
- Dapagliflozin'e karşı ciddi aşırı duyarlılık veya metformin hidroklorüre karşı 
aşırı duyarlılık öyküsü. (4,6.1)
Diyabetik ketoasidoz dahil metabolik asidoz. (4,5.1)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UYARILAR VE ÖNLEMLER ----------------------ÖNEMLİ BİLGİLER Bu önemli noktalar, XIGDUO XR'yi güvenli ve 
etkili bir şekilde kullanmak için gereken tüm bilgileri içermez. için 
tam reçete bilgilerine bakın

-
-

Laktik asit: Kutulu uyarıya bakın (2.2,4,5.1)
Hipotansiyon: XIGDUO XR'yi başlatmadan önce, yaşlılarda, böbrek yetmezliği veya 
düşük sistolik kan basıncı olan hastalarda ve diüretik kullanan hastalarda hacim 
durumunu değerlendirin ve hipovolemiyi düzeltin. Tedavi sırasında belirti ve 
semptomları izleyin. (5.2,6.1)
ketoasidoz:Kan şekeri seviyesinden bağımsız olarak ketoasidoz için metabolik 
asidoz belirti ve semptomları olan hastaları değerlendirin. Şüpheniz varsa, 
XIGDUO XR'yi bırakın, değerlendirin ve derhal tedavi edin. XIGDUO XR'yi 
başlatmadan önce ketoasidoz için risk faktörlerini göz önünde bulundurun. 
XIGDUO XR üzerindeki hastalar, ketoasidoza yatkınlık oluşturduğu bilinen klinik 
durumlarda, tedavinin izlenmesini ve geçici olarak kesilmesini gerektirebilir. (5.3)

Akut Böbrek Hasarı ve Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma: Azaltılmış oral alım 
veya sıvı kaybı ayarlarında geçici olarak kesmeyi düşünün. Akut böbrek hasarı 
meydana gelirse, durdurun ve derhal tedavi edin. Tedavi sırasında böbrek 
fonksiyonunu izleyin. (5.4)
Ürosepsis ve Piyelonefrit: Hastaları idrar yolu enfeksiyonlarının belirti ve 
semptomları açısından değerlendirin ve gerekirse derhal tedavi edin. (5.5) 
hipoglisemi: XIGDUO XR ile insülin veya insülin sekretagog alan hastalarda, 
hipoglisemi riskini azaltmak için daha düşük dozda insülin veya insülin 
sekretagogu düşünün.(5.6) B vitamini12eksiklik: Metformin B vitaminini 
düşürebilir12seviyeler. Hematolojik parametreleri yıllık olarak ölçün. (5.7,6.1) 
Genital mikotik enfeksiyonlar: İzleyin ve gerekirse tedavi edin.(5.8) Artan 
LDL-C: Bakım standardına göre izleyin ve tedavi edin.(5.9) Mesane kanseri: 
Klinik çalışmalarda mesane kanserlerinde bir dengesizlik gözlenmiştir. 
Dapagliflozin aktif mesane kanseri olan hastalarda kullanılmamalı ve 
önceden mesane kanseri öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
(5.10)

makrovasküler sonuçlar: XIGDUO XR ile makrovasküler risk 
azalmasına dair kesin kanıt oluşturan hiçbir klinik çalışma 
bulunmamaktadır.(5.11)

XIGDUO XR.
XIGDUO®XR (dapagliflozin ve metformin HCl uzatılmış salımlı)
tabletler, oral kullanım için 
İlk ABD Onayı: 2014 -

UYARI: LAKTİK ASİDOZ
Tam kutulu uyarı için tam reçete bilgilerine bakın.

- Pazarlama sonrası metformin ile ilişkili laktik asidoz vakaları ölüm, 
hipotermi, hipotansiyon ve dirençli bradiaritmilerle sonuçlanmıştır. 
Semptomlar halsizlik, kas ağrısı, solunum sıkıntısı, uyuklama ve karın 
ağrısını içeriyordu. Laboratuvar anormallikleri arasında yüksek kan 
laktat seviyeleri, anyon açıklı asidoz, artmış laktat/piruvat oranı; ve 
metformin plazma seviyeleri genellikle >5 mcg/mL. (5.1)

Risk faktörleri arasında böbrek yetmezliği, bazı ilaçların 
eşzamanlı kullanımı, >65 yaş, kontrastlı radyolojik çalışmalar, 
cerrahi ve diğer işlemler, hipoksik durumlar, aşırı alkol alımı ve 
karaciğer yetmezliği yer alır. Bu yüksek risk gruplarında 
metformin ile ilişkili laktik asidoz riskini azaltmak ve yönetmek 
için adımlar, Tam Reçeteleme Bilgilerinde verilmiştir. (5.1) Laktik 
asidozdan şüpheleniliyorsa, XIGDUO XR'yi bırakın ve hastane 
ortamında genel destekleyici önlemler alın. Hızlı hemodiyaliz 
önerilir.(5.1)
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-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SON ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER-------------------- ------- 

Kutulu Uyarı
Dozaj ve Uygulama (2.1) 
Uyarılar ve Önlemler (5)

3/2017
7/2017
3/2017

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI -------------------- ------ 
XIGDUO XR, bir sodyum-glukoz kotransporter 2 (SGLT2) inhibitörü olan dapagliflozin ve 
hem dapagliflozin hem de dapagliflozin ile tedavi sırasında tip 2 diyabetli erişkinlerde 
glisemik kontrolü iyileştirmek için diyet ve egzersize ek olarak belirtilen bir biguanid olan 
metforminin bir kombinasyonudur. metformin uygundur.(1)

