل-

على المحتملة المخاطر تبرر المحتملة الفائدة كانت إذا فقط الحمل أثناء

)8.1(الجنين.
اإلرضاع.عن توقف أو  XR XIGDUOأوقف المرضعات:األمهات

)8.3(
بانخفاض المتعلقة الضائرة التفاعالت حدوث معدل ارتفاع الشيخوخة:طب

 )8.6و5.1(متكرر. بشكل الكلى وظائف تقييم الدموية. األوعية داخل الحجم
بانخفاض المتعلقة الضائرة التفاعالت حدوث معدل ارتفاع : الكلويالقصور

تجنب :كبدياختالل  )6.18.6 ،، 5.1(الكلى. ووظيفة الدموية األوعية حجم

)8.7(الكبدي. القصور مرضى في استخدامه

الدواءودليل المرضى استشارية معلومات على للحصول 17 انظر

-

-

--------------------والقوة الجرعة أشكال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

5  )3(هيدروكلورايد ميتفورمين من المفعول ممتد مجم 1000   /داباجليفلوزينمجم 2.5

مجم 5  )3(هيدروكلورايدميتفورمين من المفعول ممتد مجم 500   /داباجليفلوزينمجم

مجم 10  )3(هيدروكلورايدميتفورمين من المفعول ممتد مجم 1000   /داباجليفلوزين

مجم 10  )3(هيدروكلورايدميتفورمين من المفعول ممتد مجم 500   /داباجليفلوزين

)3(هيدروكلورايدميتفورمين من المفعول ممتد مجم 1000   /داباجليفلوزين

-

-

----------------------------- موانع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.73  /دقيقة  /مل60 من أقل المقدر الكبيبي الترشيح معدل (شديد: إلى معتدل كلوي اعتالل-
2017/7المنقحة:

)5.1و4(الكلى. غسيل أو المرحلة نهاية في الكلى مرض  ، )2م

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

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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كاملةوصفية معلومات

اللبنيالحماض تحذير:
درجة وانخفاض الوفاة إلى التسويق بعد ما مرحلة في بالميتفورمين المرتبط اللبني الحماض حاالت أدت  •

المرتبط اللبني الحماض ظهور يكون ما غالباً المقاوم. القلب نظم وبطء الدم ضغط وانخفاض الجسم حرارة
التنفس ، وضيق العضلي ، واأللم بالضيق ، الشعور مثل محددة غير بأعراض فقط مصحوباً خفياً ، بالميتفورمين

5  (>الدم في الالكتات مستويات بارتفاع بالميتفورمين المرتبط اللبني الحماض تميز البطن. وآالم والنعاس ،
  /الالكتاتنسبة وزيادة  ، )كيتونيمياأو كيتونية بيلة على دليل بدون (األنيون فجوة وحماض  ، )لتر  /مليمول

.])5.1(واالحتياطات التحذيرات نرى[مل   /ميكروغرام5  >عامبشكل الميتفورمين بالزما ومستويات البيروفات ؛

المتزامن واالستخدام الكلوي القصور بالميتفورمين المرتبط اللبني بالحماض اإلصابة خطر عوامل تشمل  •
دراسة وإجراء أكثر أو عاماً 65 والعمر  )توبيراميتمثل الكربونية األنهيدراز مثبطات مثل (األدوية لبعض

القلب قصور المثال ، سبيل على (األكسجة نقص وحاالت األخرى واإلجراءات والجراحة التباين مع إشعاعية
الكبدي.والضعف الكحول ، تناول في واإلفراط  ، )الحاداالحتقاني

المجموعات هذه في معه والتعامل بالميتفورمين المرتبط اللبني الحماض مخاطر لتقليل خطوات توفير يتم  •
التحذيرات و)4(موانع و)2.2(االستعمال وطريقة الجرعة نرى[الكاملة الوصفات معلومات في الخطورة عالية

.])8.7و8.6(محددة سكانية مجموعات في استخدامها و، )7(الدوائية التفاعالت و)5.1(واالحتياطات
داعمة تدابير واتخذ  XR XIGDUOعن فوراً توقف بالميتفورمين ، مرتبط لبني حماض حدوث في اشتبه إذا  •

.])5.1(واالحتياطات التحذيرات  نرى[الفوري الكلى بغسيل يوصى المستشفى. في عامة

واالستخداماالستطبابات1

وممارسة الغذائي للنظام مساعد كعامل  )المفعولممتد هيدروكلورايد وميتفورمين داباجليفلوزين ( XR XIGDUOإلى يشار

من بكل العالج يكون عندما 2 النوع من السكري بداء المصابين البالغين لدى الدم في السكر نسبة في التحكم لتحسين الرياضة

.])14(السريرية الدراسات نرى[مناسباً والميتفورمين داباجليفلوزين

االستخدامحدود 1.1

السكري.الكيتوني الحماض أو األول النوع من السكري بداء المصابين للمرضى  XR XIGDUOباستخدام يوصى ال

االستعمالوطريقة الجرعة 2.

بهاالموصى الجرعات 2.1

نرى[للمريض الحالي العالج على بناء ً XR XIGDUOمن البداية جرعة تخصيص الصحية الرعاية مقدمي على يجب-

.])3(القوة ونقاط الجرعات أشكال
الجانبية اآلثار لتقليل للجرعة تدريجي تصعيد مع الطعام مع الصباح في يومياً واحدة مرة  XR XIGDUOتناول يجب

الميتفورمين.عن الناتجة  )(GIالمعوية المعدية

من التخلص يتم األحيان ، بعض في مضغها. أو قطعها أو سحقها وعدم كاملة  XR XIGDUOأقراص ابتالع يجب

األصلي.القرص تشبه قد ناعمة رطبة ككتلة البراز في  XR XIGDUOلـ النشطة غير المكونات

واحدة مرة ملغ 5 هي داباجليفلوزين من بها الموصى البدء جرعة فإن بالفعل ، داباجليفلوزين يتناولون ال الذين للمرضى بالنسبة

يومياً.

من اثنين استخدم اإلطالق ، ممتد هيدروكلورايد ميتفورمين ملغ 2000 و داباجليفلوزين ملغ 5 جرعة إلى يحتاجون الذين للمرضى بالنسبة

اإلطالق.ممتدة هيدروكلورايد ميتفورمين أقراص من ملغ 1000   /داباغليفلوزينملغ 2.5

-

-

-

-
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بها الموصى اليومية للجرعة األقصى الحد تجاوز عدم مع والتحمل الفعالية على بناء ًالجرعات تعديل يمكن-

هيدروكلورايد.ميتفورمين مجم 2000 و داباجليفلوزين مجم 10 وهي

في . XR XIGDUOبدء قبل جرعة آخر تخطي  XRالميتفورمين من مسائية جرعة يتناولون الذين المرضى على يجب

التحذيرات نرى[ XR XIGDUOبدء قبل الحالة هذه بتصحيح يوصى الحجم ، نفاد من يعانون الذين المرضى

.])17(المريض إرشاد معلومات وو)8.5(محددة فئات في االستخدام و)5.2(واالحتياطات

-

-

الكلويالقصور مرضى 2.2

ذلك.بعد دوري وبشكل  XR XIGDUOالعالج بدء قبل الكلى وظائف تقييم

XR XIGDUOمقدر كبيبي ترشيح معدل لديهم الذين للمرضى استطباب  مضاد ( )eGFRأدناه
في االستخدام و، )6.1(العكسية التفاعالت و)5.4و5.1(واالحتياطات التحذيرات و)4(موانع نرى[2م1.73   /دقيقة  /مل60

.])8.6(محددة فئات

  /مل60 المقدر الكبيبي الترشيح معدل (خفيف كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في  XR XIGDUOجرعة لتعديل حاجة ال

.)أكبرأو 2)م1.73   /دقيقة

باليودالمتباين التصوير إجراءات عن التوقف 2.3

تاريخ لديهم الذين المرضى في باليود المعالج المتباين التصوير إجراء قبل أو وقت في  XR XIGDUOاستخدام عن التوقف يجب

الشرايين. داخل باليود المعالج التباين إعطاؤهم سيتم الذين المرضى في أو القلب ؛ قصور أو الكحول إدمان أو الكبد أمراض من

التحذيرات نرى[مستقرة الكلى وظيفة كانت إذا  XR XIGDUOتشغيل إعادة التصوير ؛ إجراء من ساعة 48 بعد  eGFRتقييم إعادة

.])5.1(واالحتياطات

والقوىالجرعة أشكال 3.

تتوافر هيدروكلورايد. وميتفورمين داباجليفلوزين من مزيج هو  XR XIGDUOالتالية القوة ونقاط الجرعات أشكال :في

XR XIGDUOأقراص

ا

ا

ا

ا

ا

مع بالفيلم ومغلفة الشكل ، بيضاوية الجانبين ، من محدب بني ، إلى فاتح بني لون ذات مجم 1000   /مجم2.5 أقراص

الخلفي.الجانب على وسهل واحد جانب على منقوش  1000"  /2.5"و  "1074"

 "5/500"و  "1070"مع بالفيلم مغلفة وأقراص الشكل ، كبسولة الجانبين ، من محدبة برتقالية ، أقراص هي ملغ 500   /ملغ5

الخلفي.الجانب على وسهل واحد جانب على منقوشان

و  "1071"مع بالفيلم ومغلفة الشكل ، بيضاوية الجانبين ، من محدبة داكنة ، وردية إلى زهرية أقراص هي ملغ 1000   /ملغ5

الخلفي.الجانب على وسهل واحد جانب على منقوش  "5/1000"

 "10/500"و  "1072"مع بغشاء ومغلفة كبسولة ، شكل على الجانبين ، من محدبة زهرية ، أقراص هي ملغ 500   /ملغ10

الخلفي.الجانب على وسهل واحد جانب على منقوش

مع بغشاء ومغلفة الشكل ، بيضاوية الجانبين ، من محدبة داكنة ، صفراء إلى صفراء أقراص هي ملغ 1000   /ملغ10

الخلفي.الجانب على وسهل واحد جانب على منقوش  "10/1000"و  "1073"

موانع4.

XR XIGDUOمن يعانون الذين للمرضى استطباب مضاد :هو

أو المرحلة نهاية في الكلى مرض  ، )2م1.73   /دقيقة  /مل60 من أقل الكبيبي الترشيح معدل (شديد إلى معتدل كلوي اعتالل-

.])5.1(واالحتياطات التحذيرات نرى[الكلى غسيل مرضى
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[الميتفورمين لهيدروكلوريد الحساسية فرط أو داباغليفلوزين تجاه الخطير الحساسية فرط تفاعل تاريخ-
.])6.1(العكسية التفاعالت نرى

معالجة يجب غيبوبة. بدون أو مع السكري ، الكيتوني الحماض ذلك في بما المزمن ، أو الحاد األيضي الحماض

باألنسولين.السكري الكيتوني الحماض

-

واالحتياطاتالتحذيرات 5.

اللبنيالحماض 5.1

لهذه كانت المميتة. الحاالت ذلك في بما بالميتفورمين ، المرتبط اللبني الحماض من التسويق بعد ما حاالت هناك كانت

ضيق أو البطن آالم أو العضلي األلم أو بالضيق الشعور مثل محددة غير بأعراض مصحوبة وكانت خفية بداية الحاالت

البطيء النظم واضطراب الدم ضغط وانخفاض الجسم حرارة انخفاض حدث فقد ذلك ، ومع النعاس ؛ زيادة أو التنفس

الشديد.الحماض مع المقاوم

الدمفي الالكتات تركيزات بارتفاع بالميتفورمين المرتبط اللبني الحماض تميز

البيروفات ؛ الالكتات: نسبة وزيادة  ، )كيتونيمياأو كيتونية بيلة على دليل بدون (األنيون فجوة وحماض  ، )لتر  /مولملي 5  (>

من ويزيد لالكتات الكبد امتصاص من الميتفورمين يقلل مل.   /ميكروغرام5  >عامبشكل الميتفورمين البالزما مستويات

للخطر.المعرضين المرضى في خاصة اللبني ، بالحماض اإلصابة خطر من يزيد قد مما الدم في الالكتات مستويات

إلى المستشفى ، في الفور على عامة داعمة تدابير اتخاذ يجب بالميتفورمين ، المرتبط اللبني الحماض في االشتباه حالة في

.XR XIGDUOعن الفوري التوقف جانب

الفوري الكلى بغسيل يوصى اللبني ، بالحماض قوي اشتباه أو تشخيص مع  XR XIGDUOبـ المعالجين المرضى في

  /مل170 إلى يصل تخليص مع للتبديل ، قابل هيدروكلوريد الميتفورمين (المتراكم الميتفورمين وإزالة الحماض لتصحيح

والشفاء.األعراض عكس إلى الكلى غسيل أدى ما غالباً . )الجيدةالدموية الدورة ظروف ظل في دقيقة

استخدام عن التوقف منهم اطلب األعراض ، هذه حدثت وإذا اللبني الحماض أعراض حول وعائالتهم المرضى بتثقيف قم

XR XIGDUO  األعراض.بهذه بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم وإبالغ

مخاطر لتقليل توصيات أدناه نورد بالميتفورمين ، المرتبط اللبني للحماض والمحتملة المعروفة الخطر عوامل من لكل

فيه:والتحكم بالميتفورمين المرتبط اللبني الحماض

الذين المرضى في األول المقام في التسويق بعد بالميتفورمين المرتبطة اللبني الحماض حاالت حدثت الكلوي:القصور

الكلوي القصور شدة مع بالميتفورمين المرتبط اللبني والحماض الميتفورمين تراكم خطر يزداد كبير. كلوي قصور من يعانون

يلي:ما للمريض الكلى وظيفة إلى المستندة السريرية التوصيات تشمل الكلى. طريق عن كبير بشكل يفُرز الميتفورمين ألن

:])12.3(السريري األدوية علم و، )2.2(االستعمال وطريقة الجرعة نرى

-

-

مضاد هو  eGFR)( .XR XIGDUOالمقدر الكبيبي الترشيح معدل على احصل  ، XR XIGDUOبدء قبل

 نرى[2م.1.73   /دقيقة  /مل60 من أقل المقدر الكبيبي الترشيح معدل من يعانون الذين للمرضى استطباب

.])4(موانع
لخطر المعرضين المرضى في . XR XIGDUOيتناولون الذين المرضى لجميع األقل على سنوياً  eGFRمعدل على احصل

متكرر.بشكل الكلى وظائف تقييم يجب  ، )السنكبار المثال ، سبيل على (الكلوي القصور لتطور متزايد

-

اللبني بالحماض اإلصابة خطر زيادة إلى معينة عقاقير مع  XR XIGDUOلـ المتزامن االستخدام يؤدي قد األدوية:تفاعل

التوازن مع وتتداخل الدموية ، الدورة في كبير تغير إلى وتؤدي الكلى ، وظيفة تضعف التي تلك بالميتفورمين: المرتبط

في ضع لذلك ، . ])7(الدوائية التفاعالت نرى[ )الكاتيونيةاألدوية مثل (الميتفورمين تراكم من تزيد أو القاعدي الحمضي

للمرضى.المتكررة المراقبة من المزيد اعتبارك
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لديهم المسنين المرضى ألن العمر تقدم مع بالميتفورمين المرتبط اللبني بالحماض اإلصابة خطر يزداد أكبر:أو سنة 65

أكثر متكرر بشكل الكلى وظائف تقييم سناً. األصغر بالمرضى مقارنة قلبي أو كلوي أو كبدي بقصور لإلصابة أكبر احتمالية

.])8.5(محددة فئات في االستخدام نرى[المسنين المرضى في

المعالجين المرضى في الدموية األوعية داخل الميودنة التباين عوامل استخدام أدى التباين:مع إشعاعية دراسات

التصوير إجراء وقت في  XR XIGDUOأوقف اللبني. الحماض وحدوث الكلى وظائف في حاد انخفاض إلى بالميتفورمين

في أو القلب ؛ قصور أو الكحول إدمان أو الكبدي القصور من تاريخ لديهم الذين المرضى في قبله أو باليود المعالج المتباين

التصوير ، إجراء من ساعة 48 بعد  eGFRتقييم أعد الشرايين. داخل باليود المعالج التباين إعطاؤهم سيتم الذين المرضى

مستقرة.الكلى وظيفة كانت إذا  XR XIGDUOتشغيل وأعد

خطر زيادة إلى اإلجراءات من غيرها أو الجراحية العمليات أثناء والسوائل الطعام منع يؤدي قد األخرى:واإلجراءات الجراحة

الطعام لتناول المرضى تقييد أثناء مؤقتاً  XR XIGDUOإيقاف يجب الكلوي. والضعف الدم ضغط وانخفاض الحجم نضوب

والسوائل.

قصور حالة في بالميتفورمين المرتبط اللبني للحماض التسويق بعد ما حاالت من العديد حدثت التأكسج:ناقصة الدول

واألوعية القلب انهيار ارتبط . )الدمفي األكسجة ونقص الدم تدفق نقص مع يترافق عندما خاصة (الحاد االحتقاني القلب

اللبني بالحماض الدم تأكسج بنقص المرتبطة األخرى والحاالت واإلنتان ، الحاد ، القلب عضلة واحتشاء  ، )الصدمة(الدموية

.XR XIGDUOعن توقف األحداث ، هذه مثل حدوث عند الكلوي. قبل الدم آزوت حدوث في أيضاً يتسبب وقد

اإلصابة خطر من يزيد قد وهذا الالكتات استقالب على الميتفورمين تأثير من الكحول يزيد الكحول:تناول في اإلفراط

.XR XIGDUOتناول أثناء الكحول تناول في اإلفراط من المرضى حذر بالميتفورمين. المرتبط اللبني بالحماض

ضعف بسبب هذا يكون قد بالميتفورمين. المرتبط اللبني الحماض حاالت مع الكبدي القصور مرضى تطور كبدي:اختالل

الذين المرضى في  XR XIGDUOاستخدام تجنب لذلك ، الدم. في الالكتات مستويات ارتفاع إلى يؤدي مما الالكتات تصفية

كبدي.مرض على معملية أو سريرية أدلة لديهم

الدمضغط انخفاض 5.2

نرى[داباجليفلوزين بدء بعد بأعراض المصحوب الدم ضغط انخفاض يحدث أن يمكن الدموية. األوعية داخل حجم تقلص داباغليفلوزين يسبب

 /دقيقة  /مل60 من أقل المقدر الكبيبي الترشيح معدل (الكلى وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى في خاصة  ، ])6.1(العكسية التفاعالت
العروية.البول مدرات يتناولون الذين المرضى أو المسنين المرضى أو  )2م1.73 

الحجم حالة تقييم يجب الخصائص ، هذه من أكثر أو واحدة لديهم الذين المرضى في  XR XIGDUOبدء قبل

العالج.بدء بعد الدم ضغط انخفاض وأعراض عالمات راقب وتصحيحها.

الكيتونيالحماض 5.3

مراقبة في عاجل بشكل المستشفى دخول وتتطلب الحياة تهدد خطيرة حالة وهي الكيتوني ، الحماض عن تقارير تحديد تم

جلوكوز ناقل مثبطات يتناولون الذين 2 والنوع 1 النوع من السكري داء من يعانون الذين المرضى في التسويق بعد ما

الذين المرضى في المميت الكيتوني الحماض من حاالت عن اإلبالغ تم داباجليفلوزين. ذلك في بما  ، )(2SGLT2 الصوديوم

.])1.1(واالستخدام المؤشرات نرى[1 النوع من السكري مرضى لعالج  XR XIGDUOيوصف ال داباغليفلوزين. يتناولون

يجب الشديد األيضي الحماض مع تتوافق وأعراض عالمات عليهم تظهر والذين  XR XIGDUOبـ عولجوا الذين المرضى

 XRبـ المرتبط الكيتوني الحماض أن حيث الدم في الجلوكوز مستويات عن النظر بغض الكيتوني الحماض أجل من تقييمهم

XIGDUO  في االشتباه حالة في ديسيلتر.   /ملغ250 من أقل الدم في الجلوكوز مستويات كانت لو حتى موجوداً يكون قد

عالج يتطلب قد الفوري. العالج وبدء المريض تقييم ويجب  ، XR XIGDUOإيقاف يجب الكيتوني ، بالحماض اإلصابة

والكربوهيدرات.والسوائل األنسولين استبدال الكيتوني الحماض
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التعرف يتم لم 1 ، النوع من السكري مرض من يعانون الذين المرضى في وخاصة التسويق ، بعد ما تقارير من العديد في

عادة المتوقعة تلك من أقل كانت الدم في الجلوكوز مستويات ألن العالج وتأخر الفور على الكيتوني الحماض وجود على

الجفاف مع متوافقة العرض عند واألعراض العالمات كانت . )دل  /ملغ250 من أقل غالباً (السكري الكيتوني للحماض

الحاالت بعض في التنفس. وضيق العام بالضيق والشعور البطن وآالم والقيء الغثيان وشملت الحاد االستقالبي والحماض

السعرات وانخفاض الحاد ، الحمى ومرض األنسولين ، جرعة تقليل مثل الكيتوني للحماض المؤهبة العوامل جميعها ، وليس

مرض المثال ، سبيل على (األنسولين نقص إلى تشير التي البنكرياس واضطرابات الجراحة ، أو المرض بسبب الحرارية

الكحول.تعاطي تحديد وتم  ، )البنكرياسجراحة أو البنكرياس التهاب من تاريخ أو 1 ، النوع من السكري

نقص ذلك في بما الكيتوني للحماض تؤهب قد التي المريض تاريخ في العوامل اعتبارك في ضع  ، XR XIGDUOفي البدء قبل

في ضع  ، XR XIGDUOبـ عولجوا الذين المرضى في .الكحولوتعاطي الحرارية السعرات وتقييد سبب ، ألي البنكرياس األنسولين

(الكيتوني للحماض بتهيئتها المعروفة السريرية المواقف في  XR XIGDUOعن مؤقتاً والتوقف الكيتوني الحماض مراقبة اعتبارك
.)الجراحةأو الحاد المرض بسبب طويلة لفترات الصيام المثال ، سبيل على

الكلىوظائف وضعف الحادة الكلى إصابة 5.4

[الكلوي القصور يسبب أن ويمكن  ، ])5.1(واالحتياطات التحذيرات نرى[األوعية داخل حجم تقلص داباغليفلوزين يسبب
دخول يتطلب وبعضها الحادة ، الكلى إصابة عن التسويق بعد ما تقارير هناك كانت . ])6.1(العكسية التفاعالت نرى

65 عن أعمارهم تقل مرضى تضمنت التقارير بعض داباجليفلوزين: يتلقون الذين المرضى في الكلى ، وغسيل المستشفى

عاماً.

الدم ، حجم نقص ذلك في بما الحادة الكلى إلصابة المرضى تهيئ قد التي العوامل اعتبارك في ضع  ، XR XIGDUOفي البدء قبل

لألنجيوتنسين ، المحول اإلنزيم مثبطات البول ، مدرات (المصاحبة واألدوية االحتقاني ، القلب وفشل المزمن ، الكلوي والقصور

أي في  XR XIGDUOعن مؤقتاً التوقف اعتبارك في ضع . )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات األنجيوتنسين ، مستقبالت حاصرات

 ؛ )للحرارةالمفرط التعرض أو الهضمي الجهاز مرض (السوائل فقد أو  )الصيامأو الحاد المرض مثل (الفم تناول انخفاض من وضع

 XR XIGDUOتناول عن التوقف يجب الكلى ، في حادة إصابة حدوث حالة في الحادة. الكلى إصابة وأعراض لعالمات المرضى مراقبة

العالج.وبدء الفور على

الذين والمرضى المسنون المرضى يكون قد . )(eGFRالكبيبي الترشيح معدل ويقلل الدم في الكرياتينين داباجليفلوزين يزيد

الكلى بوظيفة المتعلقة العكسية التفاعالت تحدث أن يمكن التغييرات. لهذه عرضة أكثر الكلى وظائف اختالل من يعانون

بشكل ومراقبتها  XR XIGDUOبدء قبل الكلى وظيفة تقييم يجب . ])6.1(العكسية التفاعالت نرى[ XR XIGDUOبدء بعد

مل60 من أقل المقدر الكبيبي الترشيح معدل من يعانون الذين للمرضى استطباب مضاد هو  XR XIGDUOذلك. بعد دوري

فئات في االستخدام و)5.1(واالحتياطات التحذيرات و)4(موانع و)2.2(االستعمال وطريقة الجرعة نرى[2م.1.73   /دقيقة  /

.])8.6(محددة

والكليةالحويضة والتهاب البول تعفن 5.5

الحويضة والتهاب البولي اإلنتان ذلك في بما الخطيرة البولية المسالك التهابات عن التسويق بعد ما تقارير هناك كانت

العالج يزيد داباغليفلوزين. ذلك في بما  ، SGLT2مثبطات يتلقون الذين المرضى في المستشفى دخول تتطلب التي والكلية

البولية المسالك التهابات وأعراض لعالمات المرضى تقييم البولية. المسالك بعدوى اإلصابة خطر من  SGLT2بمثبطات

.])6.2(العكسية التفاعالت نرى[األمر لزم إذا الفور ، على وعالجها

 الدمفي السكر نقص تسبب بأنها المعروفة األدوية مع يستخدم 5.6

داباجليفلوزين

اإلصابة خطر من داباغليفلوزين يزيد أن يمكن الدم. في السكر نقص يسببان األنسولين ومفرزات األنسولين أن المعروف من

هناك تكون قد لذلك ، . ])6.1(العكسية التفاعالت نرى[األنسولين مفرز أو األنسولين مع دمجه عند الدم في السكر بنقص

 XRمع العوامل هذه استخدام عند الدم في السكر نقص مخاطر لتقليل األنسولين إفراز أو األنسولين من أقل لجرعة حاجة

XIGDUO.

الميتفورمينهيدروكلوريد
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أن يمكن ولكن المعتادة ، االستخدام ظروف ظل في بمفرده الميتفورمين يتلقون الذين المرضى في الدم في السكر نقص يحدث ال

السعرات مكمالت طريق عن الشاقة التمارين تعويض يتم ال عندما أو ناقصاً ، الحرارية السعرات تناول يكون عندما يحدث

إن اإليثانول. أو   )واألنسولينيوريا السلفونيل مثل (الجلوكوز لخفض أخرى عوامل مع المتزامن االستخدام أثناء أو الحرارية ،

التسمم أو النخامية أو الكظرية الغدة قصور من يعانون والذين التغذية ، سوء من يعانون الذين أو المنهكين أو المسنين المرضى

كبار لدى الدم في السكر نقص على التعرف الصعب من يكون قد الدم. في السكر نقص لتأثيرات خاص بشكل معرضون بالكحول

األدرينالية.بيتا حاصرات أدوية يتناولون الذين واألشخاص السن

تركيزات12بفيتامين 5.7

ب لفيتامين الطبيعية غير المستويات في انخفاض أسبوعاً ، 29 لمدة للميتفورمين للرقابة الخاضعة السريرية التجارب في

ربما االنخفاض ، هذا المرضى. من ٪ 7 من يقرب ما في لوحظ سريرية ، مظاهر دون مستويات ، 12سابقاًالطبيعي المصل

قابل أنه ويبدو الدم بفقر الداخلي العامل مركب يرتبط ما نادراً ذلك ، ومع B12من االمتصاص 12بمع التداخل بسبب

أساس على الدم متغيرات بقياس ينُصح مكمالت. 12بفيتامين أو الميتفورمين تناول عن التوقف مع بسرعة لالنعكاس

نرى[مناسب بشكل وإدارتها ظاهرة تشوهات أي في التحقيق ويجب  XR XIGDUOيتناولون الذين المرضى في سنوي

.])6.1(العكسية التفاعالت

تطوير إلى يميل أنه يبدو  )امتصاصهأو الكالسيوم تناول أو 12بفيتامين نقص من يعانون الذين أولئك (األفراد بعض

من فترات على القياسات تكون قد 12الروتينيب فيتامين مصل المرضى ، هؤالء في المستويات. 12الطبيعيغير ب فيتامين

مفيدة.سنوات 3 إلى 2

التناسليةالفطرية العدوى 5.8

الفطرية العدوى من تاريخ لديهم الذين المرضى كان التناسلية. الفطريات بعدوى اإلصابة خطر من داباغليفلوزين يزيد

مناسب.بشكل وعالج راقب . ])6.1(العكسية التفاعالت نرى[التناسلية الفطرية بالعدوى لإلصابة عرضة أكثر التناسلية

)C)-LDLالكثافة منخفض الدهني البروتين كوليسترول في زيادة 5.9

معيار حسب وعالجه  C-LDLراقب . ])6.1(العكسية التفاعالت نرى[داباجليفلوزين مع  C-LDLفي الزيادات تحدث

.XR XIGDUOبدء بعد الرعاية

المثانةسرطان5.10

عولجوا  ٪)0.17(مريضاً 10 /6045في حديثاً المشخصة المثانة سرطان حاالت عن اإلبالغ تم سريرية ، دراسة 22 خالل من

لدواء التعرض كان الذين المرضى استبعاد بعد مقارن.   /وهميبدواء عولجوا  ٪)0.03(مريض 1 /3512و بداباغليفلوزين

مع حاالت هناك تكن ولم داباغليفلوزين مع حاالت 4 هناك كانت المثانة ، سرطان تشخيص وقت في عام من أقل الدراسة

الموجودة لألورام محتمل مؤشر (الدموية والبيلة المثانة بسرطان اإلصابة خطر عوامل موازنة تمت المقارنة.   /الوهميالدواء

مرتبطاً األحداث هذه ظهور كان إذا ما لتحديد جداً قليلة حاالت هناك كانت األساس. خط عند العالج أذرع بين  ً)مسبقا

بداباجليفلوزين.

 XRاستخدام ينبغي ال وبالتالي ، مسبقاً. الموجودة المثانة أورام على تأثير لداباغليفلوزين كان إذا ما لتحديد كافية بيانات توجد ال

XIGDUO  بسرطان لإلصابة سابق تاريخ لديهم الذين المرضى في النشط. المثانة سرطان من يعانون الذين المرضى في

بالسرطان اإلصابة لتكرار المعروفة غير المخاطر مقابل الدم في السكر نسبة في التحكم فوائد في النظر ينبغي المثانة ،

.XR XIGDUOباستخدام

الدمويةاألوعية نتائج 5.11

 XRباستخدام الكبيرة الدموية األوعية مخاطر تقليل على قاطع دليل وجود تثبت إكلينيكية دراسات هناك تكن لم

XIGDUO.
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السلبيةالفعل ردود 6.

العالمات:وضع في آخر مكان أي وفي أدناه موصوفة التالية الهامة السلبية التفاعالت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ضغط انخفاض  ])5.1(واالحتياطات التحذيرات ومحاصرتحذير نرى[اللبني الحماض

التحذيرات نرى[الكيتوني الحماض  ])5.2(واالحتياطات التحذيرات نرى[الدم

])5.3(واالحتياطات
والتهاب البول تعفن  ])5.4(واالحتياطات التحذيرات نرى[الكلى وظائف وضعف الحادة الكلى إصابة

])5.5(واالحتياطات التحذيرات نرى[والكلية الحويضة
 ])5.6(واالحتياطات التحذيرات نرى[الدم في السكر نقص تسبب بأنها المعروفة األدوية مع استخدم
التحذيرات نرى[التناسلية الفطرية االلتهابات  ])5.7(واالحتياطات التحذيرات نرى[تركيزات 12بفيتامين

])5.8(واالحتياطات
 ])5.9(واالحتياطات التحذيرات نرى[ )C)-LDLالكثافة منخفض الدهني البروتين كوليسترول في الزيادات
])5.10(واالحتياطات التحذيرات نرى[المثانة سرطان

السريريةالتجارب تجربة 6.1

لوحظت التي الضار التفاعل معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

تعكس ال وقد آخر لدواء السريرية التجارب في بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب في

السريرية.الممارسة في المالحظة المعدالت

ميتفورمينوهيدروكلوريد داباجليفلوزين

ممتد أو الفوري الميتفورمين مع باالشتراك داباجليفلوزين من الوهمي للتحكم خاضعة المدى قصيرة دراسات 8 من المرضى من مسبقاً محددة مجموعة من البيانات استخدام تم

أو والميتفورمين ،  DPP4[ ]-4 peptidase dipeptidylمثبطمع وباالقتران بمفرده الميتفورمين (اإلضافية الدراسات من العديد المجموعة هذه تضمنت السالمة. لتقييم اإلطالق

العالج تلقوا الذين 2 النوع من والسكري  ][CVDالدموية واألوعية القلب أمراض من يعانون لمرضى ودراستان الميتفورمين ، دراسات مع أولية توليفة 2 والميتفورمين ، األنسولين

فقط الميتفورمين تلقوا الذين المرضى تضمين تم وبدونه ، الميتفورمين باستخدام الخلفية في العالج تضمنت التي للدراسات بالنسبة . ])الخلفيةفي كعالج بالميتفورمين [المعتاد

ملغ 10 داباجليفلوزين باستخدام يومياً واحدة مرة مريضاً 983 عالج تم الثماني ، الدراسات هذه خالل من دراسات. 8 من المكونة الوهمي للعالج خضعت التي الدراسة مجموعة في

75 من أكبر 2٪ و عاماً 57 السكان عمر متوسط   كان أسبوعاً. 23 التعرض مدة متوسط   الثماني الدراسات هذه توفر وميتفورمين. وهمي بدواء عولجوا 1185 و والميتفورمين

السكري مرض من يعانون السكان كان األساس ، في أفريقي. أمريكي أو أسود 3٪ آسيوي ، 6٪ أبيض ، 88٪ الذكور ؛ من هم السكان من  ٪)54(المائة في وخمسون أربعة عاماً.

وضعف المرضى من 90٪ في طفيف بشكل ضعيفة أو طبيعية الكلى وظائف وكانت  ، A1c )HbA1c( 8.4٪الهيموغلوبين متوسط   وكان ، المتوسط   في سنوات 8 لمدة

وكان ، المتوسط   في سنوات 8 لمدة السكري مرض من يعانون السكان كان األساس ، في أفريقي. أصل من األمريكيين أو السود من 3٪ و المرضى. من 10٪ في متوسط

من 3٪ و المرضى. من 10٪ في متوسط   وضعف المرضى من 90٪ في طفيف بشكل ضعيفة أو طبيعية الكلى وظائف وكانت  ، A1c )HbA1c( 8.4٪الهيموغلوبين متوسط

 ، A1c )HbA1c( 8.4٪الهيموغلوبين متوسط   وكان ، المتوسط   في سنوات 8 لمدة السكري مرض من يعانون السكان كان األساس ، في أفريقي. أصل من األمريكيين أو السود

المرضى.من 10٪ في متوسط   وضعف المرضى من 90٪ في طفيف بشكل ضعيفة أو طبيعية الكلى وظائف وكانت

الذين المرضى في بالغفل والمضبوطة المدى قصيرة دراسات الثماني المجموعة في الضائرة األحداث حدوث معدل كان

كان والميتفورمين. الوهمي الدواء لمجموعة ٪ 58.2 بـ مقارنة ٪ 60.3 والميتفورمين  mg  10dapagliflozinبـ عولجوا

3.3 بـ مقارنة ٪ 4 والميتفورمين ملغ 10 داباجليفلوزين تلقوا الذين المرضى في الضائرة األحداث بسبب العالج عن التوقف

تم والتي التوقف إلى أدت والتي عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر األحداث كانت والميتفورمين. الوهمي الدواء لمجموعة ٪

وزيادة  ، ٪)0.7(كلوي اختالل هي والميتفورمين ملغ 10 بداباجليفلوزين عولجوا مرضى 3 عن يقل ال ما في عنها اإلبالغ

.٪)0.2(اإلصابة البولية والمسالك  ، ٪)0.2(الكلوي الكرياتينين تصفية وانخفاض  ، ٪)0.2(الدم في الكرياتينين

التفاعالت هذه تكن لم والميتفورمين. داباجليفلوزين باستخدام المرتبطة الشائعة الضائرة التفاعالت 1 الجدول يوضح

الوهمي ، العالج من أكثر وميتفورمين داباجليفلوزين على شيوعاً أكثر بشكل وحدثت األساس ، خط عند موجودة الضائرة

ملغ.10 داباجليفلوزين أو ملغ 5 بداباجليفلوزين إما عولجوا الذين المرضى من األقل على ٪ 2 في وحدثت
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عولجوا الذين المرضى من 2٪ في عنها اإلبالغ تم التي بالسيبو عليها تسيطر التي الدراسات في العكسية التفاعالت 1: الجدول

وميتفورمينبداباغليفلوزين

المرضىمن ٪سلبيفعل رد

بالسيبوعليها تسيطر دراسات 8 من مجموعة

والوهمي
ميتفورمين

داباجليفلوزين
وملغ 5

ميتفورمين
410 =العدد

داباجليفلوزين
وملغ 10

ميتفورمين
983 =العدد 1185 =العدد

1.59.49.3*األنثويةالتناسلية األعضاء فطرية التهابات

5.96.35.2األنفيالبلعوم التهاب

3.66.15.5†البوليةالمسالك التهابات

5.65.94.2إسهال

2.85.43.3الراسصداع

04.33.6‡الذكريةالتناسلية الفطرية االلتهابات

2.44.12.6االنفلونزا

2.03.92.6غثيان

3.23.42.5الظهرفي ألم

2.23.21.8دوخة

1.93.21.4سعال

1.62.91.9إمساك

1.42.71.5الدمشحميات عسر

1.12.71.5البلعومالتهاب

1.42.42.6§التبولزيادة

1.12.21.6التبولعند الراحة عدم

مهبلي ، فرجي فطرية عدوى لإلناث: عنها المبلغ التكرار بترتيب المدرجة التالية ، العكسية التفاعالت التناسلية األعضاء فطريات التهابات تشمل  *

داء الفرج ، خراج المهبلي ، المبيضات داء التناسلية ، األعضاء في فطرية عدوى والمهبل ، الفرج التهاب تناسلية ، عدوى مهبلية ، عدوى

223 ،  =وميتفورمين مجم 5 داباجليفلوزين 534 ،  =والميتفورمين الوهمي الدواء لإلناث:  (Nالجرثومي. المهبل والتهاب التناسلي ، المبيضات

.)430 =وميتفورمين مجم 10 داباجليفلوزين
والتهاب المثانة ، والتهاب البولية ، المسالك عدوى عنها: المبلغ التكرار بترتيب المدرجة التالية ، الضائرة التفاعالت البولية المسالك التهابات تشمل

البروستاتا.والتهاب اإلحليل ، والتهاب والكلية ، الحويضة

الحشفة ،التهاب للذكور: عنها المبلغ التكرار بترتيب مدرجة التالية ، الجانبية التفاعالت التناسلية الفطريات التهابات تشمل

للذكور:  (Nالحشفة. و القلفة التهاب االلتهاب ، بعد ما التهاب التناسلية ، األعضاء عدوى التناسلي ، المبيضات داء المبيضات ، الحشفة التهاب الفطرية ، التناسلية األعضاء عدوى

.)553 =وميتفورمين مجم 10 داباجليفلوزين 187 ،  =وميتفورمين مجم 5 داباجليفلوزين 651 ،  =والميتفورمين الوهمي الدواء

البول.إنتاج وزيادة بوال ، بوالكيوريا ، عنها: المبلغ التكرار بترتيب المدرجة التالية ، العكسية التفاعالت التبول زيادة تشمل

†

‡

§

الميتفورمينهيدروكلوريد

القيء   /والغثياناإلسهال عن اإلبالغ تم المفعول ، ممتد للميتفورمين الوهمي للتحكم الخاضع األحادي العالج تجارب في

2.6٪ مقابل 9.6٪ (بالغفل المعالجين المرضى من شيوعاً وأكثر بالميتفورمين المعالجين المرضى من 5٪ من أكثر في

المرضى من ٪ 0.6 في الدراسة دواء تناول عن التوقف إلى اإلسهال أدى . ء)القي  /للغثيان٪  )1.5مقابل 6.5٪ و لإلسهال

المفعول.ممتد بميتفورمين عولجوا الذين
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 10mg و  5Dapagliflozin لـ الوهمي للتحكم خاضعة دراسة 12 من مجموعة

داباجليفلوزين

4 في أسبوعاً. 24 إلى 12 من تتراوح الوهمي للتحكم خاضعة دراسة 12 من مستمدة 2 الجدول في الواردة البيانات

لمضادات إضافي كعالج داباجليفلوزين استخدام تم دراسات 8 وفي أحادي ، كعالج داباجليفلوزين استخدام تم دراسات ،