Kullanım sınırlaması:
Ö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERS TEPKİLER ------------------ -----------
- XIGDUO XR ile ilişkili en yaygın advers reaksiyonlar (%5 veya daha fazla 

insidans) kadın genital mikotik enfeksiyonu, nazofarenjit, idrar yolu 
enfeksiyonu, diyare ve baş ağrısıdır.(6.1) Uzun salimli metformin ile tedavi 
edilen hastaların >%5'inde ve plasebo ile tedavi edilen hastalardan daha 
yaygın olarak bildirilen advers reaksiyonlar şunlardır: ishal ve mide 
bulantısı/kusma.(6.1)

Tip 1 diabetes mellitus veya diyabetik ketoasidoz tedavisi için değildir.
(1.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ VE İDARE --------------------------
-

-

Hastanın mevcut tedavisine göre başlangıç   dozunu kişiselleştirin.
(2.1)
Sabahları yemekle birlikte günde bir kez uygulayın.(2.1) Bütün 

yutmak. Asla ezmeyin, kesmeyin veya çiğnemeyin.(2.1)
Dapagliflozin almayan hastalarda dapagliflozin için önerilen 
başlangıç   dozu günde bir kez 5 mg'dır.(2.1)
5 mg dapagliflozin ve 2000 mg metformin HCl uzatılmış salımlı doz 
gerektiren hastalar için, 2.5 mg/1000 mg metformin HCl uzatılmış 
salımlı tabletlerden ikisini kullanın.(2.1)
10 mg dapagliflozin/2000 mg metformin HCl uzatılmış salımlı 
günlük dozu aşmayın.(2.1)
Başlamadan önce böbrek fonksiyonunu değerlendirin. başlatmayın veya devam etmeyin.

ŞÜPHELİ ADVERS REAKSİYONLARI bildirmek için 1-800-236-9933 numaralı telefondan AstraZeneca 

veya 1-800-FDA-1088 numaralı telefondan FDA ile iletişime geçin veyawww.fda.gov/medwatch.-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ------------------ -----------

- Karbonik anhidraz inhibitörleri laktik asidoz riskini artırabilir. 
Daha sık izlemeyi düşünün. (7.3)
Metformin klirensini azaltan ilaçlar (ranolazin, vandetanib, dolutegravir ve 
simetidin gibi) metformin birikimini artırabilir. Birlikte kullanmanın 
yararlarını ve risklerini göz önünde bulundurun. (7.4) Alkol, metforminin 
laktat metabolizması üzerindeki etkisini güçlendirebilir. Hastaları aşırı alkol 
alımına karşı uyarın. (7.5)

-
-

-
-

-
eGFR 60 mL/dk/1.73 m'nin altında2. (2.2,4)
Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması 
endike değildir.(2.2)
İyotlu kontrast görüntüleme prosedürleri sırasında veya öncesinde 
XIGDUO XR'nin kesilmesi gerekebilir. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM ----------------------
- Gebelik: Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. 

Hamilelik sırasında, yalnızca potansiyel yararın fetusun potansiyel 
riskini haklı çıkarması durumunda kullanın.(8.1)
Emziren Anneler:XIGDUO XR'yi sonlandırın veya emzirmeyi bırakın.
(8.3)
Geriatri:Azalmış intravasküler hacim ile ilişkili daha yüksek advers 
reaksiyon insidansı. Böbrek fonksiyonunu daha sık değerlendirin. (5.1,8.6) 
Böbrek yetmezliği: Azalmış intravasküler hacim ve böbrek fonksiyonu ile 
ilgili daha yüksek advers reaksiyon insidansı. (5.1, 6.1,8.6) Karaciğer 
yetmezliği:Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanmaktan kaçının. (8.7)

HASTA DANIŞMANLIĞI BİLGİLERİ ve İlaç Rehberi için bkz. 17

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ ŞEKİLLERİ VE KUVVETLERİ --------------------
-
-
-
-
-

-
2.5 mg dapagliflozin/1000 mg metformin HCl uzatılmış salimli (3) 5 mg 
dapagliflozin/500 mg metformin HCl uzatılmış salımlı(3) 5 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCl uzatılmış salimli(3) 10 mg 
dapagliflozin/500 mg metformin HCl uzatılmış salımlı(3) 10 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCl uzatılmış salımlı(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRENDİKASYONLARI ------------------- ----------
- Orta ila şiddetli böbrek yetmezliği: (eGFR 60 mL/dk/1.73'ün altında
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m2), son dönem böbrek hastalığı veya diyaliz. (4,5.1)
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TAM REÇETE BİLGİLERİ

UYARI: LAKTİK ASİDOZ
• Pazarlama sonrası metformin ile ilişkili laktik asidoz vakaları ölüm, hipotermi, hipotansiyon ve dirençli 
bradiaritmilerle sonuçlanmıştır. Metformin ile ilişkili laktik asidozun başlangıcı genellikle hafiftir ve 
sadece halsizlik, kas ağrısı, solunum sıkıntısı, uyuklama ve karın ağrısı gibi spesifik olmayan semptomlar 
eşlik eder. Metformin ile ilişkili laktik asidoz, yüksek kan laktat seviyeleri (>5 mmol/Litre), anyon açıklı 
asidoz (ketonüri veya ketonemi kanıtı olmaksızın), artmış laktat/piruvat oranı ile karakterize edilmiştir; 
ve metformin plazma seviyeleri genellikle >5 mcg/mL [görmekUyarılar ve Önlemler (5.1)].