.])14(السريرية الدراسات نرى[الميتفورمين مع مركب كعالج أو الخلفية في السكر

الدواء المرضى تلقى أسبوعاً. 21 تبلغ تعرض مدة بمتوسط   لداباغليفلوزين مريضاً 2338 تعرض البيانات هذه تعكس

كان يومياً. واحدة مرة  )N =1193 (مجم 10 داباجليفلوزين أو  ، )N =1145 (مجم 5 داباجليفلوزين  ، )N =1393 (الوهمي

٪ 81 كان الذكور ؛ من هم السكان من  ٪)50(المائة في خمسون عاماً. 75 من أكبر ٪ 2 وكان عاماً 55 السكان عمر متوسط

السكان لدى كان األساس ، في أفريقي. أصل من األمريكيين أو السود من ٪ 3 و اآلسيويين ، من ٪ 14 و البيض ، من

الدموية األوعية مضاعفات لديهم ٪ 21 و ٪ ،    8.3HbA1c متوسط وكان ، المتوسط   في سنوات 6 لمدة السكري مرض

وضعف المرضى من 92٪ في طفيف بشكل ضعيفة أو طبيعية األساسية الكلوية الوظيفة كانت السكري. لمرض الدقيقة

.)2م.1.73   /دقيقة  /مل   86eGFR متوسط (المرضى من 8٪ في متوسط

موجودة الضائرة التفاعالت هذه تكن لم داباغليفلوزين. باستخدام المرتبطة الشائعة الضائرة التفاعالت 2 الجدول يوضح

من األقل على ٪ 2 في وحدثت الوهمي ، العالج من أكثر داباجليفلوزين على شيوعاً أكثر بشكل وحدثت األساس ، خط عند

ملغ.10 داباجليفلوزين أو ملغ 5 بداباجليفلوزين إما عولجوا الذين المرضى

عولجوا الذين المرضى من 2٪ في عنها اإلبالغ تم التي بالسيبو عليها تسيطر التي الدراسات في العكسية التفاعالت 2: الجدول

بداباغليفلوزين

المرضىمن ٪سلبيفعل رد

بالسيبوعليها تسيطر دراسة 12 من مجموعة

داباجليفلوزينالوهمي
مجم5

1145 =العدد

داباجليفلوزين
مجم10

1193 =العدد 1393 =العدد

1.58.46.9*األنثويةالتناسلية األعضاء فطرية التهابات

6.26.66.3األنفيالبلعوم التهاب

3.75.74.3†البوليةالمسالك التهابات

3.23.14.2الظهرفي ألم

1.72.93.8‡التبولزيادة

0.32.82.7§الذكريةالتناسلية الفطرية االلتهابات

2.42.82.5غثيان

2.32.72.3االنفلونزا

1.52.12.5الدمشحميات عسر

1.52.21.9إمساك

0.71.62.1التبولعند الراحة عدم

1.42.01.7األطراففي ألم

عدوى مهبلي ، فرجي فطرية عدوى لإلناث: عنها المبلغ التكرار بترتيب المدرجة التالية ، العكسية التفاعالت التناسلية األعضاء فطريات التهابات تشمل  *

الفطرية ، التناسلية األعضاء عدوى التناسلي ، المبيضات داء التناسلية ، األعضاء عدوى والمهبل ، الفرج التهاب المهبلي ، الفرجي المبيضات داء مهبلية ،

677 ، =الوهمي الدواء لإلناث: ن (الجرثومي. المهبل والتهاب الفرج ، خراج التناسلي ، البولي الجهاز عدوى الفرج ، التهاب

.)598 =مجم 10 داباجليفلوزين 581 ،  =مجم 5 داباجليفلوزين
البولية ،المسالك عدوى عنها: المبلغ التكرار معدل حسب مرتبة التالية ، العكسية التفاعالت البولية المسالك التهابات تشمل

التهاب الكلى ، عدوى اإلحليل ، التهاب المثلثات ، التهاب والكلية ، الحويضة التهاب التناسلي ، البولي الجهاز عدوى البولية ، المسالك عدوى اإلشريكيةالمثانة،التهاب

البروستات.
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البول.إنتاج وزيادة بوال ، بوالكيوريا ، عنها: المبلغ التكرار بترتيب المدرجة التالية ، العكسية التفاعالت التبول زيادة تشمل‡

الحشفة ،التهاب للذكور: عنها المبلغ التكرار بترتيب مدرجة التالية ، الجانبية التفاعالت التناسلية الفطريات التهابات تشمل

القلفة التهاب الحشفة ، التهاب القضيب ، عدوى للذكور ، التناسلية األعضاء عدوى التناسلي ، المبيضات داء المبيضات ، الحشفة التهاب الفطرية ، التناسلية األعضاء عدوى

.)595 =مجم 10 داباجليفلوزين 564 ،  =مجم 5 داباجليفلوزين 716 ،  =الوهمي الدواء للذكور:  (Nالحشفة. بعد ما التهاب التناسلية ، األعضاء عدوى المعدية ، الحشفة و

§

مجم 10Dapagliflozin لـ الوهمي للتحكم خاضعة دراسة 13 من مجموعة

المجموعة هذه جمعت الوهمي. للتحكم خاضعة أكبر دراسة مجموعة في ملغ 10 داباجليفلوزين وتحمل سالمة تقييم أيضاً تم

السكر لمضادات إضافية عالجية دراسات 9 و العالج ، أحادية دراسات 3 ذلك في بما الوهمي ، للتحكم خاضعة دراسة 13

يومياً واحدة مرة مريضاً 2360 عالج تم 13 ، الـ الدراسات هذه خالل من الميتفورمين. دراسة مع أولية وتوليفة الخلفية ، في

من أكبر 4٪ و سنة 59 السكان عمر متوسط   كان أسبوعاً. 22 التعرض مدة متوسط   لمدة ملغ 10 داباغليفلوزين باستخدام

3٪ و اآلسيويين ، من 9٪ و البيض ، من 84٪ كان الذكور ؛ من هم السكان من  ٪)58(المائة في وخمسون ثمانية سنة. 75

، المتوسط   في سنوات 9 لمدة السكري مرض السكان لدى كان األساس ، في أفريقي. أصل من األمريكيين أو السود من

.)2الدقيقة.الدموية األوعية أمراض لديهم ٪ 30 و ٪ ،    8.2HbA1c متوسط وكان

الكميةنفاد

المتعلقة العكسية التفاعالت الدموية. األوعية حجم انخفاض إلى يؤدي قد مما للبول ، تناضحياً إدراراً داباجليفلوزين يسبب

 )الدمضغط انخفاض أو االنتصابي ، الدم ضغط وانخفاض الدم ، حجم ونقص الجفاف ، تقارير ذلك في بما (الحجم بنضوب
(واالحتياطات التحذيرات  نرى[الغفل عليها تسيطر والتي المدى ، قصيرة دراسة 13 و 12 للدراسة 3 الجدول في موضحة

5.2([.

داباجليفلوزينمع السريرية الدراسات في *الحجملنضوب العكسية التفاعالت 3: الجدول

بالسيبوعليها تسيطر التي 12 من تجمع

دراسات

دراسة 13 من مجموعة

بالسيبوعليها تسيطر

داباجليفلوزينالوهمي
مجم5

داباجليفلوزين
مجم10

داباجليفلوزينالوهمي
مجم10

1393 =العدد(٪) Nالسكان عدد إجمالي

5)0.4٪(
1145 =العدد

7)0.6٪(
1193 =العدد

9)0.8٪(
2295 =العدد

17)0.7٪(
2360 =العدد

27)1.1٪(
(٪) nالفرعية المرضى مجموعة

55 =نالبولمدرات يتناولون الذين المرضى

1)1.8٪(
40 =ن

0

31 =ن

3)9.7٪(
267 =ن

4)1.5٪(
236 =ن

6)2.5٪(
كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى

و 30 الكبيبي- الترشيح معدل مع معتدل

2م1.73   /دقيقة  /مل60 <

107 =ن

2)1.9٪(
107 =ن

1)0.9٪(
89 =ن

1)1.1٪(
268 =ن

4)1.5٪(
265 =ن

5)1.9٪(

276 =نسنة65 بعمر المرضى

1)0.4٪(
216 =ن

1)0.5٪(
204 =ن

3)1.5٪(
711 =ن

6)0.8٪(
665 =ن

11)1.7٪(
الدم.ضغط انخفاض أو االنتصابي ، الدم ضغط وانخفاض الدم ، حجم ونقص الجفاف ، تقارير الحجم استنفاد يشمل  *

الكلىوظائف ضعف

الذين المرضى في . )4الجدول انظر (الكبيبي الترشيح معدل في وانخفاض الدم في الكرياتينين في بزيادة داباجليفلوزين استخدام ارتبط

في األساس خط قيم إلى  eGFRو المصل كرياتينين عاد األساس ، خط عند طفيف بشكل المعتلة أو العادية الكلى وظائف من يعانون

الدمفي والكرياتينين الكلوي الفشل ذلك في بما بالكلى ، المرتبطة العكسية التفاعالت 24. األسبوع
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الذين والمرضى المسنون المرضى كان . )5الجدول انظر (بداباغليفلوزين عولجوا الذين المرضى في تواتراً أكثر كانت زيادة ،

معدل في مستمر انخفاض لوحظ . )5الجدول انظر (الضائرة التفاعالت لهذه عرضة أكثر الكلى وظائف اختالل من يعانون

منأقل إلى  30eGFR (متوسط   كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في الكبيبي الترشيح

.)2م1.73   /دقيقة  /مل60

12 من مجموعة في  Dapagliflozinبـ المرتبطة  eGFRو الكرياتينين مصل في التغييرات 4: الجدول
الكلويللضعف معتدلة ودراسة الوهمي للتحكم خاضعة دراسة

بالسيبوعليها تسيطر دراسة 12 من مجموعة

الوهمي
1393 =العدد

مجم5 داباجليفلوزين

1145 =العدد

مجم10 داباجليفلوزين

1193 =العدد

0.8530.8600.847)ديسيلتر  /ملغم(الكرياتينين مصلاألساسخط يعني

eGFR )2(86.085.386.7م1.73   /دقيقة  /مل

0.0030.0290.041-)ديسيلتر  /ملغم(الكرياتينين مصل1األسبوع تغيير

eGFR )2(0.4-2.9-4.1م1.73   /دقيقة  /مل

0.0010.001-0.005-)ديسيلتر  /ملغم(الكرياتينين مصل24األسبوع تغيير

eGFR )2(0.80.80.3م1.73   /دقيقة  /مل

المتوسطالكلوي االعتالل دراسة

الوهمي
84 =العدد

مجم5 داباجليفلوزين

83 =العدد

مجم10 داباجليفلوزين

85 =العدد

1.461.531.52)ديسيلتر  /ملغم(الكرياتينين مصلاألساسخط يعني

eGFR )2(45.644.243.9م1.73   /دقيقة  /مل

0.010.130.18)ديسيلتر  /ملغم(الكرياتينين مصل1األسبوع تغيير

eGFR )2(0.5-3.8-5.5م1.73   /دقيقة  /مل

0.020.080.16)ديسيلتر  /ملغم(الكرياتينين مصل24األسبوع تغيير

eGFR )2(0.03-4.0-7.4م1.73   /دقيقة  /مل

0.100.060.15)ديسيلتر  /ملغم(الكرياتينين مصل52األسبوع تغيير

eGFR )2(-2.6-4.2-7.3م1.73   /دقيقة  /مل

الكلويبالضعف مرتبط سلبي فعل رد من األقل على يعانون الذين المرضى نسبة 5: الجدول

بالسيبوعليها تسيطر 6 من تجمع

*ً)أسبوعا104 حتى (الدراسات

دراسات 9 من مجموعة

حتى(الوهمي للتحكم خاضعة

†ً)أسبوعا104

داباجليفلوزينالوهمياألساسخط خصائص
مجم5

داباجليفلوزين
مجم10

داباجليفلوزينالوهمي
مجم10

السكانعدد إجمالي

على واحد حدث مع  (٪)المرضى

األقل

785 =ن

13

)1.7٪(

767 =ن

14)1.8٪(
859 =ن

16)1.9٪(
1956 =ن

82)4.2٪(
2026 =ن

136)6.7٪(

 (٪)المرضى فوق وما سنة 65

األقلعلى واحد حدث مع

190 =ن

4)2.1٪(
162 =ن

5)3.1٪(
159 =ن

6)3.8٪(
655 =ن

52)7.9٪(
620 =ن

87)14.0٪(

30eGFR- و
2م1.73   /دقيقة  /مل60 <

األقلعلى واحد مع  (٪)المرضى

251 =ن249 =ن75 =ن88 =ن77 =ن

5)6.5٪(7)8.0٪(9)12.0٪(40)16.1٪(71)28.3٪(
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بالسيبوعليها تسيطر 6 من تجمع

*ً)أسبوعا104 حتى (الدراسات

دراسات 9 من مجموعة

حتى(الوهمي للتحكم خاضعة

†ً)أسبوعا104

حدث

و 30eGFR- و فوق وما سنة 65

2م1.73   /دقيقة  /مل60 <

على واحد حدث مع  (٪)المرضى

األقل

134 =ن141 =ن35 =ن43 =ن41 =ن

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

األمد. طويلة امتدادات مع بالغفل مضبوطة دراسة 12 من مجموعة من المرضى من فرعية مجموعة*

األمد.طويلة امتدادات مع بالغفل مضبوطة دراسة 13 من مجموعة من المرضى من فرعية مجموعة †

  /مل60 من أقل إلى  30eGFR (معتدل كلوي ضعف من يعانون الذين للمرضى دراسة في داباجليفلوزين سالمة تقييم تم

تحدث لم أسبوعاً. 104 إلى تصل عالج لمدة العظام في كسور من مريضاً 13 عانى الدراسة ، هذه في . )2م.1.73   /دقيقة

10 داباجليفلوزين مجموعة في حدثت 8 و ملغ ، 5 داباجليفلوزين مجموعة في حدثت 5 الوهمي ، الدواء مجموعة في كسور

  /دقيقة  /مل45 إلى 30 من أساسي مائي ترسب معدل لديهم الذين المرضى في كانت الـ13 الكسور هذه من ثمانية ملغ.

بالموقع يتعلق فيما واضح نمط هناك يكن لم أسبوعاً. 52 أول خالل 13 أصل من كسراً 11 عن اإلبالغ تم . 2م.1.73

للكسر.التشريحي

الدمسكر نقص

أكثر الدم في السكر نقص كان 6. الجدول في  ])14(السريرية الدراسات نرى[الدراسة طريق عن الدم في السكر نقص تواتر

.])5.6(واالحتياطات التحذيرات نرى[األنسولين أو يوريا السلفونيل إلى داباغليفلوزين إضافة عند شيوعاً

بالسيبوعليها تسيطر التي الدراسات في الدم في السكر نقص †والصغرى*التخصصحدوث نسبة 6: الجدول

5داباغليفلوزينالوهمي
ملغ

10داباجليفلوزين

ملغ

135 =العدد137 =العدد137 =العددً)أسبوعا24 (*الميتفورمينإلى إضافة

000(٪)]ن [رئيسي

)n] [(٪)02)1.5(1)0.7ثانوي

مقابل للميتفورمين اإلضافي النشط التحكم عنصر

ً)أسبوعا52 (غليبيزيد
406 =العدد-408 =العدد

0-)0.7(3(٪)]ن [رئيسي

)n] [(٪)147)36.0(-7)1.7ثانوي
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5داباغليفلوزينالوهمي
ملغ

10داباجليفلوزين
ملغ

( )ميتفورمينبدون أو مع ( DPP4مثبط إلى إضافة
ً)أسبوعا24

225 =العدد-226 =العدد

)0.4(1-0(٪)]ن [رئيسي

)n] [(٪)3)1.3(-4)1.8ثانوي

(‡أخرى OADsبدون أو مع األنسولين إلى إضافة
ً)أسبوعا24

196 =العدد212 =العدد197 =العدد

)0.5(1)0.5(1)0.5(1(٪)]ن [رئيسي

)n] [(٪)67)34.0(92)43.4(79)40.3ثانوي
في شديد ضعف بسبب  )ثالثطرف من (خارجية مساعدة تتطلب عرضية نوبات أنها على الدم في السكر نقص من الرئيسية النوبات تعريف تم  *

الجلوكاجون.أو الجلوكوز إعطاء بعد الفوري والتعافي ديسيلتر   /ملغ54 <البالزما أو الدموية الشعيرات في جلوكوز قيمة مع السلوك أو الوعي

ديسيلتر   /مجم63 <البالزما أو الشعري الدم جلوكوز قياس مع عرضية نوبة إما أنها على الدم في السكر نقص من البسيطة النوبات تعريف تم

ال الذي ديسيلتر   /مجم63 <أعراض بدون الدموية الشعيرات أو البالزما في الجلوكوز قياس أو الخارجية ، المساعدة إلى الحاجة عن النظر بغض

حلقة.رئيسي باعتباره يتأهل

OAD =الفم طريق عن السكر بمضادات .العالج

†

‡

التناسليةالفطرية االلتهابات

0.9 في التناسلية األعضاء فطرية عدوى عن اإلبالغ تم داباغليفلوزين. عالج مع شيوعاً أكثر التناسلية الفطرية االلتهابات كانت

12 في ملغ ، 10 داباجليفلوزين على ٪ 4.8 و ملغ ، 5 داباجليفلوزين على ٪ 5.7 و وهمي ، بدواء عولجوا الذين المرضى من ٪

0.2 و بالغفل المعالجين المرضى من ٪ 0 في التناسلية العدوى بسبب الدراسة عن التوقف حدث بالغفل. مضبوطة دراسة

(الذكور من أكثر اإلناث في األحيان من كثير في العدوى عن اإلبالغ تم ملغ. 10 بداباغليفلوزين عولجوا الذين المرضى من ٪
اإلناث في المهبلية الفطرية االلتهابات هي عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر التناسلية الفطرية العدوى كانت . )2الجدول انظر

بعدوى لإلصابة عرضة أكثر التناسلية الفطرية االلتهابات من تاريخ لديهم الذين المرضى كان الذكور. عند الحشفة والتهاب

0.8٪ ، مقابل 25.0٪ 23.1٪ ، 10.0٪ ، (سابق تاريخ لديهم ليس الذين أولئك من الدراسة أثناء التناسلية األعضاء فطرية

ملغ ،5 داباجليفلوزين الوهمي ، الدواء على 5.0٪ و ٪5.9 ،

الحساسيةفرط تفاعالت

عبر داباغليفلوزين. عالج مع  )الحساسيةفرط الشرى ، الوعائية ، الوذمة مثل (الحساسية فرط تفاعالت عن اإلبالغ تم

من ٪ 0.2 في وعائية ووذمة شديدة جلدية جانبية وتفاعالت خطيرة تأقية تفاعالت عن اإلبالغ تم السريري ، البرنامج

الحساسية ، فرط تفاعالت حدوث حالة في بداباغليفلوزين. المعالجين المرضى من ٪ 0.3 و بالمقارنة المعالجين المرضى

واألعراض.العالمات حل يتم حتى والمراقبة الرعاية لمعايير وفقاً العالج داباجليفلوزين. استخدام عن التوقف يجب

المعملاختبارات

الهيماتوكريتزيادة

داباجليفلوزين

المرضى في الهيماتوكريت قيم متوسط   في األساس خط من زيادات لوحظت بالغفل ، مضبوطة دراسة 13 مجموعة في

من المتوسط   للفرق األقصى الحد لوحظ عندما 16 ، األسبوع وحتى األول األسبوع من بدءاً بداباغليفلوزين عولجوا الذين

الهيماتوكريتفي األساس خط من التغييرات متوسط   كان 24 ، األسبوع في األساس. خط
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الهيماتوكريتقيم 24 ، األسبوع بحلول ملغ. 10 داباجليفلوزين مجموعة في 2.30٪ و الوهمي الدواء مجموعة في 0.33٪ -

ملغ. 10dapagliflozin بـ المعالجين المرضى من 1.3٪ و الوهمي بالدواء المعالجين المرضى من 0.4٪ في 55٪ من أكثر عن اإلبالغ تم

العضويغير الفوسفور مصل في زيادة

داباجليفلوزين

في المصل في الفوسفور مستويات متوسط   في األساس خط من زيادات عن اإلبالغ تم الوهمي ، للتحكم خاضعة دراسة 13 مجموعة في

0.13 قدرها زيادات متوسط   (بالغفل المعالجين المرضى مع مقارنة داباغليفلوزين من ملغ 10 بـ عولجوا الذين المرضى في 24 األسبوع

مخبرية تشوهات من يعانون الذين المرضى من أعلى نسب عن اإلبالغ تم . )التوالىعلى ديسيلتر. ،   /مجم0.04 مقابل ديسيلتر   /مجم

مجموعة في  )66العمر كان إذا ديسيلتر   /مجم5.1 أو 17-65 العمر كان إذا ديسيلتر   /مجم5.6 (≥الدم فوسفات لفرط ملحوظة

.)التواليعلى 0.9٪ مقابل 1.7٪ (24 األسبوع في الوهمي الدواء مجموعة مقابل مجم 10 داباجليفلوزين

داباغليفلوزينكوليسترول الكثافة منخفض الدهني البروتين في زيادة

داباجليفلوزين

المرضى في الدهون قيم متوسط   في األساس خط من تغييرات عن اإلبالغ تم بالغفل ، مضبوطة دراسة 13 من مجموعة في

في األساس خط من للتغير المئوية النسبة متوسط   كان بالغفل. المعالجين بالمرضى مقارنة بداباغليفلوزين عولجوا الذين

mg  10و الوهمي الدواء مجموعتي في  LDLلكوليسترول 2.9٪ مقابل 1.0٪ و الكلي للكوليسترول 2.5٪ مقابل 0.0٪ 24 األسبوع

dapagliflozin ،  التوالي.على

تركيزات12بفيتامين

الميتفورمينهيدروكلوريد

الذين المرضى في سنوي أساس على الدم متغيرات بقياس ينُصح تركيزات. 12الدمفي ب فيتامين يخفض قد الميتفورمين

.])5.7(واالحتياطات التحذيرات نرى[مناسب بشكل وإدارتها ظاهرة تشوهات أي في التحقيق ويجب  XR XIGDUOيتناولون

 التسويقبعد ما تجربة 6.2

داباجليفلوزين

عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن نظراً الموافقة. بعد داباغليفلوزين استخدام أثناء إضافية سلبية فعل ردود تحديد تم

عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير عام بشكل الممكن من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية

للعقاقير.التعرض مع سببية

-

-

-

-

])5.3(واالحتياطات التحذيرات نرى[الكيتوني الحماض
والتهاب البول تعفن  ])5.4(واالحتياطات التحذيرات نرى[الكلى وظائف وضعف الحادة الكلى إصابة

متسرع ])5.5(واالحتياطات التحذيرات نرى[والكلية الحويضة

الميتفورمينهيدروكلوريد

المختلطةوالكبدية والكبدية والكبدية الخلوية الكبد إصابات -

16

4131552المرجعي: الرقم



الدوائيةالتفاعالت 7.