• Metformin ile ilişkili laktik asidoz için risk faktörleri arasında böbrek yetmezliği, belirli ilaçların (örn., 
topiramat gibi karbonik anhidraz inhibitörleri) birlikte kullanımı, 65 yaş veya üstü, kontrastlı 
radyolojik inceleme, cerrahi ve diğer prosedürler, hipoksik durumlar yer alır. (örneğin, akut konjestif 
kalp yetmezliği), aşırı alkol alımı ve karaciğer yetmezliği.
• Bu yüksek risk gruplarında metformin ile ilişkili laktik asidoz riskini azaltmak ve yönetmek için adımlar, 
tam reçete bilgisinde verilmektedir [görmekDozaj ve Uygulama (2.2),Kontrendikasyonlar (4),Uyarılar ve 
Önlemler (5.1),İlaç Etkileşimleri (7), veBelirli Popülasyonlarda Kullanım (8.6,8.7)].
• Metformin ile ilişkili laktik asidozdan şüpheleniliyorsa, XIGDUO XR'yi derhal bırakın ve 
hastane ortamında genel destekleyici önlemler alın. Hızlı hemodiyaliz önerilir [görmek 
Uyarılar ve Önlemler (5.1)].

1 GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

XIGDUO XR (dapagliflozin ve metformin HCl uzatılmış salımı), hem dapagliflozin hem de metformin ile 
tedavi uygun olduğunda tip 2 diyabetli erişkinlerde glisemik kontrolü iyileştirmek için diyet ve 
egzersize ek olarak endikedir [görmekKlinik Çalışmalar (14)].

1.1 Kullanım Sınırlamaları

XIGDUO XR, tip 1 diyabetli veya diyabetik ketoasidozlu hastalarda önerilmez.

2. DOZAJ VE UYGULAMA

2.1 Önerilen Dozaj
- Sağlık hizmeti sağlayıcıları, XIGDUO XR'nin başlangıç   dozunu hastanın mevcut tedavisine göre kişiselleştirmelidir [

görmekDozaj Formları ve Güçlü Yönleri (3)].
XIGDUO XR, metformine bağlı gastrointestinal (GI) yan etkileri azaltmak için sabahları günde bir kez 
yiyeceklerle birlikte kademeli doz artışıyla alınmalıdır.
XIGDUO XR tabletleri bütün olarak yutulmalı ve asla ezilmemeli, kesilmemeli veya çiğnenmemelidir. 
Bazen, XIGDUO XR'nin aktif olmayan bileşenleri, orijinal tablete benzeyebilecek yumuşak, hidratlı bir 
kütle olarak dışkıyla atılır.
Dapagliflozin almayan hastalarda dapagliflozin için önerilen başlangıç   dozu günde bir kez 5 mg'dır.

5 mg dapagliflozin ve 2000 mg metformin HCl uzatılmış salımlı doz gerektiren hastalar için 2.5 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCl uzatılmış salımlı tabletlerden ikisini kullanın.

-

-

-

-
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- Dozlama, önerilen maksimum günlük doz olan 10 mg dapagliflozin ve 2000 mg metformin 
HCl'yi aşmayacak şekilde etkinlik ve tolere edilebilirliğe göre ayarlanabilir.
Akşam doz metformin XR alan hastalar, XIGDUO XR'ye başlamadan önce son dozlarını atlamalıdır. 
Hacim deplesyonu olan hastalarda, XIGDUO XR'nin başlatılmasından önce bu durumun düzeltilmesi 
önerilir [görmekUyarılar ve Önlemler (5.2),Belirli Popülasyonlarda Kullanım (8.5),veHasta Danışmanlığı 
Bilgileri (17)].

-
-

2.2 Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar

XIGDUO XR tedavisine başlamadan önce ve sonrasında periyodik olarak böbrek fonksiyonunu değerlendirin.

XIGDUO XR, aşağıdaki tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) olan hastalarda kontrendikedir:
60 mL/dak/1.73 m2[görmekKontrendikasyonlar (4),Uyarılar ve Önlemler (5.1,5.4),Olumsuz Reaksiyonlar (6.1), veBelirli 
Popülasyonlarda Kullanım (8.6)].

Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda (eGFR 60 mL/dk/1.73 m2) XIGDUO XR için doz ayarlaması gerekli 
değildir.2veya daha büyük).

2.3 İyotlu Kontrast Görüntüleme Prosedürlerinin Sonlandırılması

Karaciğer hastalığı, alkolizm veya kalp yetmezliği öyküsü olan hastalarda iyotlu kontrast görüntüleme prosedürü 
sırasında veya öncesinde XIGDUO XR'yi sonlandırın; veya intraarteriyel iyotlu kontrast uygulanacak hastalarda. 
Görüntüleme prosedüründen 48 saat sonra eGFR'yi yeniden değerlendirin; böbrek fonksiyonu stabilse XIGDUO XR'yi 
yeniden başlatın [görmekUyarılar ve Önlemler (5.1)].

3. DOZAJ ŞEKİLLERİ VE GÜÇLERİ

XIGDUO XR, dapagliflozin ve metformin HCl'nin uzatılmış salımlı bir kombinasyonudur. XIGDUO XR tabletleri 
aşağıdaki dozaj formlarında ve güçlerinde mevcuttur:

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

2.5 mg/1000 mg tabletler, açık kahverengi ila kahverengi, bikonveks, oval şekilli ve bir tarafında "1074" 
ve "2.5/1000" baskısı ve arka tarafı düz olan film kaplı tabletlerdir.
5 mg/500 mg tabletler, turuncu, bikonveks, kapsül şeklinde ve bir tarafında "1070" ve "5/500" baskısı, 
arka tarafı düz olan film kaplı tabletlerdir.
5 mg/1000 mg tabletler, pembe ila koyu pembe, bikonveks, oval şekilli ve bir tarafında "1071" ve "5/1000" 
baskısı ve arka tarafı düz olan film kaplı tabletlerdir.
10 mg/500 mg tabletler, pembe, bikonveks, kapsül şeklinde ve bir tarafında "1072" ve "10/500" baskısı, 
arka tarafı düz olan film kaplı tabletlerdir.
10 mg/1000 mg tabletler, sarı ila koyu sarı, bikonveks, oval şekilli ve bir tarafında "1073" ve 
"10/1000" baskısı ve arka tarafı düz olan film kaplı tabletlerdir.