 اإليجابيالبول جلوكوز اختبار 7.1

داباجليفلوزين

 SGLT2مثبطات يتناولون الذين المرضى عند البول في الجلوكوز اختبارات طريق عن الدم في السكر نسبة في التحكم بمراقبة ينصح ال

لمراقبة بديلة طرقاً استخدم اإليجابية. البول جلوكوز اختبارات إلى وستؤدي البول في الجلوكوز إفراز من تزيد  SGLT2مثبطات ألن

الدم.في السكر نسبة في التحكم

 5AG(-1،5-anhydroglucitol )1،مقايسة مع التداخل 7.2

داباجليفلوزين

نسبة في التحكم تقييم في موثوقة غير  1،5AG-قياسات ألن  1،5AG-بمقايسة الدم في السكر نسبة في التحكم بمراقبة ينصح ال

الدم.في السكر نسبة في التحكم لمراقبة بديلة طرقاً استخدم . SGLT2مثبطات يتناولون الذين المرضى لدى الدم في السكر

الكربونيةاألنهيدراز مثبطات 7.3

كثير في  )فيناميدكلورو ثنائي أو األسيتازوالميد أو الزونيساميد مثل (األخرى الكربونية األنهيدراز مثبطات أو التوبيراميت يؤدي

االستخدام الكلور. مفرط استقالبي وحماض أنيون ، غير فجوة إلى ويؤدي المصل بيكربونات في انخفاض إلى األحيان من

المتكررة المراقبة من المزيد اعتبارك في ضع اللبني. بالحماض اإلصابة خطر من يزيد قد  XR XIGDUOمع األدوية لهذه المتزامن

المرضى.لهؤالء

الميتفورمينتصفية من تقلل التي األدوية 7.4

من الكلوي التخلص في المشاركة الشائعة الكلوية األنبوبية النقل أنظمة مع تتداخل التي لألدوية المتزامن االستخدام

[MATEالمتعددة واألدوية السموم قذف مثبطات  ] /[OCT2-2 العضوي الكاتيوني الناقل المثال ، سبيل على (الميتفورمين
من يزيد وقد للميتفورمين الجهازي التعرض من يزيد أن يمكن  )وسيميتيدينودولوتيجرافير وفانديتانيب رانوالزين مثل  ]

المتزامن.االستخدام ومخاطر فوائد اعتبارك في ضع . )]12.3(السريرية الصيدلة علم نرى[اللبنيبالحماض اإلصابة خطر

الكحول7.5

أثناء الكحول تناول في اإلفراط من المرضى حذر الالكتات. استقالب على الميتفورمين تأثير يحفز الكحول أن المعروف من

.XR XIGDUOتناول

 أخرىأدوية مع االستخدام 7.6

الميتفورمينهيدروكلوريد

هذه تشمل الدم. في السكر نسبة على السيطرة فقدان إلى تؤدي وقد الدم سكر لفرط تؤهب أن األدوية لبعض يمكن

الدرقية ، الغدة ومنتجات والفينوثيازينات ، والكورتيكوستيرويدات ، األخرى ، البول ومدرات الثيازيدات األدوية

قنوات منع وعقاقير الودي ، ومقلدات النيكوتين ، وحمض والفينيتوين ، الفموية ، الحمل وموانع واإلستروجين ،

عن المريض مراقبة يجب  ، XR XIGDUOيتلقى لمريض األدوية هذه مثل إعطاء يتم عندما واأليزونيازيد. الكالسيوم ،

يجب  ، XR XIGDUOيتلقى مريض من األدوية هذه سحب يتم عندما الدم. في السكر نسبة على السيطرة لفقدان كثب

الدم.في السكر نقص بسبب كثب عن المريض مراقبة

عند واإليبوبروفين والميتفورمين والبروبرانولول للميتفورمين الدوائية الحرائك تتأثر لم األصحاء ، المتطوعين في

واحدة.جرعة تفاعل دراسات في المشاركة
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محددةسكانية مجموعات في االستخدام 8.

الحمل8.1

جفئة الحمل:

دراسات نتائج على بناء ًالحوامل. النساء لدى الفردية مكوناته أو  XR XIGDUOلـ جيدا ًومضبوطة كافية دراسات توجد ال

الكلى نمو على  ، XR XIGDUOمكونات أحد داباجليفلوزين ، يؤثر قد الحيوانات ، في والنمائية اإلنجابية السمية

أقل عند واألنبوبي الكلوي الحوض توسع شدة أو   /وزيادة حدوث الواضح من كان األحداث ، الفئران دراسة في ونضجها.

ملغ.10 جرعة من السريري التعرض من مرة 15 حوالي كانت والتي اختبارها تم جرعة

الحمل من والثالث الثاني الثلث بأواخر ترتبط التي الحيوان نمو فترات أثناء للعقاقير التعرض مع النتائج هذه حدثت

يجب الحمل. من والثالث الثاني الثلث خالل خاصة المناسبة ، البديلة العالجات اعتبارك في ضع الحمل ، أثناء البشري.

الجنين.على المحتمل الخطر تبرر المحتملة الفائدة كانت إذا فقط الحمل أثناء  XR XIGDUOاستخدام

داباجليفلوزين

PND)(  21الوالدة بعد ما يوم من الصغيرة للفئران مباشرة داباجليفلوزين جرعة إعطاء تم عندما األحداث ، سمية دراسة في

واألنبوبي الكلوي الحوض وتوسع الكلى وزن زيادة عن اإلبالغ تم يوم ،   /كجم  /مجم75 أو 15 ، 1 ، بجرعات  90PND حتى

األمريكية للجامعة وفقاً القصوى ، السريرية للجرعة ضعفاً 15 مختبرة جرعة ألدنى التعرض كان المستويات. جميع على

التي الشفاء فترة خالل تماماً اليافعة الحيوانات في لوحظت التي الكلوية واألنبوبية الحوضية التوسعات تنعكس لم بالقاهرة.

يوم حتى 6 الحمل يوم من جرعات األمهات جرذان إعطاء تم وبعدها ، الوالدة قبل التطور دراسة في تقريباً. شهراً تبلغ

الرضاعة. فترة وطوال الرحمفي مباشرغير بشكل الجراء تعريض وتم يوم ،   /كجم  /مجم75 أو 15 أو 1 بجرعات 21 الرضاعة

  /كجم  /مجم75 عند المعالجة السدود من البالغين ذرية في الكلوي الحوض توسع شدة أو حدوث في زيادة حدوث لوحظ

. )السريريةالجرعة عند البشرية القيم التوالي ، على مرة 137 و مرة 1415 داباغليفلوزين والجراء األمهات تعرض كانت (يوم

. )السريريةالجرعة ضعف 19 حوالي (يوم   /كجم  /مجم1 الجرعات عند الجراء أوزان في بالجرعة مرتبطة انخفاضات لوحظت

السريرية.الجرعة من مرة 19 من يقرب ما أو يوم ،   /كغ  /مغ1 عند التنموية النهاية نقاط على ضارة آثار أي يالحظ لم

من األول الثلث فترة مع متزامنة لفترات داباجليفلوزين إعطاء تم واألرانب ، الجرذان في للجنين الجنيني التطور دراسات في

يكن لم الجرذان ، في اختبارها. تم جرعة أي عند األرانب في تطورية سمية أي يالحظ لم البشر. في األعضاء تكوين

البالغة القصوى اإلكلينيكية الجرعة ضعف 1441 أو يوم   /كجم  /مجم75 إلى تصل بجرعات ماسخاً وال جنينياً داباغليفلوزين

والمانوبريا ، والفقرات ، واألضالع ، الدموية ، األوعية في تشوهات لوحظت الجرذان ، في العالية الجرعات عند مجم. 10

مجم.10 السريرية الجرعة من مرة 2344 أو كجم   /مجم150 ≥عند األجنة في الهيكلية والتغيرات

الميتفورمينهيدروكلوريد

حتى  Dawley Spragueوأرانب لجرذان إعطائه عند ضار تنموي تأثير حدوث في هيدروكلوريد الميتفورمين يتسبب لم

بناء ًمجم 2000 إكلينيكية جرعة مرات 6 إلى 2 لحوالي تعرضاً يمثل هذا األعضاء. تكوين فترة خالل يوم   /كجم  /مجم600

الجرذان في مسخاً الميتفورمين يكن لم التوالي ، على واألرانب للجرذان بالنسبة  )2م  /مجم(الجسم سطح مساحة على

بناء ًمجم 2000 البالغ  MRHDأضعاف 6 و 2 لحوالي تعرضاً هذا يمثل يوم.   /كجم  /مجم600 إلى تصل بجرعات واألرانب

جزئي مشيمي حاجز وجود الجنين تركيزات تحديد أظهر التوالي. على واألرانب ، للفئران الجسم سطح مساحة مقارنات على

للميتفورمين.
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المرضعاتاألمهات 8.3

يتم الفردية ، المكونات على أجريت التي الدراسات في األم. لبن في يفُرز  XR XIGDUOكان إذا فيما المعروف غير من

الفئران حليب في والميتفورمين  )األمبالزما في الموجودة مرة 0.49 مستويات إلى يصل (داباجليفلوزين من كل إفراز

المرضعة.

الكلوي الحوض توسع (الكلى تطور على خطراً للداباغليفلوزين مباشرة تعرضت التي الصغيرة الفئران في البيانات أظهرت

التعرض يحدث عندما العمر من عامين أول وفي الرحم في يحدث البشرية الكلى نضوج ألن نظراً النضج. أثناء  )واألنبوبي

احتمالية وبسبب األم لبن في تفُرز األدوية من العديد ألن نظراً النامية. البشرية الكلى على خطر هناك يكون فقد لإلرضاع ،

عن التوقف أو اإلرضاع عن التوقف بشأن قرار اتخاذ يجب داباجليفلوزين ، من الرضع عند خطيرة ضائرة تفاعالت حدوث

لألم.الدواء أهمية االعتبار في األخذ مع  ، XR XIGDUOاستخدام

األطفالاستخدام 8.4

عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين األطفال مرضى في  XR XIGDUOوفعالية سالمة إثبات يتم لم

الشيخوخةاستخدام 8.5

XR XIGDUO

المسنين.المرضى عند الكلى لوظيفة تواترا أكثر بتقييم يوصى العمر. على بناء ً XR XIGDUOجرعة بتغيير يوصى ال

داباجليفلوزين

75 يبلغون مريضاً  ٪)3.5(207 وكان وأكثر ، عاماً 65 داباجليفلوزين من عولجوا مريضاً 5936 من  ٪)24(1424 إجمالي بلغ

بعد لداباغليفلوزين . إكلينيكية وفعالية وسالمة ومضبوطة التعمية مزدوجة دراسة 21 من مكونة مجموعة في أكثر أو عاماً

الذين وأولئك عاماً 65 عن أعمارهم تقل الذين للمرضى مماثلة الفعالية كانت  ، )(eGFRالكلى وظائف مستوى في التحكم

عولجوا الذين المرضى من أعلى نسبة لدى كان عاماً ، 65 عن أعمارهم تقل الذين المرضى في فوق. فما عاماً 65 يبلغون

بدواء عولجوا الذين بالمرضى مقارنة الفشل أو الكلوي والضعف الحجم بنضوب تتعلق سلبية فعل ردود بداباجليفلوزين

.])6.1(العكسية التفاعالت و)5.3(واالحتياطات التحذيرات نرى[وهمي

الميتفورمينهيدروكلوريد

كانوا إذا ما لتحديد المسنين المرضى من كافية أعداداً للميتفورمين للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات تتضمن لم

تحدد لم عنها المبلغ األخرى السريرية التجارب أن من الرغم على سناً ، األصغر المرضى عن مختلف بشكل يستجيبون

طريق عن كبير حد إلى يفرز الميتفورمين أن المعروف من والشباب. المسنين المرضى بين االستجابات في االختالفات

إلى متوسط   ضعف من يعانون الذين المرضى في أكبر يكون الميتفورمين مع اللبني بالحماض اإلصابة خطر وألن الكلى

األدنى الطرف عند يبدأ ما وعادة حذراً ، المسن للمريض الجرعة اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل الكلى. وظائف في شديد

أو أمراض من ذلك يصاحب وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما الجرعات ، نطاق من

نرى[المسنين المرضى في أكثر متكرر بشكل الكلى وظائف تقييم اللبني. الحماض من األعلى والمخاطر آخر دوائي عالج

.])12.3(السريري األدوية علم  وو)5.1(واالحتياطات التحذيرات

 )2)م1.73   /دقيقة  /مل90 <إلى 60 من الكبيبي الترشيح معدل (خفيف كلوي ضعف من يعانون الذين المرضى 8.6

داباجليفلوزين

كعالج داباجليفلوزين (والغفل والنشطة التعمية مزدوجة السريرية والفعالية السالمة دراسات من دراسة 21 مجموعة تضمنت

كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى من  )9339/4906(53٪  )السكرلمرض مضادة أخرى عالجات مع باالشتراك أو أحادي

السكان.عموم في الموجودة لتلك مماثل خفيف كلوي اعتالل من يعانون الذين المرضى في األمان ملف خفيف.
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الكبديالقصور 8.7

 XR XIGDUOباستخدام يوصى ال اللبني. الحماض حاالت ببعض الكبدي القصور مرضى في الميتفورمين استخدام ارتبط

.])5.1(واالحتياطات التحذيرات نرى[كبدي باعتالل المصابين للمرضى

الجرعةفرط 10.

داباجليفلوزين

بمركز اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في لداباغليفلوزين. السريري التطوير برنامج خالل زائدة جرعة عن تقارير هناك تكن لم

إزالة دراسة تتم لم للمريض. السريرية الحالة تمليه الذي النحو على داعمة تدابير استخدام أيضاً المعقول من السموم. مراقبة

الكلى.غسيل طريق عن داباجليفلوزين

الميتفورمينهيدروكلوريد

السكر نقص عن اإلبالغ تم جراماً. 50 من أكبر كميات تناول ذلك في بما الميتفورمين ، هيدروكلوريد من زائدة جرعة حدثت

عن اإلبالغ تم هيدروكلوريد. الميتفورمين مع سببي ارتباط إثبات يتم لم ولكن الحاالت ، من ٪ 10 حوالي في الدم في

الميتفورمين . ])5.1(واالحتياطات التحذيرات  نرى[الميتفورمين من زائدة جرعة حاالت من 32٪ حوالي في اللبني الحماض

الكلى غسيل يكون قد لذلك ، الجيدة. الدموية الدورة ظروف ظل في دقيقة   /مل170 إلى يصل تخليص مع للتبديل قابل

لديهم.الميتفورمين من زائدة جرعة في يشتبه الذين المرضى من المتراكم الدواء إلزالة مفيداً

الوصف11.

الدم سكر لفرط المضادة األدوية من اثنين على  )المفعولممتد هيدروكلوريد وميتفورمين داباجليفلوزين ( XR XIGDUOأقراص تحتوي

الميتفورمين.وهيدروكلوريد داباجليفلوزين 2: النوع من السكري مرض إدارة في المستخدمة الفم طريق عن

داباجليفلوزين

فينيل ]ميثيل )إيثوكسيفينيل4- [(- -3 كلورو 4-[- ج-1anhydro ، 1،5-glucitol-D-باسم كيميائيا داباجليفلوزين يوصف

2ح •2ا8ح3ج •25ClO6حC21هي التجريبية الصيغة . )11: 1: (هيدرات بروبانديول ، -1،2- )س2(مع تتراكم - ،  )س1(- ،  ]

Oهي البنائية الصيغة 502.98. الصيغة :ووزن

الميتفورمينهيدروكلوريد

أبيض إلى أبيض بلوري مركب هو  )هيدروكلوريدهيدروكلوريد ثنائي كربوني ثنائي ميثيل ثنائي نن ، (الميتفورمين هيدروكلوريد

قابل الميتفورمين هيدروكلوريد 165.63. الجزيئي وزنه ويبلغ الهيدروكلوريك حمض  •5ن11حC4لـ جزيئية صيغة مع للصفرة مائل

إن والكلوروفورم. واألثير األسيتون في عملياً للذوبان قابل وغير الكحول ، في طفيف بشكل للذوبان وقابل بحرية ، الماء في للذوبان

pKهي:البنائية الصيغة 6.68. هو الميتفورمين هيدروكلوريد من 1٪ مائي لمحلول الهيدروجيني الرقم 12.4. هو الميتفورمين أ
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XR XIGDUO

داباجليفلوزين مثل داباجليفلوزين مجم 10 يعادل ما أو  ،  )مجم500   / مجم(10XR XIGDUO مجم 1000   /مجم.)

داباجليفلوزين مثل داباجليفلوزين مجم 10 يعادل ما  XIGDU  /10هيدروكلوريد ميتفورمين مجم 1000 و بروبانديول

مثل داباجليفلوزين مجم  5 (5XR XIGDUO مجم 1000   /مجم ، )هيدروكلوريدميتفورمين مجم 500 و بروبانديول

مثل داباجليفلوزين مجم 5 يعادل ما  ، )مجم500 مجم 5 هيدروكلوريد ميتفورمين مجم 500 و بروبانديول داباجليفلوزين

عن لإلعطاء  متاح (2.5XR XIGDUO مجم 1000   /مجم ، )هيدروكلوريدميتفورمين مجم 1000 و بروبانديول داباجليفلوزين

ميتفورمين مجم 1000 و بروبانديول داباجليفلوزين مثل داباجليفلوزين مجم 2.5 يعادل ما على تحتوي كأقراص الفم طريق

XR XIGDUOهيدروكلوريد

الالمائي ، الالكتوز الجريزوفولفين ، السليلوز التالية: الخاملة المكونات على  XR XIGDUOمن مغلف قرص كل يحتوي

وهيدروميلوز.الصوديوم ، سلولوز ميثيل كربوكسي المغنيسيوم ، ستيرات السيليكون ، أكسيد ثاني كروسبوفيدون ،

جاليكول إيثيلين والبولي التيتانيوم أكسيد وثاني فينيل البولي كحول النشطة: غير التالية المكونات على الطالء طبقات تحتوي

 FCF Yellow Sunset/  No. 6على  mg 500/  mg  5XR XIGDUOألقراص الفيلم طالء يحتوي ذلك ، إلى باإلضافة والتلك.

Yellow C & FD  2.5 ألقراص الخارجي الغالف األلومنيوم. بحيرةXR XIGDUO 10 مجم ، 1000   /مجم5 مجم ، 1000   /مجم

الحديد.أكاسيد على تحتوي مجم 1000   /مجم10 مجم ، 500   /مجم

السريريةالصيدلة 12.

XR XIGDUO العملآلية 12.1

نسبة في التحكم لتحسين التكميلية العمل وآليات الدم سكر لفرط الخافضة العوامل من اثنين بين  XR XIGDUOيجمع

وميتفورمين  ، )(2SGLT2 الصوديوم للجلوكوز ناقل مثبط داباجليفلوزين ، 2: النوع من السكري مرضى لدى الدم في السكر

بيجوانيد.هيدروكلوريد ،

داباجليفلوزين

إعادة غالبية عن المسؤول هو القريبة ، الكلوية األنابيب في عنه المعبر  ، )(2SGLT2 الصوديوم للجلوكوز المشترك الناقل إن

يقلل  ، SGLT2تثبيط طريق عن . SGLT2لـ مثبط هو  Dapagliflozinاألنبوبي. التجويف من المرشح الجلوكوز امتصاص

في الجلوكوز إفراز من يزيد وبالتالي للجلوكوز ، الكلوي عتبة من ويقلل المفلتر الجلوكوز امتصاص إعادة من داباجليفلوزين

البول.

الميتفورمينهيدروكلوريد

وبعد القاعدي البالزما في الجلوكوز مستوى ويخفض 2 ، النوع من السكري مرضى في الجلوكوز تحمل الميتفورمين يحسن

األنسولين حساسية ويحسن للجلوكوز ، األمعاء امتصاص من ويقلل الكبد ، في الجلوكوز إنتاج من الميتفورمين يقلل األكل.

لدى الدم في السكر نقص حدوث في الميتفورمين يتسبب ال منه. واالستفادة المحيطي الجلوكوز امتصاص زيادة طريق عن

وال  ، ])5.6(واالحتياطات التحذيرات نرى[عادية غير ظروف في إال األصحاء ، األشخاص أو 2 النوع من السكري مرضى

وقد األنسولين مستويات صيام أثناء تغيير دون األنسولين إفراز يظل بالميتفورمين ، العالج مع الدم. أنسولين فرط يسبب

اليوم.مدار على البالزما في األنسولين استجابة تنخفض
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الدوائيةالديناميكيات 12.2

عام

داباجليفلوزين

من السكري داء من يعانون الذين المرضى وفي األصحاء األشخاص في البول في تفرز التي الجلوكوز كمية في زيادة لوحظت

من السكري مرضى في يومياً ملغ 10 أو 5 من داباجليفلوزين جرعات أدت . )1الشكل انظر (داباغليفلوزين تناول بعد 2 النوع

الحد من يقرب ما وجود لوحظ يومياً. البول في الجلوكوز من جراماً 70 من يقرب ما إفراز إلى أسبوعاً 12 لمدة 2 النوع

أيضاً داباجليفلوزين مع البول في الجلوكوز إفراز يؤدي ملغ. 20 البالغة اليومية داباجليفلوزين جرعة عند الجلوكوز إلفراز األقصى

.])6.1(العكسية التفاعالت نرى[البول حجم زيادة إلى

مقابل ساعة 24 لمدة البولي الجلوكوز كمية في األساس خط من المناسب التغيير وخط التشتت مخطط 1: الشكل

لوغاريتميشبه مخطط ( )(2T2DM النوع من السكري داء مع الصحية والموضوعات الموضوعات في داباجليفلوزين جرعة

(

للقلبالكهربية الفيزيولوجيا

الجرعة ضعف 15 (مجم 150 إلى تصل يومية بجرعات السريري المغزى ذات  QTcفترة إطالة مع داباجليفلوزين يترافق لم

فترة على سريرياً مغزى ذي تأثير أي يالحظ لم ذلك ، إلى باإلضافة أصحاء. أشخاص على أجريت دراسة في  )بهاالموصى

QTc  األشخاص في داباجليفلوزين  )بهاالموصى الجرعة ضعف 50 (مجم 500 إلى تصل التي المفردة الجرعات بعد

األصحاء.
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الدواءحركية 12.3

XR XIGDUO

®)فاركسيغا(داباغليفلوزين من المقابلة للجرعات المتزامن للتناول بيولوجياً مكافئة  XR XIGDUOالمركبة األقراص تعتبر

 )XRفرديةكأقراص .معاً ®(GLUCOPHAGEالمفعول ممتد هيدروكلوريد والميتفورمين  )

التعرض من المدى نفس إلى الصيام بحالة مقارنة قياسية وجبة تناول بعد األصحاء األشخاص في  XR XIGDUOإعطاء أدى

بنسبة انخفاض إلى القياسية الوجبة أدت الصيام ، حالة مع بالمقارنة للميتفورمين. الممتد واإلفراز داباجليفلوزين من لكل

سريرياً. مغزى ذا هذا الطعام تأثير يعتبر ال البالزما. في داباجليفلوزين تركيزات ذروة في ساعتين إلى ساعة من وتأخير ٪35

.XR XIGDUOمركبة كأقراص تناوله عند للميتفورمين الدوائية الحرائك على صلة ذي تأثير أي للطعام ليس

استيعاب

داباجليفلوزين

حالة في ساعتين غضون في عادة  )األعلى(Cالبالزما لتركيز األقصى الحد يكون الفم ، طريق عن داباجليفلوزين تناول بعد

الجرعة نطاق في داباجليفلوزين جرعة زيادة مع متناسب بشكل الجرعة بالقاهرة األمريكية الجامعة قيم تزيد األعلىسيالصيام.

داباجليفلوزين تناول إن 78٪. هو ملغ 10 جرعة إعطاء بعد لداباغليفلوزين الفم طريق عن المطلق البيولوجي التوافر العالجية.

األعلى.Cنسبة من يقلل بالدهون غنية وجبة مع

التغييرات هذه تعتبر ال الصيام. بحالة مقارنة  AUCيغير ال ولكن واحدة ، ساعة بحوالي األعلىTويطيل 50٪ إلى تصل بنسبة

بدونه.أو الطعام مع داباغليفلوزين تناول ويمكن سريرياً مغزى ذات

الميتفورمينهيدروكلوريد

8 إلى 4 من ومدى ساعات 7 قيمة بمتوسط   تحقيقه يتم األعلىCالمفعول ، ممتد الميتفورمين من واحدة فموية جرعة بعد

الميتفورمين قرص من  )بالقاهرةاألمريكية الجامعة بواسطة قياسه تم كما (الميتفورمين امتصاص مدى زاد ساعات.

الميتفورمين.من األعلىتو األعلىجعلى للطعام تأثير هناك يكن لم الطعام. مع تناوله عند تقريباً 50٪ بنسبة المفعول الممتد

توزيع

داباجليفلوزين

القصور من يعانون الذين المرضى في البروتين ارتباط تغيير يتم ال البروتين. من تقريباً 91٪ على داباجليفلوزين يحتوي

الكبدي.أو الكلوي

الميتفورمينهيدروكلوريد

من  )F)/  Vللتوزيع الظاهر الحجم فإن ذلك ، ومع المفعول ؛ ممتد الميتفورمين باستخدام التوزيع دراسات إجراء يتم لم

مرتبط لتر. 358  ±654   بمتوسط مجم 850 الفوري المطلق الميتفورمين من المفردة الفموية الجرعات بعد الميتفورمين

الحمراء.الدم كريات إلى الميتفورمين يقسم بالبروتين.

الغذائيالتمثيل

داباجليفلوزين

مسار هو  CYPبوساطة الغذائي التمثيل  ؛ UGT1A9بواسطة أساسي بشكل داباجليفلوزين استقالب في التوسط يتم

-3O-داباجليفلوزين إلنتاج األول المقام في واسع ، نطاق على داباجليفلوزين استقالب يتم البشر. في ثانوي إزالة
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.جرعة 14[مجم 50 من ٪  61glucuronide-O 3-Dapagliflozin يمثل نشط. غير مستقلب وهو الجلوكورونيد ،

- ]Cاإلنسان بالزما في بالدواء المرتبط الغالب المكون وهو داباجليفلوزين

الميتفورمينهيدروكلوريد

تغيير دون يفُرز الميتفورمين أن صحية موضوعات في الوريد طريق عن واحدة جرعة على أجريت التي الدراسات تظُهر

الصفراوية.القنوات إفراز أو  )البشرفي مستقلبات أي تحديد يتم لم (الكبدي الغذائي التمثيل لعملية يخضع وال البول في

المفعول.الممتدة الميتفورمين أقراص باستخدام األيض دراسات إجراء يتم لم

إزالة

داباجليفلوزين

[من مجم 50 واحدة جرعة بعد الكلوي. المسار عبر أساسي بشكل الصلة ذات والمستقلبات  Dapagliflozinمن التخلص يتم
14t) ، من أقل إخراج يتم البول ، في التوالي. على والبراز ، البول في يفرز اإلشعاعي النشاط إجمالي 21٪ و 75٪  داباجليفلوزين

البالزما لمحطة النصف عمر متوسط   أم. كعقار الجرعة من 15٪ حوالي إخراج يتم البراز ، في رئيسي. كعقار الجرعة من ٪2

C[ -½(  ملغ.10 داباجليفلوزين من واحدة فموية جرعة بعد ساعة 12.9 حوالي لداباغليفلوزين

الميتفورمينهيدروكلوريد

الرئيسي الطريق هو األنبوبي اإلفراز أن إلى يشير مما الكرياتينين ، تصفية من مرة 3.5 بحوالي أكبر الكلوية التصفية

الكلوي المسار عبر الممتص الدواء من ٪ 90 حوالي من التخلص يتم الفم ، طريق عن تناوله بعد الميتفورمين. من للتخلص

اإلطراح عمر نصف يبلغ الدم ، في ساعة. 6.2 حوالي يبلغ البالزما من للتخلص عمر نصف مع األولى ، ساعة 24 الـ خالل

التوزيع.من جزء تكون قد الحمراء الدم كرات كتلة أن إلى يشير مما ساعة ، 17.6 حوالي

محددةسكانية مجموعات

الكلويالقصور

داباجليفلوزين

من السكري مرض من يعانون الذين المرضى كان  ، )أيام7 لمدة داباجليفلوزين من يومياً واحدة مرة مجم 20 (المستقرة الحالة في

جهازي تعرض متوسطات لديهم  )eGFRبواسطة محدد هو كما (شديد أو متوسط   أو خفيف كلوي بضعف المصابين 2 النوع

مع 2 النوع من السكري مرضى مع بالمقارنة التوالي ، على أضعاف ، 3.03 و أضعاف ، 2.04- 45٪ ، بنسبة للداباغليفلوزين هندسي

كلوي بضعف المصابين 2 النوع من السكري مرضى في للداباجليفلوزين العالي الجهازي التعرض يؤد لم الطبيعية. الكلى وظائف

المرضى في ساعة 24 مدار على المستقرة الحالة في البول في الجلوكوز إفراز كان ساعة. 24 مدار على للجلوكوز أعلى إفراز إلى

على ٪ 90 و ٪ 80 و ٪ 42 بنسبة أقل والشديد والمتوسط   الخفيف الكلوي والضعف 2 النوع من السكري مرض من يعانون الذين

على الكلى غسيل تأثير إن الطبيعية . الكلى وظائف مع 2 النوع من السكري مرض من يعانون الذين بالمرضى مقارنة التوالي ،

فئات في االستخدام وو)5.1(واالحتياطات التحذيرات  و)2.2(االستعمال وطريقة الجرعة نرى[معروف غير لداباغليفلوزين التعرض

.])8.6(محددة

الميتفورمينهيدروكلوريد

[الكلى تصفية وتقل للميتفورمين والدم البالزما نصف عمر يطول الكلى ، وظائف في قصور من يعانون الذين المرضى في
.])5.1(واالحتياطات التحذيرات و)4(موانع نرى

كبدياختالل

داباجليفلوزين
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والجامعة األعلىCيعني  ، )Bو  A) Classes Pugh-Childومتوسط   خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في

األصحاء األشخاص مع بالمقارنة التوالي ، على 36٪ و 12٪ إلى تصل بنسبة أعلى كانت داباجليفلوزين من بالقاهرة األمريكية

المرضى في سريرياً. مغزى ذات االختالفات هذه اعتبار يتم لم داباجليفلوزين. ملغ 10 من واحدة جرعة تناول بعد المتطابقين

داباجليفلوزين من بالقاهرة األمريكية والجامعة األعلىCيعني  ، )C) Class Pugh-Childشديد كبدي اختالل من يعانون الذين

المتطابقة.الصحية بالضوابط مقارنة التوالي ، على 67٪ و 40٪ بنسبة أعلى كانت

الميتفورمينهيدروكلوريد

الكبد.وظائف في اختالل من يعانون الذين المرضى في للميتفورمين الدوائية الحرائك عن دراسات أي إجراء يتم لم

الشيخوخة

داباجليفلوزين

لداباغليفلوزين ؛ الجهازي التعرض على سريرياً مغزى ذو تأثير للعمر ليس للسكان ، الدوائية الحرائك تحليل على بناء ً

الجرعة.بتعديل يوصى ال وبالتالي ،

الميتفورمينهيدروكلوريد

إلى األصحاء المسنين األشخاص في للميتفورمين للرقابة الخاضعة الدوائية الحرائك دراسات من المحدودة البيانات تشير

األصحاء. الشباب بالمواضيع مقارنة يزداد ، األعلىCو النصف ، عمر وإطالة الميتفورمين ، من البالزما تصفية إجمالي انخفاض

التغيير إلى األول المقام في يرجع السن في التقدم مع للميتفورمين الدوائية الحرائك في التغيير أن يبدو البيانات ، هذه من

الكلى.وظائف في

اطفالاخصائي

األطفال.في  XR XIGDUOلـ الدوائية الحرائك دراسة يتم لم

جنس

داباجليفلوزين

الجهازي التعرض على سريرياً مغزى ذي تأثير للجنس ليس للسكان ، الدوائية الحرائك تحليل على بناء ً

الجرعة.بتعديل يوصى ال وبالتالي ، لداباغليفلوزين ؛

الميتفورمينهيدروكلوريد

السكري بداء المصابين والمرضى األصحاء األشخاص بين كبير بشكل للميتفورمين الدوائية الحركية المعلمات تختلف لم

مرضى في للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات في وبالمثل ، . )16 =إناث 19 ،  =ذكور (للجنس وفقاً تحليلها عند 2 النوع من

واإلناث.الذكور لدى للمقارنة قابال ًللميتفورمين الدم سكر لفرط المضاد التأثير كان 2 ، النوع من السكري

سباق

داباجليفلوزين

سريرياً مغزى ذي تأثير له ليس  )آسيويأو أسود أو أبيض (العرق فإن للسكان ، الدوائية الحرائك تحليل على بناء ً

الجرعة.بتعديل يوصى ال وبالتالي ، لداباغليفلوزين ؛ الجهازي التعرض على

الميتفورمينهيدروكلوريد

للرقابة الخاضعة السريرية الدراسات في للعرق. وفقاً للميتفورمين الدوائية الحرائك لمعلمات دراسات أي إجراء يتم لم

 ، )249 =العدد (البيض في مشابهاً الدم سكر لفرط المضاد التأثير كان 2 ، النوع من السكري مرضى في للميتفورمين

.)24 =العدد (واألسبان  ، )51 =العدد (السود
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الجسموزن

داباجليفلوزين

الجهازي التعرض على سريرياً مغزى ذي تأثير له ليس الجسم وزن فإن للسكان ، الدوائية الحرائك تحليل على بناء ً

الجرعة.بتعديل يوصى ال وبالتالي ، لداباغليفلوزين ؛

األدويةتفاعل

مكونات مع الدراسات هذه مثل إجراء من الرغم على  ، XR XIGDUOمع محددة دوائية تفاعل دراسات إجراء يتم لم

الفردية.وميتفورمين داباجليفلوزين

 الدوائيةللتفاعالت المختبري التقييم

داباجليفلوزين

D6 2أو C19 2أو C9 2أو  A2-3 1CYP glucuronide-Oوداباجليفلوزين داباجليفلوزين يثبط لم المختبرية ، الدراسات في

و النشط ، الناقل  gp( -glycoprotein )P-Pمنضعيفة ركيزة هو Dapagliflozin A4. 3أو B6 2أو  A2 1CYPأو A4 3أو

glucuronide-O 3-dapagliflozin  النشط للناقل ركيزة هوOAT3 . يقم لمDapagliflozin  أوglucuronide-O 3-

dapagliflozin  ناقالت بتثبيطgp-P  أوOCT2  أوOAT1  أوOAT3 . داباجليفلوزين يؤثر أن المحتمل غير من عام ، بشكل

.OAT3أو  OAT1أو  OCT2أو  gp-Pركائز هي والتي متزامن بشكل تناولها يتم التي لألدوية الدوائية الحرائك على

الميتفورمينعلى األخرى األدوية آثار

الميتفورمين.على المتزامنة األخرى األدوية تأثير 7 الجدول يوضح

البالزمافي لميتفورمين الجهازي التعرض على المتضافر الدواء تأثير 7: الجدول

مساعددواء

*)الجرعةنظام (
ميتفورمين

*)الجرعةنظام (
ميتفورمين

األعلىجفي †يتغيرون‡بالقاهرةاألمريكية الجامعة في †يتغيرون

يلي:لما الجرعات لتعديالت حاجة ال

§٪7 ↓§٪9 ↓مجم850)مجم5 (غليبوريد

§٪22§٪15 ↑مجم850)مجم40 (فوروسيميد

٪20٪9 ↑مجم850)مجم10 (نيفيديبين

٪6 ↓٪10 ↓مجم850)مجم40 (بروبرانولول

§٪7 ↑§٪5 ↑مجم850)مجم400 (ايبوبروفين

التفاعالت نرى[الميتفورمينتراكم من تزيد قد الكلوي األنبوبي اإلفراز طريق عن منها التخلص يتم التي األدوية

.])7.4(الدوائية
٪60 ↑٪40مجم850)مجم400 (سيميتيدين

†مفردة. جرعات بشكل المرافقة واألدوية الميتفورمين أدوية جميع إعطاء تم  *
والنقصان ،التعرض زيادة إلى تشير و  ↑ ؛ ٪)0 =تغيير وبدون مشترك دواء بدون   /مع(للتغير المئوية النسبة

التوالى.على

AUC )INF(. = AUC
الحسابية.الوسائل نسبة

‡
§

أخرىأدوية على الميتفورمين آثار

لها.المرافقة األخرى األدوية على الميتفورمين تأثير 8 الجدول يوضح

26

4131552المرجعي: الرقم



لألدويةالجهازي التعرض على الميتفورمين تأثير 8: الجدول

مساعددواء
*)الجرعةنظام (

ميتفورمين
*)الجرعةنظام (

مساعددواء

األعلىجفي †يتغيرون‡بالقاهرةاألمريكية الجامعة في †يتغيرون

يلي:لما الجرعات لتعديالت حاجة ال

§٪37§٪22مجم850)مجم5 (غليبوريد

§٪31§٪12مجم850)مجم40 (فوروسيميد

٪8 ↑¶٪10مجم850)مجم10 (نيفيديبين

٪2 ↑¶٪1 ↑مجم850)مجم40 (بروبرانولول

#٪1 ↑#٪3 ↓مجم850)مجم400 (ايبوبروفين

٪1 ↑¶٪5 ↓مجم850)مجم400 (سيميتيدين

†مفردة. جرعات بشكل المرافقة واألدوية الميتفورمين أدوية جميع إعطاء تم  *
والنقصان ،التعرض زيادة إلى تشير و  ↑ ؛ ٪)0 =تغيير وبدون مشترك دواء بدون   /مع(للتغير المئوية النسبة

التوالى.على

AUC )INF(  = AUCذلكخالف يذكر لم .ما
الجامعة ذكرت 0.05. <للفرق  pقيمة الحسابية ، الوسائل نسبة