4. KONTRENDİKASYONLAR

XIGDUO XR, aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:

- Orta ila şiddetli böbrek yetmezliği (eGFR 60 mL/dk/1.73 m2'nin altında)2), son dönem böbrek hastalığı veya diyalize 
giren hastalar [görmekUyarılar ve Önlemler (5.1)].
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- Dapagliflozin'e karşı ciddi bir aşırı duyarlılık reaksiyonu veya metformin hidroklorüre karşı aşırı duyarlılık 
öyküsü [görmekOlumsuz Reaksiyonlar (6.1)].

Diyabetik ketoasidoz dahil, koma ile birlikte veya koma olmaksızın akut veya kronik metabolik asidoz. 
Diyabetik ketoasidoz insülin ile tedavi edilmelidir.

-

5. UYARILAR VE ÖNLEMLER

5.1 Laktik Asidoz
Ölümcül vakalar da dahil olmak üzere pazarlama sonrası metformin ile ilişkili laktik asidoz vakaları olmuştur. Bu 
vakaların başlangıcı belli belirsizdi ve buna halsizlik, kas ağrısı, karın ağrısı, solunum sıkıntısı veya artan uyuklama gibi 
spesifik olmayan semptomlar eşlik ediyordu; bununla birlikte, şiddetli asidoz ile birlikte hipotermi, hipotansiyon ve 
dirençli bradiaritmiler meydana gelmiştir.

Metformin ile ilişkili laktik asidoz, yüksek kan laktat konsantrasyonları ile karakterize edildi
(>5 mmol/Litre), anyon açığı asidoz (ketonüri veya ketonemi kanıtı olmadan) ve laktat artışı: piruvat oranı; 
metformin plazma seviyeleri genellikle >5 mcg/mL. Metformin, özellikle risk altındaki hastalarda laktik 
asidoz riskini artırabilen laktat kan düzeylerini yükselterek karaciğerde laktat alımını azaltır.

Metformin ile ilişkili laktik asidozdan şüpheleniliyorsa, XIGDUO XR'nin derhal kesilmesiyle birlikte 
hastane ortamında derhal genel destekleyici önlemler alınmalıdır.

XIGDUO XR ile tedavi edilen ve laktik asidoz şüphesi bulunan hastalarda, asidozun düzeltilmesi ve birikmiş 
metforminin uzaklaştırılması için hızlı hemodiyaliz önerilir (metformin hidroklorür, iyi hemodinamik koşullar 
altında 170 mL/dakika'ya kadar klerensi ile diyaliz edilebilir). Hemodiyaliz genellikle semptomların tersine 
çevrilmesi ve iyileşme ile sonuçlanmıştır.

Hastaları ve ailelerini laktik asidoz semptomları hakkında eğitin ve bu semptomlar ortaya çıkarsa onlara XIGDUO 
XR'yi bırakmalarını ve bu semptomları sağlık uzmanlarına bildirmelerini söyleyin.

Metformin ile ilişkili laktik asidoz için bilinen ve olası risk faktörlerinin her biri için, metformin ile ilişkili 
laktik asidoz riskini azaltmak ve yönetmek için öneriler aşağıda verilmiştir:

Böbrek yetmezliği:Pazarlama sonrası metformin ile ilişkili laktik asidoz vakaları öncelikle önemli böbrek 
yetmezliği olan hastalarda meydana geldi. Metformin büyük ölçüde böbrekler tarafından atıldığı için 
metformin birikimi ve metformine bağlı laktik asidoz riski böbrek yetmezliğinin şiddeti ile artar. Hastanın 
böbrek fonksiyonuna dayalı klinik öneriler şunları içerir:görmekDozaj ve Uygulama (2.2), veKlinik 
Farmakoloji (12.3)]:

-
-

XIGDUO XR'yi başlatmadan önce, tahmini bir glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) elde edin. XIGDUO 
XR, eGFR'si 60 mL/dakika/1.73 m'den az olan hastalarda kontrendikedir.2[görmek 
Kontrendikasyonlar (4)].
XIGDUO XR alan tüm hastalarda en az yılda bir eGFR alın. Böbrek yetmezliği gelişme riski 
yüksek olan hastalarda (örn. yaşlılar), böbrek fonksiyonu daha sık değerlendirilmelidir.

-

İlaç etkileşimleri:XIGDUO XR'nin spesifik ilaçlarla birlikte kullanımı, metformin ile ilişkili laktik asidoz riskini 
artırabilir: böbrek fonksiyonunu bozanlar, önemli hemodinamik değişiklikle sonuçlananlar, asit-baz dengesine 
müdahale edenler veya metformin birikimini artıranlar (örn. katyonik ilaçlar) [görmekİlaç Etkileşimleri (7)]. Bu 
nedenle, hastaların daha sık izlenmesini düşünün.
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65 Yaş ve Üzeri:Metformin ile ilişkili laktik asidoz riski hastanın yaşıyla birlikte artar çünkü yaşlı hastalarda 
karaciğer, böbrek veya kalp yetmezliği olma olasılığı genç hastalara göre daha fazladır. Yaşlı hastalarda böbrek 
fonksiyonunu daha sık değerlendirin [görmekBelirli Popülasyonlarda Kullanım (8.5)].