.)ساعة0-24 (بالقاهرة األمريكية

‡
§
¶
الحسابية.الوسائل نسبة  #

داباغليفلوزينعلى األخرى األدوية آثار

داباجليفلوزين.جرعة بتعديل ينصح ال داباغليفلوزين. على مشترك بشكل تناولها يتم التي األدوية تأثير 9 الجدول يوضح

لداباغليفلوزينالجهازي التعرض على المرافقة األدوية آثار 9: الجدول

مساعددواء
*)الجرعةنظام (

داباجليفلوزين
*)الجرعةنظام (

داباجليفلوزين

األعلىجفي †يتغيرون‡بالقاهرةاألمريكية الجامعة في †يتغيرون

يلي:لما الجرعات لتعديالت حاجة ال

الفمطريق عن السكر لمرض المضادة العوامل

٪7 ↓٪1 ↓مجم20)مجم1000 (ميتفورمين

٪9 ↑٪0مجم50)مجم45 (بيوجليتازون

٪4 ↓٪8 ↑مجم10020( Sitagliptinمجم )

٪1 ↑٪1 ↓مجم420( Glimepirideمجم )

٪4 ↑٪1 ↑مجم0.210( Vogliboseيومياً مرات ثالث مجم )

الدمويةواألوعية القلب وكالء

٪1 ↓٪7 ↑مجم50)مجم25 (هيدروكلوروثيازيد

يومياًواحدة مرة مجم 10)مجم1 (بوميتانيد

أيام7 لمدة

↑ 5٪↑ 8٪

٪12٪2 ↑مجم20)مجم320 (فالسارتان

٪2 ↓٪1 ↓مجم20)مجم40 (سيمفاستاتين

للعدوىمضاد عامل

٪7 ↓٪22مجم10ً)يومياواحدة مرة مجم 600 (ريفامبين
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مساعددواء
*)الجرعةنظام (

داباجليفلوزين
*)الجرعةنظام (

داباجليفلوزين

األعلىجفي †يتغيرون‡بالقاهرةاألمريكية الجامعة في †يتغيرون

يلي:لما الجرعات لتعديالت حاجة ال

)أيام6
الستيرويدغير لاللتهابات مضاد عامل

تحميل جرعة (الميفيناميك حمض

مجم 250 جرعة 14 تليها مجم 500

)ساعات6 كل

٪13 ↑٪51 ↑مجم10

†ذلك. خالف يذكر لم ما واحدة جرعة  *
والنقصان ،التعرض زيادة إلى تشير و  ↑ ؛ ٪)0 =تغيير وبدون مشترك دواء بدون   /مع(للتغير المئوية النسبة

التوالى.على

INF(  = AUC( AUCووحيدة كجرعة تعُطى التي لألدوية  AUC =  )AUC )TAUمتعددةبجرعات تعُطى التي .لألدوية ‡

أخرىأدوية على داباجليفلوزين آثار

على فعال بشكل  Dapagliflozinيؤثر لم تناولها. يتم التي األخرى األدوية على داباجليفلوزين تأثير 10 الجدول يوضح

مشترك.بشكل تناولها يتم التي لألدوية الدوائية الحرائك

المتزامنةلألدوية الجهازي التعرض على داباغليفلوزين آثار 10: الجدول

مساعددواء
*)الجرعةنظام (

داباجليفلوزين
*)الجرعةنظام (

مساعددواء

األعلىجفي †يتغيرون‡بالقاهرةاألمريكية الجامعة في †يتغيرون

يلي:لما الجرعات لتعديالت حاجة ال

الفمطريق عن السكر لمرض المضادة العوامل

٪5 ↓٪0مجم20)مجم1000 (ميتفورمين

٪7 ↓٪0مجم50)مجم45 (بيوجليتازون

٪11٪1 ↑مجم10020( Sitagliptinمجم )

٪4 ↑٪13 ↑مجم420( Glimepirideمجم )

الدمويةواألوعية القلب وكالء

٪5 ↓٪1 ↓مجم50)مجم25 (هيدروكلوروثيازيد

يومياًواحدة مرة مجم 10)مجم1 (بوميتانيد

أيام7 لمدة

↑ 13٪↑ 13٪

٪6 ↓٪5 ↑مجم20)مجم320 (فالسارتان

٪6 ↓٪19مجم20)مجم40 (سيمفاستاتين

ثم تحميل جرعة ملغ 20)مجم0.25 (الديجوكسين

يومياواحدة مرة ملغ 10

أيام7 لمدة

0٪↓ 1٪

ثم تحميل جرعة ملغ 20)مجم25 (الوارفارين

يومياواحدة مرة ملغ 10

أيام7 لمدة
-Sالوارفارين
-Rالوارفارين

↑ 3٪

↑ 6٪

↑ 7٪

↑ 8٪

ذلك.خالف يذكر لم ما واحدة جرعة  *
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والنقصان ،التعرض زيادة إلى تشير و  ↑ ؛ ٪)0 =تغيير وبدون مشترك دواء بدون   /مع(للتغير المئوية النسبة†

التوالى.على

INF(  = AUC( AUCووحيدة كجرعة تعُطى التي لألدوية  AUC =  )AUC )TAUمتعددةبجرعات تعُطى التي .لألدوية ‡

السريريةغير السموم علم 13.

XR XIGDUO الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1

الخصوبة. ضعف أو الطفرات أو التسرطن لتقييم  XR XIGDUOباستخدام الحيوانات على دراسات أي إجراء يتم لم

فردي.بشكل والميتفورمين داباجليفلوزين مع أجريت التي الدراسات في النتائج إلى التالية البيانات تستند

داباجليفلوزين

لمدة السرطنة دراسات في تقييمها تم التي الجرعات من أي في الفئران أو الفئران في أورام حدوث في داباجليفلوزين يتسبب لم

في يوم   /كغم  /ملغم20 و 10 و 2 و الذكور في يوم   /كغم  /ملغم40 و 15 و 5 من الفئران في الفموية الجرعات تتكون عامين.

تم التي الجرعات أعلى كانت واإلناث. الذكور من لكل يوم .  /كغم  /ملغم10 و 2 و 0.5 كانت الجرذان في الفموية والجرعات اإلناث ،

األمريكية للجامعة التعرض على بناء ًيوم   /ملغ10 السريرية الجرعة  )إناث(مرة 105 و  )ذكور(مرة 72 حوالي الفئران في تقييمها

التعرض على بناء ًيوم   /ملغ10 السريرية الجرعة  )لإلناث(مرة 186 و  )للذكور(مرة 131 حوالي جرعة أعلى كانت الجرذان ، في بالقاهرة.

بالقاهرة.األمريكية للجامعة

وجود في المختبر في التكاثر فحوصات من سلسلة في إيجابياً وكان للطفرات  Amesاختبار في سالباً  Dapagliflozinكان

التي الدراسات من سلسلة في التكاثر حيث من سالباً  Dapagliflozinكان مل.   /ميكروغرام100 ≥وبتركيزات  S9تنشيط

من مرة 2100  >التعرضمضاعفات عند الفئران في النووي الحمض إصالح أو الدقيقة النوى لتقييم الحي الجسم في أجريت

السريرية.الجرعة

ال داباغليفلوزين أن إلى يشير مما الحيوانات ، على أجريت التي الدراسات في الطفرات أو للسرطان إشارة أي هناك تكن لم

لإلنسان.الجينية السمية على خطراً يمثل

عند المعالجة الفئران إناث أو ذكور في المبكر الجنيني التطور أو الخصوبة أو التزاوج على تأثير أي لداباغليفلوزين يكن لم

التوالي.على واإلناث ، الذكور في بها الموصى القصوى البشرية الجرعات من مرة 998 و -1708 التعرض مضاعفات

الميتفورمينهيدروكلوريد

 ً)أسبوعا91 الجرعات مدة (والفئران  ً)أسبوعا104 الجرعات مدة (الجرذان في المدى طويلة السرطنة دراسات إجراء تم

مجم 2000 البالغ  MRHDأضعاف 4 تقارب الجرعات هذه التوالي. على يوم ،   /كجم  /مجم1500 و 900 إلى تصل بجرعات

أو الذكور الفئران من أي في الميتفورمين مع السرطنة على دليل على العثور يتم لم الجسم. سطح مساحة مقارنات على بناء ً

في زيادة هناك كان ذلك ، ومع الجرذان. ذكور في الميتفورمين مع األورام تكون احتمالية وجود يالحظ لم وبالمثل ، اإلناث.

يوم.  /كجم  /مجم900 بـ عولجت التي الجرذان إناث في الحميدة الرحمية اللحمية السالئل حدوث

) .Sالتيفيموريوم(أميس اختبار التالية: المعملية االختبارات في للميتفورمين مطفرة إمكانات وجود على دليل هناك يكن لم
الليمفاوية الخاليا (الصبغية االنحرافات اختبار أو  ، )الفئرانفي الليمفاوية الغدد سرطان خاليا (الجينية الطفرة اختبار  ،

أيضاً.سلبية الحي الجسم في الصغيرة الفئران اختبار في النتائج كانت . )البشرية
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ما وهو يوم ،   /كجم  /مجم600 إلى تصل بجرعات تناوله عند بالميتفورمين الفئران إناث أو ذكور خصوبة تتأثر لم

الجسم.سطح مساحة مقارنات على بناء ً MRHDأضعاف 3 من يقرب

السريريةالدراسات 14.

. HbA1cتقليل على تأثيرها لتوصيف  XR XIGDUOتركيبة أقراص مع أجريت إكلينيكية فعالية دراسات هناك تكن لم

علم نرى[ )[XRالمفعول ممتد هيدروكلوريد وميتفورمين داباجليفلوزين ألقراص بيولوجياً مكافئاً  XR XIGDUOيعتبر

التي داباجليفلوزين وأقراص  XR XIGDUOبين النسبي البيولوجي التوافر دراسات إجراء يتم لم . ])12.3(السريري األدوية

 XRهيدروكلوريد ميتفورمين أقراص تتمتع . )(IRالفوري اإلفراج هيدروكلوريد ميتفورمين وأقراص مشترك بشكل تناولها يتم

حين في  ، )AUCبواسطة قياسه تم كما (مماثل امتصاص بنطاق الحمراء تحت األشعة هيدروكلوريد ميتفورمين وأقراص

الجرعة.بنفس الحمراء تحت األشعة أقراص من تقريباً 20٪ بنسبة أقل  XRألقراص القصوى البالزما مستويات أن

غير العالجية السذاجة من يعانون الذين المرضى في  XRوميتفورمين داباجليفلوزين ألقراص المتزامن التناول دراسة تمت

لداباغليفلوزين المتزامن التناول دراسة تمت وحدهما. الرياضة وممارسة الغذائي النظام في كاف ٍبشكل للرقابة الخاضعة

الميتفورمين على كاف ٍبشكل للسيطرة الخاضع غير 2 النوع من السكري مرضى في  XRأو  IRميتفورمين وأقراص

إلى باإلضافة داباجليفلوزين باستخدام العالج أنتج الميتفورمين. مع باالشتراك  )غليبيزيد(يوريا السلفونيل مع ومقارنتها

الصيام بالزما وجلوكوز  HbA1cفي إحصائية داللة وذات سريرياً صلة ذات تحسينات الجرعات جميع في الميتفورمين

FPG)( ً الميتفورمين مع باالشتراك الوهمي بالدواء مقارنة) انخفاضات شوهدت . )اإلضافيأو األولي العالجHbA1c  عبر

األساسي.الجسم كتلة ومؤشر المرض ومدة والعرق والعمر الجنس ذلك في بما الفرعية المجموعات

Release-Extended Metforminمع المركب األولي العالج 14.1
 7.5≥٪(كاف ٍبشكل المضبوط غير 2 النوع من السكري مرض من يعانون للعالج ساذجاً مريضاً 1241 مجموعه ما شارك

HbA1c  باستخدام األولي العالج وفعالية سالمة لتقييم أسبوعاً 24 لمدة النشطة للرقابة خاضعتين دراستين في  ٪)12و

.XRميتفورمين صيغة مع باالشتراك مجم 10 أو ملغ 5 داباجليفلوزين

باإلضافة مجم 10 داباجليفلوزين العالج: بداية من واحد أسبوع بعد عالجية أذرع 3 من لواحد عشوائي بشكل مريضاً 638 اختيار تم واحدة ، دراسة في

إلى . )يوم  /مجم2000 حتى ( XRميتفورمين أو الوهمي ، الدواء إلى باإلضافة مجم 10 داباجليفلوزين  ، )يوم  /مجم2000 حتى ( XRميتفورمين إلى

بجرعة به ، مسموح هو كما مجم ، 500 قدرها بزيادات أسبوعيا  XRالميتفورمين جرعة معايرة تمت الوهمي. الدواء إلى باإلضافة  )يوم  /مجم2000

مجم.2000 إلى تصل متوسطة

 HbA1cفي إحصائية داللة ذات تحسينات  XR metformin plus mg  10dapagliflozinلـ المركب العالج قدم

 XRبالميتفورمين مقارنة الجسم وزن في إحصائياً به معتد وانخفاض األحادي العالج عالجات من بأي مقارنة  FPGو

إحصائية داللة ذات تحسينات أيضاً أحادي كعالج ملغ 10 داباجليفلوزين قدم . )2والشكل 11 الجدول انظر (وحده

األحادي العالج من أدنى غير وكان وحده بالميتفورمين مقارنة الجسم وزن في إحصائياً به معتد وانخفاض  FPGفي

.HbA1cخفض في  XRالميتفورمين
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األولي للعالج النشطة للرقابة خاضعة دراسة في  )*(24LCOF األسبوع في النتائج 11: الجدول
XRالميتفورمين مع داباجليفلوزين المركب

داباجليفلوزينالفعاليةمعلمة
مجم10

+
XRميتفورمين

داباجليفلوزين
مجم10

ميتفورمين
XR

†208 =العدد†219 =العدد†211 =العدد

(٪HbA1c )
9.19.09.0)يعني(األساس خط

1.4-1.5-2.0-)‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

 )CI‡المعدلالمتوسط   ( dapagliflozinمن الفرق

95٪( )
-0.5§

−) ، 0.7−0.3(

المتوسط   ( XRالميتفورمين عن الفرق

)‡المعدل
CI( 95٪)

-0.5§

) ، 0.8−0.3(
0.0¶

) ،0.20.2(

 HbA1c 7<٪نسبة حققوا الذين للمرضى المئوية النسبة

األساسلخط معدلة

46.6٪31.7٪35.2٪

( FPGديسيلتر  /مجم)

189.6197.5189.9)يعني(األساس خط

34.8-46.4-60.4-)‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

 )CI‡المعدلالمتوسط   ( dapagliflozinمن الفرق

95٪( )
-13.9§

) ، 20.9−7.0(
المتوسط   ( XRالميتفورمين عن الفرق

)‡المعدل
CI( 95٪)

-25.5§

−) ، 32.6−18.5(
-11.6#

−) ، 18.6−4.6(

)كجم(الجسم وزن
88.688.587.2)يعني(األساس خط

1.4-2.7-3.3-)‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

المتوسط   ( XRالميتفورمين عن الفرق

)‡المعدل
CI( 95٪)

-2.0§

−) ، 2.6−1.3(
-1.4§

−) ، 2.0−0.7(

* ) :LOCFإنقاذهمتم الذين المرضى إنقاذ قبل (األخيرة المالحظة ترحيل  .تم †

‡
§
¶
.p 0.05<قيمة  #

المدى. قصيرة المزدوجة التعمية فترة خالل التعمية مزدوج الدراسة دواء من األقل على واحدة جرعة تناولوا الذين عشوائيا ًاختيارهم تم الذين المرضى جميع

األساس.خط لقيمة تعديلها تعني الصغرى المربعات

0.0001.<االحتمالية القيمة

.XRميتفورمين مقابل أدنى غير
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للرقابة خاضعة دراسة في  (٪) HbA1cفي الوقت بمرور األساس خط من المعدل التغيير متوسط   2: الشكل

XR Metforminمع  Dapagliflozinلـ األولي المركب للعالج أسبوعاً 24 لمدة النشطة

مجم 5 داباجليفلوزين العالج: بداية من أسبوع بعد عالجية أذرع 3 من لواحد عشوائية بصورة مرضى 603 اختيار تم الثانية ، الدراسة في

 حتى ( XRميتفورمين أو الوهمي ، الدواء إلى باإلضافة مجم 5 داباجليفلوزين  ، )يوم  /مجم2000 حتى ( XRميتفورمين إلى باإلضافة

مسموح هو كما مجم ، 500 قدرها بزيادات أسبوعيا  XRالميتفورمين جرعة معايرة تمت الوهمي. الدواء إلى باإلضافة  )يوم  /مجم2000

مجم.2000 إلى تصل متوسطة بجرعة به ،

و  HbA1cفي إحصائية داللة ذات تحسينات  XR metformin plus mg  5dapagliflozinلـ المركب العالج قدم

FPG  بالميتفورمين مقارنة الجسم وزن في إحصائياً به معتد وانخفاض األحادي العالج عالجات من بأي مقارنةXR 

.)12الجدول انظر (وحده
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األولي للعالج النشطة للرقابة خاضعة دراسة في  )*(24LOCF األسبوع في النتائج 12: الجدول
XRالميتفورمين مع داباجليفلوزين المركب

داباجليفلوزينالفعاليةمعلمة
مجم5

+
XRميتفورمين

داباجليفلوزين
مجم5

XRميتفورمين

†201 =العدد†203 =العدد†194 =العدد

(٪HbA1c )
9.29.19.1)يعني(األساس خط

1.4-1.2-2.1-)‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

 )CI‡المعدلالمتوسط   ( dapagliflozinمن الفرق

95٪( )
-0.9§

−) ، 1.1−0.6(
المتوسط   ( XRالميتفورمين عن الفرق

)‡المعدل
CI( 95٪)

-0.7§

) ، 0.9−0.5(

 HbA1c 7<٪نسبة حققوا الذين للمرضى المئوية النسبة

األساسلخط معدلة

52.4٪¶22.5٪34.6٪

( FPGديسيلتر  /مجم)

193.4190.8196.7)يعني(األساس خط

33.6-42.0-61.0-̀ )‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

 )CI‡المعدلالمتوسط   ( dapagliflozinمن الفرق

95٪( )
-19.1§

) ، 26.7−11.4(

المتوسط   ( XRالميتفورمين عن الفرق

)‡المعدل
CI( 95٪)

-27.5§

) ، 35.119.8(

)كجم(الجسم وزن
84.286.285.8)يعني(األساس خط

1.3-2.6-2.7-)‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

المتوسط   ( XRالميتفورمين عن الفرق

)‡المعدل
CI( 95٪)

-1.4§

−) ، 2.0−0.7(

* ) :LOCFإنقاذهمتم الذين المرضى إنقاذ قبل (األخيرة المالحظة ترحيل  .تم †

‡
§
¶

المدى. قصيرة المزدوجة التعمية فترة خالل التعمية مزدوج الدراسة دواء من األقل على واحدة جرعة تناولوا الذين عشوائيا ًاختيارهم تم الذين المرضى جميع

األساس.خط لقيمة تعديلها تعني الصغرى المربعات

0.0001.<االحتمالية القيمة

.p 0.05<قيمة

للميتفورمينالفوري اإلصدار إلى إضافة 14.2

 HbA1c 7≥٪(الدم في السكر نسبة في التحكم كفاية عدم مع 2 النوع من السكري مرض من يعانون مريضاً 546 مجموعه ما شارك

المرضى اختيار تم الميتفورمين. مع باالشتراك داباغليفلوزين لتقييم أسبوعاً 24 لمدة الوهمي للتحكم خاضعة دراسة في  ٪)10و

وهمي. عمياء ، واحدة أسبوعين ، فترة إكمال بعد عشوائي بشكل يوم   /ملغ1500 عن تقل ال بجرعة الميتفورمين تناولوا الذين

وهمي دواء أو ملغ ، 10 داباجليفلوزين ملغ ، 5 داباجليفلوزين إلى عشوائيا ًالمؤهلين المرضى اختيار تم الرصاص ، فترة بعد

الميتفورمين.من الحالية جرعتهم إلى باإلضافة
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وانخفاض  ، FPGو  HbA1cفي إحصائية داللة ذات تحسينات ملغ 10 داباجليفلوزين قدم للميتفورمين ، إضافي كعالج

إحصائية داللة ذو . )3والشكل 13 الجدول انظر (24 األسبوع في الوهمي بالدواء مقارنة ًالجسم وزن في إحصائياً به معتد

>0.05) p  الوهمي الدواء إلى بالنسبة االنقباضي الدم ضغط في األساس خط من التغيرات أن يعني  )الجرعتينلكلتا