Kontrastlı Radyolojik Çalışmalar:Metformin ile tedavi edilen hastalarda intravasküler iyotlu kontrast maddelerinin 
uygulanması, böbrek fonksiyonunda akut bir azalmaya ve laktik asidoz oluşumuna yol açmıştır. Karaciğer yetmezliği, 
alkolizm veya kalp yetmezliği öyküsü olan hastalarda iyotlu kontrast görüntüleme prosedürü sırasında veya öncesinde 
XIGDUO XR'yi durdurun; veya intraarteriyel iyotlu kontrast uygulanacak hastalarda. Görüntüleme prosedüründen 48 
saat sonra eGFR'yi yeniden değerlendirin ve böbrek fonksiyonu stabilse XIGDUO XR'yi yeniden başlatın.

Ameliyat ve Diğer İşlemler:Cerrahi veya diğer prosedürler sırasında yiyecek ve sıvıların kesilmesi, hacim 
azalması, hipotansiyon ve böbrek yetmezliği riskini artırabilir. Hastalar kısıtlı gıda ve sıvı alımına 
sahipken XIGDUO XR geçici olarak kesilmelidir.

Hipoksik Durumlar:Pazarlama sonrası metformin ile ilişkili laktik asidoz vakalarının birçoğu, akut konjestif kalp 
yetmezliği ortamında (özellikle hipoperfüzyon ve hipokseminin eşlik ettiği durumlarda) meydana geldi. 
Kardiyovasküler kollaps (şok), akut miyokard enfarktüsü, sepsis ve hipoksemi ile ilişkili diğer durumlar laktik 
asidoz ile ilişkilendirilmiştir ve ayrıca prerenal azotemiye neden olabilir. Bu tür olaylar meydana geldiğinde, 
XIGDUO XR'yi durdurun.

Aşırı Alkol Alımı:Alkol, metforminin laktat metabolizması üzerindeki etkisini güçlendirir ve bu, 
metformine bağlı laktik asidoz riskini artırabilir. XIGDUO XR alırken hastaları aşırı alkol alımına 
karşı uyarın.

Karaciğer yetmezliği:Karaciğer yetmezliği olan hastalarda metformin ile ilişkili laktik asidoz vakaları gelişmiştir. Bu, daha 
yüksek laktat kan seviyeleri ile sonuçlanan bozulmuş laktat klirensi nedeniyle olabilir. Bu nedenle, klinik veya laboratuvar 
karaciğer hastalığı kanıtı olan hastalarda XIGDUO XR kullanmaktan kaçının.

5.2 Hipotansiyon

Dapagliflozin intravasküler hacim kasılmasına neden olur. Dapagliflozin tedavisine başlandıktan sonra semptomatik hipotansiyon 
meydana gelebilir.görmekOlumsuz Reaksiyonlar (6.1)], özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (eGFR 60 mL/dk/1.73 
m2'den az)2), yaşlı hastalar veya loop diüretikleri kullanan hastalar.

Bu özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip hastalarda XIGDUO XR'yi başlatmadan önce hacim durumu 
değerlendirilmeli ve düzeltilmelidir. Tedaviye başladıktan sonra hipotansiyon belirti ve semptomlarını izleyin.

5.3 Ketoasidoz
Dapagliflozin de dahil olmak üzere sodyumglukoz eş taşıyıcı 2 (SGLT2) inhibitörleri alan tip 1 ve tip 2 diyabetli 
hastalarda pazarlama sonrası gözetimde, acil hastaneye yatış gerektiren ciddi yaşamı tehdit eden bir durum 
olan ketoasidoz raporları belirlenmiştir. Dapagliflozin alan hastalarda ölümcül ketoasidoz vakaları 
bildirilmiştir. XIGDUO XR, tip 1 diyabetli hastaların tedavisi için endike değildir [görmekEndikasyonlar ve 
Kullanım (1.1)].

Şiddetli metabolik asidoz ile uyumlu belirti ve semptomlarla başvuran XIGDUO XR ile tedavi edilen hastalar, 
kan şekeri seviyeleri 250 mg/dL'nin altında olsa bile XIGDUO XR ile ilişkili ketoasidoz mevcut olabileceğinden, 
kan şekeri seviyelerine bakılmaksızın ketoasidoz açısından değerlendirilmelidir. Ketoasidozdan 
şüpheleniliyorsa XIGDUO XR kesilmeli, hasta değerlendirilmeli ve acil tedaviye başlanmalıdır. Ketoasidoz 
tedavisi insülin, sıvı ve karbonhidrat replasmanı gerektirebilir.
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Pazarlama sonrası raporların çoğunda ve özellikle tip 1 diyabetli hastalarda, ketoasidoz varlığı hemen fark edilmedi 
ve kan glukoz düzeylerinin diyabetik ketoasidoz için tipik olarak beklenen değerlerin altında olması nedeniyle 
(genellikle 250 mg/dk'dan az) tedavi kurumu ertelendi. dL). Başvuru sırasındaki belirti ve semptomlar 
dehidratasyon ve şiddetli metabolik asidoz ile uyumluydu ve bulantı, kusma, karın ağrısı, genel halsizlik ve nefes 
darlığını içeriyordu. Tüm vakalarda olmasa da bazılarında, insülin dozunun azaltılması, akut ateşli hastalık, hastalık 
veya ameliyat nedeniyle düşük kalori alımı, insülin eksikliğini düşündüren pankreas bozuklukları (örn. tip 1 diyabet, 
pankreatit veya pankreas cerrahisi öyküsü) gibi ketoasidoza yatkınlık oluşturan faktörler, ve alkol kötüye kullanımı 
tespit edilmiştir.

XIGDUO XR'yi başlatmadan önce, herhangi bir nedene bağlı pankreas insülin eksikliği, kalori kısıtlaması ve alkol kötüye 
kullanımı dahil olmak üzere ketoasidoza yatkınlık oluşturabilecek hasta öyküsündeki faktörleri göz önünde bulundurun..XIGDUO 
XR ile tedavi edilen hastalarda, ketoasidoz için izlemeyi ve ketoasidoza yatkınlık oluşturduğu bilinen klinik durumlarda (örneğin, 
akut hastalık veya ameliyat nedeniyle uzun süreli açlık) XIGDUO XR'yi geçici olarak kesmeyi düşünün.

5.4 Akut Böbrek Hasarı ve Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma

Dapagliflozin intravasküler hacim kasılmasına neden olur.görmekUyarı ve Önlemler (5.1)] ve böbrek yetmezliğine 
neden olabilir [görmekOlumsuz Reaksiyonlar (6.1)]. Dapagliflozin alan hastalarda, bazıları hastaneye yatış ve diyaliz 
gerektiren akut böbrek hasarına ilişkin pazarlama sonrası raporlar olmuştur: bazı raporlar 65 yaşından küçük hastaları 
içermektedir.

XIGDUO XR'yi başlatmadan önce, hipovolemi, kronik böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği ve eşlik eden ilaçlar 
(diüretikler, ACE inhibitörleri, ARB'ler, NSAID'ler) dahil olmak üzere hastaları akut böbrek hasarına yatkın hale getirebilecek 
faktörleri göz önünde bulundurun. Oral alımın azaldığı (akut hastalık veya açlık gibi) veya sıvı kayıplarının (gastrointestinal 
hastalık veya aşırı ısıya maruz kalma) herhangi bir ortamında XIGDUO XR'yi geçici olarak bırakmayı düşünün; hastaları akut 
böbrek hasarının belirti ve semptomları için izleyin. Akut böbrek hasarı meydana gelirse, XIGDUO XR'yi derhal bırakın ve 
tedaviye başlayın.

Dapagliflozin, serum kreatininini arttırır ve eGFR'yi azaltır. Yaşlı hastalar ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar bu 
değişikliklere daha duyarlı olabilir. XIGDUO XR'yi başlattıktan sonra böbrek fonksiyonuyla ilgili advers reaksiyonlar 
meydana gelebilir [görmekOlumsuz Reaksiyonlar (6.1)]. XIGDUO XR'nin başlatılmasından önce böbrek fonksiyonu 
değerlendirilmeli ve daha sonra periyodik olarak izlenmelidir. XIGDUO XR, eGFR'si 60 mL/dk/1.73 m'nin altında olan 
hastalarda kontrendikedir.2[görmekDozaj ve Uygulama (2.2),Kontrendikasyonlar (4),Uyarılar ve Önlemler (5.1)veBelirli 
Popülasyonlarda Kullanım (8.6)].

5.5 Ürosepsis ve Piyelonefrit
Dapagliflozin dahil SGLT2 inhibitörleri alan hastalarda ürosepsis ve piyelonefrit dahil olmak üzere hastaneye yatış gerektiren 
ciddi idrar yolu enfeksiyonlarına ilişkin pazarlama sonrası raporlar bulunmaktadır. SGLT2 inhibitörleri ile tedavi, idrar yolu 
enfeksiyonları riskini artırır. Hastaları idrar yolu enfeksiyonlarının belirti ve semptomları açısından değerlendirin ve endikasyonu 
varsa derhal tedavi edin [görmekOlumsuz Reaksiyonlar (6.2)].

5.6 Hipoglisemiye Neden Olduğu Bilinen İlaçlarla Kullanım 

dapagliflozin

İnsülin ve insülin sekretagoglarının hipoglisemiye neden olduğu bilinmektedir. Dapagliflozin, insülin veya bir 
insülin sekretagogu ile kombine edildiğinde hipoglisemi riskini artırabilir.görmekOlumsuz Reaksiyonlar (6.1)]. Bu 
nedenle, bu ajanlar XIGDUO XR ile birlikte kullanıldığında hipoglisemi riskini en aza indirmek için daha düşük 
dozda bir insülin veya insülin salgılatıcı gerekebilir.

metformin hidroklorür
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Normal kullanım koşullarında tek başına metformin alan hastalarda hipoglisemi oluşmaz, ancak kalori alımı 
yetersiz olduğunda, yorucu egzersiz kalori takviyesi ile telafi edilmediğinde veya diğer glikoz düşürücü 
ajanlarla (sülfonilüreler ve insülin gibi) birlikte kullanım sırasında ortaya çıkabilir. ) veya etanol. Yaşlı, güçten 
düşmüş veya yetersiz beslenmiş hastalar ve adrenal veya hipofiz yetmezliği veya alkol intoksikasyonu olanlar 
hipoglisemik etkilere özellikle duyarlıdır. Yaşlılarda ve beta-adrenerjik bloke edici ilaçlar alan kişilerde 
hipogliseminin tanınması zor olabilir.

5.7 B Vitamini12Konsantrasyonlar

29 haftalık metforminin kontrollü klinik çalışmalarında, önceden normal olan serum B vitamininin normalin 
altındaki düzeylerde azalma12klinik belirtiler olmaksızın, hastaların yaklaşık %7'sinde gözlenmiştir. Bu azalma, 
muhtemelen B ile girişim nedeniyle12B'den absorpsiyon12-intrinsik faktör kompleksi, bununla birlikte, anemi ile çok 
nadiren ilişkilidir ve metformin veya B vitamininin kesilmesiyle hızla tersine çevrilebilir gibi görünmektedir.12takviye. 
XIGDUO XR'deki hastalarda hematolojik parametrelerin yıllık olarak ölçülmesi tavsiye edilir ve herhangi bir belirgin 
anormallik uygun şekilde araştırılmalı ve yönetilmelidir [görmekOlumsuz Reaksiyonlar (6.1)].