إلى باإلضافة ملغ 10 و ملغ 5 داباجليفلوزين مع زئبقي ملم 5.3 و زئبقي ملم 4.5 كانت الميتفورمين إلى باإلضافة

التوالي.على الميتفورمين ،

تركيبة في لداباغليفلوزين الوهمي للتحكم خاضعة دراسة  )*(LOCFأسبوعاً 24 نتائج 13: الجدول
الميتفورمينمع إضافية

مجم10 داباجليفلوزينالفعاليةمعلمة

+
ميتفورمين

†135 =العدد

مجم5 داباجليفلوزين

+
ميتفورمين

†137 =العدد

الوهمي
+

ميتفورمين
†137 =العدد

(٪HbA1c )
7.98.28.1)يعني(األساس خط

0.3-0.7-0.8-)‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

 )CI‡المعدلالمتوسط   (الوهمي الدواء من الفرق

95٪( )
-0.5§

−) ، 0.7−0.3(
-0.4§

) ، 0.6−0.2(
 HbA1c 7<٪نسبة حققوا الذين للمرضى المئوية النسبة

األساسلخط معدلة

40.6٪¶37.5٪¶25.9٪

( FPGديسيلتر  /مجم)

156.0169.2165.6)يعني(األساس خط

(24 األسبوع في األساس من التغيير
)‡المعدلالمتوسط

-23.5-21.5-6.0

 )CI‡المعدلالمتوسط   (الوهمي الدواء من الفرق

95٪( )
-17.5§

) ، 25.010.0(
-15.5§

) ، 22.9−8.1(
(1 األسبوع في األساس من التغيير

)‡المعدلالمتوسط
-16.5§

)115 =العدد (

-12.0§

)121 =العدد (

1.2

)126 =العدد (

)كجم(الجسم وزن
86.384.787.7)يعني(األساس خط

0.9-3.0-2.9-)‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

 )CI‡المعدلالمتوسط   (الوهمي الدواء من الفرق

95٪( )
-2.0§

−) ، 2.6−1.3(
-2.2§

−) ،2.8−1.5(
* ) :LOCFإنقاذهمتم الذين المرضى إنقاذ قبل (األخيرة المالحظة ترحيل  .تم †

‡
§
¶

المدى. قصيرة المزدوجة التعمية فترة خالل التعمية مزدوج الدراسة دواء من األقل على واحدة جرعة تناولوا الذين عشوائيا ًاختيارهم تم الذين المرضى جميع

األساس.خط لقيمة تعديلها تعني الصغرى المربعات

ميتفورمين.  +الوهمي الدواء مقابل  p 0.00001<قيمة

ميتفورمين. +الوهمي الدواء مقابل  p 0.05<قيمة
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للتحكم خاضعة دراسة في  (٪) HbA1cفي الوقت بمرور األساس خط من المعدل التغيير متوسط   3: الشكل

الميتفورمينمع باالشتراك لداباغليفلوزين أسبوعاً 24 لمدة الوهمي

0481216

الدراسةأسبوع

2024LOCF()24 

PLACEBO +ميتفورمين
ميتفورمين +مجم 10 داباجليفلوزين

العشوائية الموضوعات ذلك في بما المتكررة ، الطولية المقاييس نموذج إلى استناداً األساس خط من المعدل المتوسط   التغيير قيم األيسر: للجانب البياني الرسم

من المعدل التغيير متوسط   قيم : )(24LOCF لألسبوع األيمن البياني الرسم إنقاذ. بدون  24HbA1C واألسبوع األساس خط قيم مع األجل قصيرة الفترة أكملت التي

.HbA1cاإلنقاذ بعد األقل على واحد أساس وخط األساس خط مع العشوائية الموضوعات ذلك في بما  ، ANCOVAنموذج إلى استناداً  95CIs٪ و األساس خط

اإلصدارالفوري الميتفورمين إلى بالجليبيزيد عليها مسيطر إضافية دراسة 14.3

 ٪)10و  >HbA1c٪6.5 (الدم في السكر نسبة في التحكم كفاية عدم مع 2 النوع من السكري بداء مصاباً مريضاً 816 مجموعه ما اختيار تم

المرضى اختيار تم للميتفورمين. إضافي كعالج داباجليفلوزين لتقييم أسبوعاً 52 لمدة الغليبيزيد في للتحكم خاضعة دونية غير دراسة في

أو الغليبيزيد إلى الوهمي العالج من أسبوع 2 فترة بعد عشوائية بصورة يوم   /ملغ1500 عن تقل ال بجرعة الميتفورمين يتناولون الذين

الدم في السكر لنسبة األمثل التأثير على للحصول أسبوعاً 18 مدى على معايرتهم وتمت  )التواليعلى ملغ ، 2.5 أو 5 (داباجليفلوزين

>110 ) FPG كما  )مجم10 وداباجليفلوزين مجم 20 جليبيزيد حتى (للجرعة مستوى ألعلى أو  )لتر  /مولملي 6.1 <ديسيلتر ،   /مجم

الدم.في السكر نقص لمنع الدم في السكر مستوى خفض باستثناء ثابتة ، الجرعات على الحفاظ تم ذلك ، بعد المرضى. يتحمله

10 (الدراسة لجرعة األقصى الحد إلى بداباغليفلوزين عولجوا الذين المرضى من 87٪ معايرة تمت المعايرة ، فترة نهاية في

من  HbA1cفي مماثل متوسط   انخفاض إلى  Dapagliflozinعالج أدى . )مجم20 (بالجليبيزيد عولجوا 73٪ مقابل  )مجم

عالج أدى . )14الجدول انظر (الدونية عدم على يدل مما  ، glipizideمع مقارنة 52 ، األسبوع في األساس خط

Dapagliflozin  مقارنة 52 األسبوع في األساس خط من الجسم وزن في إحصائية داللة ذي متوسط   انخفاض إلى

في األساس خط من التغيير يعني  )p (0.0001<إحصائية داللة ذو الغليبيزيد. مجموعة في الجسم وزن في زيادة بمتوسط

إلى باإلضافة داباجليفلوزين مع زئبق مم 5.0 كان الميتفورمين إلى باإلضافة الغليبيزيد إلى بالنسبة االنقباضي الدم ضغط

الميتفورمين.
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و داباجليفلوزين بين تقارن النشطة للرقابة خاضعة دراسة في  )*(52LOCF األسبوع في النتائج 14: الجدول

للميتفورمينإضافي كعامل جليبيزيد

داباجليفلوزينالفعاليةمعلمة
+

ميتفورمين
†400 =العدد

غليبيزيد
+

ميتفورمين
†401 =العدد

(٪HbA1c )
7.77.7)يعني(األساس خط

0.5-0.5-)‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

(ميتفورمين  + glipizideمن الفرق
( )CI( 95٪‡المعدلالمتوسط

0.0§
) ، 0.10.1(

)كجم(الجسم وزن
88.487.6)يعني(األساس خط

3.21.4-)‡المعدلالمتوسط   (األساس خط من التغيير

(ميتفورمين  + glipizideمن الفرق
( )CI( 95٪‡المعدلالمتوسط

-4.7¶

−) ، 5.1−4.2(

*  :LOCFاألخيرةالمالحظة ترحيل  .تم †

‡
§
¶

األساس. خط بعد األقل على واحدة فعالية وقياس أساس خط لديهم الذين والمعالجون المعشاة المرضى

األساس.خط لقيمة تعديلها تعني الصغرى المربعات

القيمة ميتفورمين.  +الجليبيزيد من أدنى غير

0.0001.<االحتمالية

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16.

زودتكيف

XIGDUO® أقراص تحتويXR dapagliflozin)  وHCl metformin وهي واحد ، جانب على عالمات على  )الممتد

15.الجدول في المدرجة والحزم القوة نقاط في ومتوفرة الخلفي ، الجانب على واضحة

XR XIGDUOاللوحي للكمبيوتر التقديمية العروض 15: الجدول

بالفيلممغلفةاللوحيالجهاز قوة

لوح
الشكل  /اللون

لوح
العالمات

NDCكودالعبوةحجم

لفاتح بنيمجم1000   /2.5

الوجهين ،محدب البني ،

الشكلبيضاوي

1000"  /2.5"و  "1074"
على وسهل واحد جانب .على

debossedالخلفي الجانب

60-6225-600310زجاجة

الوجهين ،محدب البرتقالي ،مجم5 /500

كبسولة

"5/500"و  "1070"
على وسهل واحد جانب .على

debossedالخلفي الجانب

30زجاجة

500زجاجة

0310-6250-30

0310-6250-50

الداكن ،الوردي إلى الورديمجم5 /1000

بيضاويثنائي ، محدب

شكل

"5/1000"و  "1071"
على وسهل واحد جانب .على

debossedالخلفي الجانب

30زجاجة

60زجاجة

زجاجة90

400زجاجة

0310-6260-30

0310-6260-60

0310-6260-90

0310-6260-40
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بالفيلممغلفةاللوحيالجهاز قوة

لوح
الشكل  /اللون

لوح
العالمات

NDCكودالعبوةحجم

ثنائي ،محدب الوردي ،مجم10 /500

كبسولة

"10/500"و  "1072"
على وسهل واحد جانب .على

debossedالخلفي الجانب

30زجاجة

500زجاجة

0310-6270-30

0310-6270-50

غامقإلى أصفرمجم10 /1000

الوجه ،ثنائي محدب أصفر ،

الشكلبيضاوي

"10/1000"و  "1073"
على وسهل واحد جانب على

debossedالخلفي الجانب

30زجاجة

زجاجة90

400زجاجة

0310-6280-30

0310-6280-90

0310-6280-40

والمناولةالتخزين

انظر [ )فهرنهايتدرجة 86 و فهرنهايت درجة 59 (مئوية درجة 30 و مئوية درجة 15 بين بالرحالت يسُمح  ؛ )فهرنهايتدرجة 77 إلى فهرنهايت درجة 68 (مئوية درجة 25 إلى مئوية درجة 20 في تخزين

.]USPفيها المتحكم الغرفة حرارة درجة

المرضىإرشاد معلومات 17.

.ء)الدوادليل (والدواء الغذاء إدارة من المعتمد المريض وصف انظر

تعليمات

الطبية.الوصفة تجديد يتم مرة كل في قراءته وإعادة  XR XIGDUOبـ العالج بدء قبل الدواء دليل قراءة المرضى من اطلب

االلتزام أهمية عن أيضاً المرضى أخبر البديلة. العالج وأنماط  XR XIGDUOلـ المحتملة والفوائد بالمخاطر المرضى أبلغ

والتعرف  ، HbA1cواختبار الدم ، في السكر لنسبة الدورية والمراقبة المنتظم ، البدني والنشاط الغذائية ، بالتعليمات

المرضى من اطلب السكري. مرض مضاعفات وتقييم ومعالجتهما ، الدم في السكر وارتفاع الدم في السكر نقص على

تتغير قد حيث الجراحة ، أو العدوى أو الصدمات أو الحمى مثل اإلجهاد فترات خالل الفور على الطبية المشورة طلب

األدوية.متطلبات

المثال ، سبيل على (األنسولين إفراز إلى  XR XIGDUOإضافة عند يزداد قد الدم في السكر نقص حدوث أن المرضى أبلغ

.])5.6(واالحتياطات التحذيرات نرى[األنسولين أو  )يورياسلفونيل

البيانات على بناء ًللحمل. تخطط أو حامال ًكانت إذا الفور على بها الخاص الصحية الرعاية مقدم إبالغ المريضة من اطلب

الحمل.من والثالث الثاني الثلث في للجنين ضرراً  XR XIGDUOيسبب قد الحيوانية ،

يعرف ال الطبيعية. للرضاعة تخطط أو ترضع كانت إذا الفور على بها الخاص الصحية الرعاية مقدم إبالغ المريضة من اطلب

ضرراً  XR XIGDUOيسبب قد الحيوانية ، البيانات على بناء ًذلك ، ومع األم. حليب في يفرز  XR XIGDUOكان إذا فيما

للرضع.

لإلناث ، التناسلية الفطرية العدوى هي  XR XIGDUOباستخدام المرتبطة شيوعاً األكثر الجانبية التفاعالت أن المرضى أخبر

والقيء.والغثيان ، والصداع ، واإلسهال ، البولية ، المسالك والتهابات األنفي ، البلعوم والتهاب

من التخلص أحياناً يمكن وأنه مضغها ، أو سحقها وليس بالكامل  XR XIGDUOابتالع يجب أنه إلى المرضى بإرشاد قم

األصلي.القرص تشبه قد ناعمة ككتلة البراز في الفعالة غير المكونات

إال تذكرها بمجرد بتناولها المرضى ننصح ما ، جرعة ضاعت إذا الموصوف. النحو على فقط  XR XIGDUOألخذ المرضى إرشاد

في الدواء وتناول الفائتة الجرعة تخطي المرضى على يجب الحالة هذه وفي تقريباً ، التالية للجرعة حان قد الوقت كان إذا

من ذلك خالف يطُلب لم ما الوقت ، نفس في  XR XIGDUOمن قرصين تناول بعدم المرضى نصح بانتظام. المحدد الوقت

بهم.الخاص الصحية الرعاية مقدم قبل
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اللبنيالحماض

التحذيرات نرى[لتطوره تؤهب التي والظروف وأعراضه الميتفورمين مكون بسبب اللبني الحماض بمخاطر المرضى إبالغ

بهم الخاص الصحية الرعاية مقدم وإخطار فوراً  XR XIGDUOتناول عن التوقف المرضى من اطلب . ])5.1(واالحتياطات

أو المعتاد ، غير النعاس أو بالضيق ، الشعور أو العضلي ، األلم أو المبرر ، غير التنفس فرط حدوث حالة في الفور على

غير أخرى أعراض ظهور أو  ، )األطراففي خاصة (بالبرودة اإلحساس أو انتظامها ، عدم أو القلب ضربات بطء أو الدوخة ،

ومع  ؛ XR XIGDUOبـ العالج بدء أثناء تحدث وقد بالميتفورمين العالج بدء أثناء شائعة الهضمي الجهاز أعراض محددة.

تكون أن المحتمل غير من أنه من الرغم على مبررة. غير أعراض عليهم ظهرت إذا طبيبهم باستشارة المرضى أبلغ ذلك ،

ناتجاً كان إذا ما لتحديد األعراض حدوث تقييم يجب باألدوية ، مرتبطة التثبيت بعد تحدث التي المعوية المعدية األعراض

آخر.خطير مرض أو اللبني الحماض عن

.])5.1(واالحتياطات التحذيرات نرى[ XR XIGDUOتلقي أثناء الكحول تناول في اإلفراط ضد للمرضى المشورة تقديم

و)4(موانع نرى[ XR XIGDUOبـ العالج تلقي عند الدموية والمعايير الكلى لوظائف المنتظم االختبار بأهمية المرضى أبلغ

.])5.1(واالحتياطات التحذيرات

التوقف يكون قد حيث إشعاعي ، أو جراحي إجراء أي قبل  XR XIGDUOيأخذون بأنهم طبيبهم إلبالغ المرضى إرشاد

.])5.1(واالحتياطات التحذيرات نرى[طبيعية الكلى وظائف أن من التأكد يتم حتى مطلوباً  XR XIGDUOلـ المؤقت

الدمضغط انخفاض

الرعاية بمقدم باالتصال وأنصحهم  XR XIGDUOمع يحدث قد بأعراض المصحوب الدم ضغط انخفاض بأن المرضى أبلغ

خطر من يزيد قد الجفاف أن المرضى أخبر . ])5.2(واالحتياطات التحذيرات نرى[األعراض هذه مثل من عانوا إذا الصحية

السوائل.من كافية كمية على والحصول الدم ، ضغط انخفاض

الكيتونيالحماض

استخدام أثناء الكيتوني الحماض من حاالت عن اإلبالغ تم الحياة. تهدد خطيرة حالة هو الكيتوني الحماض أن المرضى أخبر

لم لو حتى الكيتوني الحماض مع تتوافق أعراض حدثت إذا  )أمكنإن (الكيتونات فحص المرضى من اطلب داباغليفلوزين.

والتعب البطن وآالم والقيء الغثيان ذلك في بما (الكيتوني الحماض أعراض ظهرت إذا الدم. في الجلوكوز مستوى يرتفع

نرى[الفور على الطبية المشورة وطلب  XR XIGDUOتناول عن التوقف المرضى من اطلب تحدث ، )التنفسوصعوبة

.])5.3(واالحتياطات التحذيرات

الحادالكلى إصابة

المشورة طلب المرضى من اطلب داباغليفلوزين. استخدام أثناء الكلى في حادة إصابة عن اإلبالغ تم أنه المرضى أبلغ

أو القيء بسبب (السوائل فقد زيادة أو  )صيامأو حاد مرض بسبب (الفم طريق عن تناولهم من قللوا إذا الفور على الطبية

تلك في  XR XIGDUOاستخدام عن مؤقتاً التوقف المناسب من يكون قد حيث  ، )للحرارةالمفرط التعرض أو اإلسهال

.])5.4(واالحتياطات التحذيرات نرى[اإلعدادات

الخطيرةالبولية المسالك التهابات

أعراض عن بمعلومات تزويدهم خطيرة. تكون قد والتي البولية ، المسالك في التهابات حدوث باحتمالية المرضى أبلغ

التحذيرات نرى[األعراض هذه مثل حدوث حالة في الفور على الطبية المشورة بطلب نصحهم البولية. المسالك التهابات

.])5.5(واالحتياطات

)والمهبلالفرج التهاب المثال ، سبيل على (اإلناث في الفطرية التناسلية األعضاء التهابات
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المهبلية. الخميرة عدوى وأعراض عالمات عن بمعلومات وتزويدهن تحدث قد المهبلية الخميرة عدوى بأن المريضات إبالغ

.])5.8(واالحتياطات التحذيرات نرى[الطبية المشورة يطلبون ومتى العالج بخيارات نصحهم

)الحشفةالتهاب مثل (الذكور عند الفطرية التناسلية األعضاء التهابات

تحدث ، قد  )الحشفةالتهاب أو الحشفة التهاب المثال ، سبيل على (القضيب في الخميرة عدوى أن الذكور المرضى أبلغ

(الحشفة والتهاب الحشفة التهاب وأعراض عالمات عن بمعلومات زودهم سابق. تاريخ لديهم الذين المرضى في خاصة
التحذيرات نرى[الطبية المشورة يطلبون ومتى العالج بخيارات نصحهم . )القضيبقلفة أو حشفة في احمرار أو جلدي طفح

.])5.8(واالحتياطات

الحساسيةفرط تفاعالت

 XRمكونات مع عنها اإلبالغ تم قد  )الوعائيةوالوذمة الشرى مثل (الخطيرة الحساسية فرط تفاعالت أن المرضى أبلغ

XIGDUO . وعدم وعائية ، وذمة أو تحسسي فعل رد إلى تشير أعراض أو عالمات أي عن فوراً اإلبالغ المرضى من اطلب

المعالجين.األطباء يستشيروا حتى الدواء من المزيد تناول

المثانةسرطان

المثانة.بسرطان مرتبطة تكون أن يحتمل أخرى أعراض أو عيانية دموية بيلة على عالمات أي عن الفوري لإلبالغ المرضى أبلغ

المعملاختبارات

بولهم.في للجلوكوز إيجابية سيختبرون  XR XIGDUOيتناولون الذين المرضى فإن داباجليفلوزين ، عمل آلية بسبب

دارمشتات ، في  KGaA Merckلشركة تابعة شركة وهي  ، SAS Santé Merckلشركة مسجلة تجارية عالمة هي ®جلوكوفاج

.Squibb Myers-Bristolلشركة ومرخصة ألمانيا ،

.AstraZenecaشركات لمجموعة تجارية عالمة هي ®فاركسيغا

خالل:من وزعت

LP Pharmaceuticals AstraZeneca

19850دي ويلمنجتون ،
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الدواءدليل

XIGDUO®XR( OH-DO-XR )ZIG
)المفعولممتد هيدروكلورايد وميتفورمين داباجليفلوزين (

لوحيةأجهزة

 XRيسبب أن يمكن ؟ XR XIGDUOعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما
XIGDUO  ًذلك:في بما خطيرة ، جانبية آثارا

الدمفي حمض تراكم (اللبني الحماض تسمى خطيرة ولكنها نادرة حالة يسبب أن يمكن  ، XR XIGDUOفي الموجودة األدوية أحد الميتفورمين ، . اللبنيالحماض-