Bazı bireyler (yetersiz B vitamini olanlar)12veya kalsiyum alımı veya emilimi) normalin altında B vitamini 
geliştirmeye yatkın görünmektedir.12seviyeler. Bu hastalarda rutin serum B vitamini122-3 yıllık aralıklarla 
yapılan ölçümler faydalı olabilir.

5.8 Genital Mikotik Enfeksiyonlar

Dapagliflozin, genital mikotik enfeksiyon riskini artırır. Genital mikotik enfeksiyon öyküsü olan hastalarda genital 
mikotik enfeksiyon gelişme olasılığı daha yüksekti.görmekOlumsuz Reaksiyonlar (6.1)]. Uygun şekilde izleyin ve tedavi 
edin.

5.9 Düşük Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterolünde (LDL-C) Artışlar

Dapagliflozin ile LDL-C'de artışlar meydana gelir [görmekOlumsuz Reaksiyonlar (6.1)]. XIGDUO XR'yi başlattıktan sonra LDL-C'yi 
izleyin ve bakım standardına göre tedavi edin.

5.10 Mesane kanseri

22 klinik çalışmada, dapagliflozin ile tedavi edilen 10/6045 hastada (%0,17) ve plasebo/karşılaştırıcı ile tedavi edilen 
1/3512 hastada (%0,03) yeni teşhis edilen mesane kanseri vakaları bildirilmiştir. Mesane kanseri teşhisi sırasında 
çalışma ilacına maruziyeti bir yıldan az olan hastalar dışlandıktan sonra, 4 dapagliflozin vakası vardı ve plasebo/
karşılaştırıcı ile hiçbir vaka yoktu. Mesane kanseri risk faktörleri ve hematüri (önceden var olan tümörlerin 
potansiyel bir göstergesi) başlangıçta tedavi kolları arasında dengelenmiştir. Bu olayların ortaya çıkmasının 
dapagliflozin ile ilgili olup olmadığını belirlemek için çok az vaka vardı.

Dapagliflozinin önceden var olan mesane tümörleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını belirlemek için yeterli veri 
yoktur. Sonuç olarak, aktif mesane kanseri olan hastalarda XIGDUO XR kullanılmamalıdır. Önceden mesane kanseri 
öyküsü olan hastalarda, XIGDUO XR ile kanser nüksü için bilinmeyen risklere karşı glisemik kontrolün yararları göz 
önünde bulundurulmalıdır.

5.11 Makrovasküler Sonuçlar

XIGDUO XR ile makrovasküler risk azalmasına dair kesin kanıt oluşturan hiçbir klinik çalışma 
yapılmamıştır.
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6. ADVERS REAKSİYONLAR

Aşağıdaki önemli advers reaksiyonlar aşağıda ve etiketlemenin başka yerlerinde açıklanmıştır:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Laktik asit [görmekKutulu UyarıveUyarılar ve Önlemler (5.1)] 
Hipotansiyon [görmekUyarılar ve Önlemler (5.2)] Ketoasidoz [görmek
Uyarılar ve Önlemler (5.3)]
Akut Böbrek Hasarı ve Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma [görmekUyarılar ve Önlemler (5.4)] 
Ürosepsis ve Piyelonefrit [görmekUyarılar ve Önlemler (5.5)]
Hipoglisemiye Neden Olduğu Bilinen İlaçlarla Birlikte Kullanım [görmekUyarılar ve Önlemler (5.6)] B 
vitamini12Konsantrasyonlar [görmekUyarılar ve Önlemler (5.7)] Genital Mikotik Enfeksiyonlar [
görmekUyarılar ve Önlemler (5.8)]
Düşük Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterolünde (LDL-C) Artışlar [görmekUyarılar ve Önlemler (5.9)] 
Mesane kanseri [görmekUyarılar ve Önlemler (5.10)]

6.1 Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik denemeler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik denemelerinde gözlenen advers 
reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik denemelerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve klinik uygulamada 
gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

Dapagliflozin ve Metformin hidroklorür
Güvenliliği değerlendirmek için, metformin ile birlikte uygulanan dapagliflozinin 8 kısa süreli, plasebo kontrollü çalışmasından elde edilen önceden belirlenmiş bir 

hasta havuzundan elde edilen veriler güvenliliği değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu havuz, birkaç ilave çalışmayı (tek başına ve bir dipeptidil peptidaz-4 [DPP4] 

inhibitörü ve metformin veya insülin ve metformin ile kombinasyon halinde metformin, metformin ile ilk kombinasyon çalışmaları ve kardiyovasküler hastalığı [CVD] 

olan hastalardan oluşan 2 çalışma) içermektedir. ve olağan tedavilerini [arka plan tedavisi olarak metformin ile] alan tip 2 diyabet). Metforminli ve metforminsiz arka 

plan tedavisini içeren çalışmalar için, 8 çalışma plasebo kontrollü havuza yalnızca metformin alan hastalar dahil edildi. Bu 8 çalışmada 983 hasta günde bir kez 10 

mg dapagliflozin ve metformin ile tedavi edildi ve 1185 hasta plasebo ve metformin ile tedavi edildi. Bu 8 çalışma, ortalama 23 haftalık bir maruz kalma süresi 

sağlar. Nüfusun ortalama yaşı 57 idi ve %2'si 75 yaşından büyüktü. Nüfusun yüzde elli dördü (%54) erkekti; %88 Beyaz, %6 Asyalı ve %3 Siyah veya Afrikalı Amerikalı. 