المستشفى.في معالجتها ويجب طارئة طبية حالة اللبني الحماض يعد الوفاة. يسبب أن يمكن  )

اللبني:الحماض على عالمات تكون قد والتي التالية ، األعراض من أي لديك كان إذا الفور على بطبيبك اتصل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

وتشعر قدميك أو يديك في بالبرد تشعر

بالدوارأو بالدوار

منتظمة غير أو بطيئة قلب ضربات لديك

متعبأو شديد بضعف تشعر

صعوبة لديك  )طبيعيغير (عادي غير عضلي ألم لديك

التنفسفي

لديك المعتاد من أطول لفترة تنام أو عادي غير بنعاس تشعر كنت

قيءأو غثيان المعدة ، في آالم

أخبر اللبني. الحماض إلى الميتفورمين ، استخدام جانب إلى أدت ، أخرى أشياء لديهم الميتفورمين مع اللبني الحماض من عانوا الذين األشخاص معظم

الالكتيكعلى للحصول أكبر فرصة لديك ألن يلي ، مما أي لديك كان إذا طبيبك

كنت:إذا  XR XIGDUOمع الحماض

من تعاني للحقن قابلة صبغة تستخدم التي السينية األشعة اختبارات ببعض تتأثران كليتيك أن أو الكلى في حادة مشاكل لديكا

الكبدفي مشاكل

القصيرالمدى على  "الشراهة"الشرب حالة في الكحول من الكثير شرب أو كثيراً ، الكحول شرب

الجفاف يحدث أن يمكن اإلسهال. أو القيء أو بالحمى مريضاً كنت إذا هذا يحدث أن يمكن . )الجسمسوائل من كبيرة كمية تفقد (بالجفاف يصاب

السوائلمن كافية كمية تشرب وال التمرين أو النشاط مع كثيراً تتعرق عندما أيضاً

جراحيةعملية لديه

دماغية.سكتة أو شديدة عدوى أو قلبية نوبة من تعاني

ا

ا

ا

ا

ا

فيالمشاكل من أي لديك كان إذا طبيبك إخبار هي الميتفورمين من اللبني الحماض مع مشكلة وجود لتجنب طريقة أفضل

آثار  XR XIGDUOلـ يكون أن يمكن األشياء. هذه من أي لديك كان إذا لفترة  XR XIGDUOإيقاف طبيبك يقرر قد أعاله. القائمة

"؟XR XIGDUOلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما "انظر أخرى. خطيرة جانبية

؟XR XIGDUOهو ما

جنب إلى جنباً  XR XIGDUOيستخدم . )جلوكوفاج(هيدروكلورايد وميتفورمين  )فاركسيغا(داباجليفلوزين تسمى طبية بوصفة دوائين على  XR XIGDUOيحتوي-

العالج يتحكم ال عندما 2 النوع من السكري بداء المصابين البالغين لدى  )الجلوكوز(الدم في السكر نسبة في التحكم لتحسين الرياضة وممارسة الغذائي النظام مع

الدم.في السكر نسبة في الميتفورمين أو بالداباغليفلوزين

1XR XIGDUO النوع من السكري بداء المصابين لألشخاص مخصص .غير
الحماض من يعانون الذين لألشخاص مخصص غير  XR XIGDUOعاماً 18 عن أعمارهم تقل الذين لألطفال وفعاالً .آمناً

XR XIGDUOكان إذا ما المعروف غير من . )البولأو الدم في الكيتونات زيادة (السكري الكيتوني

-

-

-

XR XIGDUOتناول عليه يجب ال الذي من
كنت:إذا  XR XIGDUOتتناول ال ؟

-

-

الكلىلغسيل تخضع أو الكلى في شديدة إلى متوسطة مشاكل لديك

في بالمكونات قائمة على للحصول هذا الدواء دليل نهاية راجع . XR XIGDUOمكونات من أي أو هيدروكلورايد ، ميتفورمين داباجليفلوزين ، من حساسية لديك

XR XIGDUO . لـ التحسسي الفعل رد جديأأعراضXR XIGDUO  يشمل:قد

الجلديالطفحا

.)النحلخاليا (جلدك على حمراء بقع ظهور
البلعأو التنفس في صعوبة يسبب قد الذي والحلق واللسان والشفتين الوجه انتفاخ

ا

ا

في طوارئ غرفة أقرب إلى اذهب أو بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم واتصل  XR XIGDUOتناول عن فتوقف األعراض ، هذه من أي لديك كان إذا

الفور.على المستشفى

.)البولأو الدم في الكيتونات زيادة (السكري الكيتوني الحماض أو االستقالبي الحماض تسمى حالة لديك-
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؟XR XIGDUOأخذ قبل بي الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر أن يجب ماذا

كنت:إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر  ، XR XIGDUOتتناول أن قبل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

السكري الكيتوني بالحماض مصاب أو األول النوع من السكري بداء مصاب

الكلىفي شديدة إلى متوسطة مشاكل من ويعانون

الكبدفي مشاكل لديك

من تعاني التبول في مشاكل أو البولية المسالك التهابات من تاريخ لديك

لعملية وستخضع االحتقاني ، القلب قصور ذلك في بما القلب ، في مشاكل

جراحية

الغذائينظامك تغيير أو الجراحة أو المرض بسبب الطعام من أقل كميات تناول

الكحول شرب البنكرياس ، في جراحة أو البنكرياس التهاب ذلك في بما البنكرياس ، في مشاكل من عانيت أو لديك كان

)"بنهم"الشرب (القصير المدى على الكحول من الكثير شرب أو كثيراً ،
الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث قصيرة. لفترة التوقف إلى  XR XIGDUOيحتاج قد السينية. األشعة إلجراء تباين عوامل أو صبغة حقنة على ستحصل

 XRعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم ما "راجع أخرى. مرة  XR XIGDUOتبدأ أن يجب ومتى  XR XIGDUOإيقاف عليك يجب متى حول بك

XIGDUO؟"
بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث قصيرة. لفترة التوقف إلى  XR XIGDUOسيحتاج كثيراً. الشرب أو األكل على قادرة تكون ولن جراحية لعملية ستخضع

"؟XR XIGDUOعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم ما "راجع أخرى. مرة  XR XIGDUOتبدأ أن يجب ومتى  XR XIGDUOإيقاف عليك يجب متى حول

المثانةسرطان لديك كان أو لديك كان

أفضل حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى فتحدث للحمل ، تخططين أو حامال ًكنت إذا الجنين. يؤذي قد  XR XIGDUOللحمل. تخطط أو حامل

الدم.في السكر نسبة في للتحكم طريقة

الرعاية مقدم مع تحدث األم. حليب إلى ينتقل  XR XIGDUOكان إذا ما المعروف غير من الطبيعية. للرضاعة تخططين أو طبيعية رضاعة طفلك ترضعين

.XR XIGDUOتتناول كنت إذا طفلك إلطعام طريقة أفضل عن بك الخاص الصحية

-

-

-

-

العشبية.والمكمالت والفيتامينات طبية وصفة دون تصرف التي األدوية ذلك في بما ، تتناولهاالتي األدوية جميع عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

إذا خاص بشكل بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر . XR XIGDUOعمل طريقة على األخرى األدوية تؤثر وقد األخرى األدوية عمل طريقة على  XR XIGDUOيؤثر قد

تتناول:كنت

-

-

-

-

-

)البولمدرات (الماء حبوب
أو الفينيتوين  )منهالوقاية أو السل لعالج يستخدم (ريفامبين

يستخدم (ريتونافير  )النوباتعلى للسيطرة يستخدم (الفينوباربيتال

)البشريةالمناعة نقص فيروس عدوى لعالج
.)القلبمشاكل لعالج يستخدم (الديجوكسين

أعاله.مدرجاً بك الخاص الدواء كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا األدوية بهذه قائمة عن بك الخاص الصحية الرعاية مقدم اسأل

جديد.دواء على تحصل عندما والصيدلي الصحية الرعاية مقدم على واعرضها بها بقائمة احتفظ تتناولها. التي األدوية على تعرف

؟XR XIGDUOأتناول أن يجب كيف

-

-

-

بأخذها.بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يخبرك كما تماماً  XR XIGDUOخذ

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى التحدث دون  XR XIGDUOمن جرعتك تغير ال

الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث المعدة. في باضطراب إصابتك فرصة لتقليل الطعام وجبات مع يوم كل واحدة مرة الفم طريق عن  XR XIGDUOخذ

اليوم.في لك وقت أفضل عن بك الخاص

.XR XIGDUOتمضغ أو تقطع أو تسحق ال كله.  XR XIGDUOابتالع

.XR XIGDUOأقراص تشبه  ء)األمعاحركة (برازك في ناعمة كتلة األحيان بعض في تمر قد

تحتاجها. التي السكري أدوية كمية تتغير فقد الجراحة ، أو العدوى أو  )سيارةحادث مثل (الصدمات أو الحمى مثل اإلجهاد ، أنواع بعض تحت جسمك يكون عندما

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم تعليمات واتبع الشروط هذه من أي لديك كان إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

.XR XIGDUOتناول أثناء التمارين وبرنامج الموصوف الغذائي نظامك في استمر

عالجك.وأثناء  XR XIGDUOتبدأ أن قبل معينة دم فحوصات بإجراء بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يقوم قد

تعليمات اتبع بك. الخاص  A1Cومستوى الدم في السكر مستويات ذلك في بما المنتظمة ، الدم اختبارات خالل من بك الخاص السكري مرض بفحص بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيقوم

مشكلة يمثل الدم في السكر نسبة انخفاض كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث . )الدمفي السكر نقص (الدم في السكر نسبة انخفاض لعالج بك الخاص الصحية الرعاية مقدم

لك.بالنسبة

التالي.المنتظم الموعد في الدواء وتناول الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا تتذكرها. حالما خذها  ، XR XIGDUOمن جرعة فاتتك إذا

الفور.على المستشفى في طوارئ غرفة أقرب إلى اذهب أو بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم فاتصل  ، XR XIGDUOمن الكثير تأخذ كنت إذا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

؟XR XIGDUOتناول أثناء أتجنبه أن يجب الذي ما

خطيرة.جانبية بآثار إصابتك فرص من يزيد أن يمكن . )"بنهم"الشرب (قصيرة زمنية فترة في الكحول من الكثير شرب أو بكثرة ، الكحول شرب تجنب-

 XRيتسبب قد ؟ XR XIGDUOلـ المحتملة الجانبية اآلثار هي ما
XIGDUO  ذلك:في بما خطيرة جانبية آثار حدوث في

"؟XR XIGDUOعن أعرفها أن يجب التي المعلومات أهم هي ما "نرى
أو بالدوار الشعور الجفاف لك يسبب قد . )الجسمفي والملح الماء فقدان (بالجفاف األشخاص بعض إصابة في  XR XIGDUOيتسبب أن يمكن تجفيف.-

.)االنتصابيالدم ضغط انخفاض (الوقوف عند خاصة الضعف ، أو الدوار أو اإلغماء
ا كنت:إذا بالجفاف لإلصابة عرضة أكثر تكون قد

منخفضدم ضغط لديهم

أكثرأو سنة 65 بعمر  )البولمدرات (الماء حبوب ذلك في بما الدم ، ضغط لخفض األدوية تناول ا

ا
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ا

ا

قليل غذائياً نظاماً تتبع كنت إذا

الكلىفي مشاكل من تعاني الملح

الكيتونات زيادة (الكيتوني الحماض  يومياً.تشربها أن يجب التي السوائل كمية ذلك في بما الجفاف من للوقاية به القيام يمكنك ما حول طبيبك إلى تحدث
أحد بداباجليفلوزين ، العالج أثناء 2 ،النوع من السكري داء أو 1 النوع من السكري داء بهالمصابين األشخاص عند الكيتوني الحماض حدث .)البولأو الدم في

يحدث أن يمكن الوفاة.إلى الكيتوني الحماض يؤدي قد المستشفى. في العالج إلى تحتاج قد خطيرة حالة الكيتوني الحماض يعد . XR XIGDUOفي األدوية
على بطبيبك واتصل  XR XIGDUOتناول عن توقف ديسيلتر.   /مجم250 من أقل لديك الدم سكر كان لو حتى  XR XIGDUOمع الكيتوني الحماض

:التاليةاألعراض من أي عليك ظهرت إذا الفور

ا

-

غثيان

التقيؤ

)البطن(المعدة منطقة

ا

ا

تعب

التنفسفي صعوبة ا

ا

دمككان لو حتى البول ، في الكيتونات عن أمكن إن فابحث  ، XR XIGDUOبـ العالج أثناء األعراض هذه من أي لديك ظهرت إذا

.ديسيلتر  /مجم250 من أقل السكر

ا كنت:إذا الفور على طبيبك إلى تحدث . XR XIGDUOيتناولون الذين لألشخاص الكلى في مفاجئة إصابة حدثت الكلى.في مشاكل

ا

دواء يتناولون الذين األشخاص عند المستشفى دخول إلى تؤدي قد البولية المسالك في خطيرة عدوى حدثت الخطيرة.البولية المسالك التهابات

عند بالحرقان الشعور مثل البولية المسالك لعدوى أعراض أو عالمات أي لديك كان إذا طبيبك أخبر . XR XIGDUOفي الموجودة األدوية أحد وهو داباجليفلوزين ،

يعاني قد األحيان بعض في البول. في دم أو  ، )الحوض(المعدة من السفلي الجزء في ألم أو الفور ، على التبول إلى الحاجة أو كثيراً ، للتبول الحاجة أو التبول ،

القيء.أو الغثيان أو الظهر آالم أو الحمى من أيضاً األشخاص

مثلالدم ، في السكر نسبة انخفاض يسبب أن يمكن آخر دواء مع  XR XIGDUOتناولت إذا .)الدمفي السكر نقص (الدم في السكر نسبة انخفاض

-

أوالطعام تناول تستطيع وال مريضاً كنت إذا المثال ، سبيل على تشربها التي السوائل أو الطعام كمية من قلل

طويلة.لفترة للشمس التعرض أو اإلسهال أو القيء من المثال ، سبيل على جسمك من السوائل فقدان في تبدأ

-

-

 XRتناول أثناء األنسولين أو يوريا السلفونيل دواء جرعة خفض يلزم قد الدم. في السكر نسبة بانخفاض إصابتك خطر يزيد األنسولين ، أو يوريا السلفونيل

XIGDUO . يلي:ما وأعراضه الدم في السكر انخفاض عالمات تتضمن قد

ا

ا

ا

الراسصداع

بدوخة الشعور أو االهتزاز

متوترة

ا

ا

ا

ضعف

التعرق

سريعةقلب ضربات

ا

ا

ارتباك

النعاس

ا

ا

التهيج

جوع

تعاني كنت إذا خاصة دمك ، في 12بفيتامين كمية انخفاض إلى طويلة لفترات الميتفورمين استخدام يؤدي قد .)نقص12بفيتامين (12منخفضب فيتامين-

المستويات.12بكالخاص ب فيتامين من للتحقق الدم فحوصات بإجراء بك الخاص الصحية الرعاية مقدم يقوم قد قبل. من المستويات 12بفيتامين نقص من

يلي:ما المهبلية الخميرة عدوى أعراض تشمل المهبلية. الخميرة بعدوى يصبن قد  XR XIGDUOيتناولن اللواتي النساء الفطري.المهبل التهاب

ا

ا

ا

-

المهبلرائحة

المهبلفي حكة  )القريشالجبن تشبه أو متكتلة اإلفرازات تكون قد (صفراء أو بيضاء مهبلية إفرازات

الرجال بعض يعاني قد القضيب. حول الجلد في فطرية بعدوى يصابون قد  XR XIGDUOيتناولون الذين الرجال .)الحشفةالتهاب (القضيب في الخميرة عدوى-

يلي:ما القضيب في الخميرة لعدوى األخرى األعراض تشمل القضيب. طرف حول الجلد شد الصعب من يجعل مما القضيب في تورم من المختونين غير

جلدي طفح القضيب. في تورم أو حكة أو احمرارا

القضيبفي

في ألم القضيب من الرائحة كريهة إفرازات

القضيبحول الجلد

ا

ا

ا

الرعاية مقدم عليك يقترح قد القضيب. أو المهبل في الخميرة عدوى أعراض عليك ظهرت إذا فعله يجب ما حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث

بدون للفطريات مضاد دواء تستخدم كنت إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث طبية. وصفة بدون للفطريات مضاد دواء استخدام الصحية

األعراض.تختف ولم طبية وصفة

)LDLأو الضار الكوليسترول (الدم في الدهون زيادة -

يتناولون كانوا الذين األشخاص من قليل عدد في المثانة سرطان حدث السكري ، مرضى في داباجليفلوزين على أجريت التي الدراسات في المثانة.سرطان-

مرتبطاً المثانة سرطان كان إذا ما لمعرفة جداً قليلة حاالت هناك كانت السكري. لمرض أخرى أدوية يتناولون كانوا الذين األشخاص من أكثر داباجليفلوزين

األعراض من أي لديك كان إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر المثانة. سرطان من تعاني كنت إذا  XR XIGDUOتناول يجوز ال بداباغليفلوزين.

التالية:

ا

ا

أثناء ألم لديك البول في أحمر لون أو دم

التبول

يلي:ما  XR XIGDUOلـ شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار تشمل

القضيبإسهال من الخميرة وعدوى المهبلية الخميرة عدوىا

الراسصداع

ا

ا

الحلق والتهاب األنف سيالن أو انسداد

والقيءوالغثيان ا

ا

يختفي.ال أو يزعجك جانبي أثر أي لديك كان إذا الصيدلي أو الصحية الرعاية مقدم أخبر

للحصول بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل الصيدلي. أو طبيبك اسأل المعلومات، من لمزيد . XR XIGDUOلـ المحتملة الجانبية اآلثار كل ليست هذه

.1FDA-800-1088-الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك الجانبية. اآلثار حول الطبية المشورة على
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؟XR XIGDUOتخزين يمكنني كيف

و مئوية درجة 20 (فهرنهايت درجة 77 و فهرنهايت درجة 68 بين الغرفة حرارة درجة في  XR XIGDUOبتخزين قم

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية وجميع  XR XIGDUOاحفظ  .)مئويةدرجة 25

XR XIGDUOلـ والفعال اآلمن االستخدام حول عامة معلومات
آخرين ، ألشخاص  XR XIGDUOتعطي ال لها. موصوفة غير لحالة  XR XIGDUOتستخدم ال األدوية. دليل في المدرجة تلك غير أخرى ألغراض أحياناً األدوية توصف

يضرهم.قد لديك. التي األعراض نفس لديهم كان لو حتى

تطلب أن يمكنك بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى فتحدث المعلومات ، من مزيد في ترغب كنت إذا . XR XIGDUOحول المعلومات أهم هذا الدواء دليل يلخص

الصحية.الرعاية لمتخصصي مكتوبة  XR XIGDUOحول معلومات على الحصول الصحية الرعاية مقدم أو الصيدلي من

1-800-236-9933بالرقم اتصل أو  www.xigduoxr.comإلى انتقل المعلومات ، من لمزيد

؟XR XIGDUOمكونات هي ما

الميتفورمينوهيدروكلوريد داباجليفلوزين نشطة:مكونات

ميثيل كربوكسي المغنيسيوم ، ستيرات السيليكون ، أكسيد ثاني كروسبوفيدون ، الالمائي ، الالكتوز الجريزوفولفين ، السليلوز فعالة:غير مكونات

وهيدروميلوز.الصوديوم ، سلولوز

طالء يحتوي ذلك ، إلى باإلضافة والتلك. جاليكول إيثيلين والبولي التيتانيوم أكسيد وثاني فينيل البولي كحول النشطة: غير التالية المكونات على الطالء طبقات تحتوي

  /مجم 2.5XR XIGDUO لـ الفيلم وطالء  Lake Aluminium FCF Yellow Sunset/  No. 6 Yellow C & FDعلى  mg 500/  mg  5XR XIGDUOألقراص الفيلم

الحديد.أكاسيد على مجم 1000   /مجم10 و مجم 500 أقراص تحتوي   /مجم10 مجم ، 1000   /مجم5 مجم ، 1000

19850DE، Wilmington LP Pharmaceuticals AstraZeneca بواسطة: توزيعها تم

2017/7المنقحة:األمريكية.والدواء الغذاء إدارة قبل من هذا الدواء دليل على الموافقة تمت
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