Başlangıçta, popülasyon ortalama 8 yıldır diyabetliydi, ortalama hemoglobin A1c (HbA1c) %8.4 idi ve hastaların %90'ında böbrek fonksiyonu normal veya hafif 

bozulmuş ve hastaların %10'unda orta derecede bozulmuştu. ve %3 Siyah veya Afrikalı Amerikalı. Başlangıçta, popülasyon ortalama 8 yıldır diyabetliydi, ortalama 

hemoglobin A1c (HbA1c) %8.4 idi ve hastaların %90'ında böbrek fonksiyonu normal veya hafif bozulmuş ve hastaların %10'unda orta derecede bozulmuştu. ve %3 

Siyah veya Afrikalı Amerikalı. Başlangıçta, popülasyon ortalama 8 yıldır diyabetliydi, ortalama hemoglobin A1c (HbA1c) %8.4 idi ve hastaların %90'ında böbrek 

fonksiyonu normal veya hafif bozulmuş ve hastaların %10'unda orta derecede bozulmuştu.

Dapagliflozin 10 mg ve metformin ile tedavi edilen hastalarda 8 çalışma, kısa süreli, plasebo kontrollü havuz 
için advers olayların genel insidansı, plasebo ve metformin grubu için %58.2'ye kıyasla %60,3 olmuştur. 
Dapagliflozin 10 mg ve metformin alan hastalarda advers olaylar nedeniyle tedavinin kesilmesi, plasebo ve 
metformin grubu için %3,3'e kıyasla %4 olmuştur. 10 mg dapagliflozin ve metformin ile tedavi edilen en az 3 
hastada bildirilen ve tedavinin kesilmesine yol açan en yaygın olarak bildirilen olaylar böbrek yetmezliği 
(%0.7), kan kreatinin artışı (%0.2), böbrek kreatinin klerensinde azalma (%0.2) ve idrar yolu idi. enfeksiyon 
(%0.2).

Tablo 1, dapagliflozin ve metformin kullanımına bağlı yaygın advers reaksiyonları göstermektedir. Bu advers 
reaksiyonlar başlangıçta mevcut değildi, plaseboya kıyasla dapagliflozin ve metforminde daha yaygın olarak meydana 
geldi ve dapagliflozin 5 mg veya dapagliflozin 10 mg ile tedavi edilen hastaların en az %2'sinde meydana geldi.
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Tablo 1: Plasebo Kontrollü Çalışmalarda Dapagliflozin ve Metformin ile Tedavi Edilen Hastaların ≥%2'sinde 
Bildirilen Advers Reaksiyonlar

Olumsuz Reaksiyon Hastaların %'si

8 Plasebo Kontrollü Çalışma Havuzu
plasebo ve
metformin

dapagliflozin
5 mg ve

metformin
N=410

dapagliflozin
10 mg ve
metformin

N=983N=1185
Kadın genital mikotik enfeksiyonlar* 1.5 9.4 9.3
nazofarenjit 5.9 6.3 5.2
İdrar yolu enfeksiyonları† 3.6 6.1 5.5
İshal 5.6 5.9 4.2
Baş ağrısı 2.8 5.4 3.3
Erkek genital mikotik enfeksiyonlar‡ 0 4.3 3.6
Grip 2.4 4.1 2.6
Mide bulantısı 2.0 3.9 2.6
Sırt ağrısı 3.2 3.4 2.5
Baş dönmesi 2.2 3.2 1.8
Öksürük 1.9 3.2 1.4
Kabızlık 1.6 2.9 1.9
dislipidemi 1.4 2.7 1.5
Farenjit 1.1 2.7 1.5
Artan idrara çıkma§ 1.4 2.4 2.6
İdrar yaparken rahatsızlık 1.1 2.2 1.6

* Genital mikotik enfeksiyonlar, kadınlar için bildirilen sıklık sırasına göre listelenen aşağıdaki advers reaksiyonları içerir: vulvovajinal 
mikotik enfeksiyon, vajinal enfeksiyon, genital enfeksiyon, vulvovajinit, fungal genital enfeksiyon, vulvovajinal kandidiyaz, vulval 
apse, genital kandidiyaz ve bakteriyel vajinit. (Kadınlar için N: Plasebo ve metformin=534, dapagliflozin 5 mg ve metformin=223, 
dapagliflozin 10 mg ve metformin=430).

İdrar yolu enfeksiyonları, bildirilen sıklık sırasına göre listelenen aşağıdaki advers reaksiyonları içerir: idrar yolu enfeksiyonu, 
sistit, piyelonefrit, üretrit ve prostatit.

Genital mikotik enfeksiyonlar, erkekler için bildirilen sıklık sırasına göre listelenen aşağıdaki advers reaksiyonları içerir: balanit,
mantar genital enfeksiyonu, balanitis candida, genital kandidiyaz, genital enfeksiyon, postit, balanopostit. (Erkekler için N: Plasebo ve 
metformin=651, dapagliflozin 5 mg ve metformin=187, dapagliflozin 10 mg ve metformin=553).

Artan idrara çıkma, bildirilen sıklık sırasına göre listelenen aşağıdaki advers reaksiyonları içerir: pollakiüri, poliüri ve artan 
idrar çıkışı.

†

‡

§

metformin hidroklorür
Metformin uzatılmış salimli plasebo kontrollü monoterapi çalışmalarında, metformin ile tedavi edilen hastaların 
>%5'inde ve plasebo ile tedavi edilen hastalardan daha yaygın olarak diyare ve bulantı/kusma bildirilmiştir (ishal için 
%9,6'ya karşı %2,6 ve %6,5'e karşı 1,5) mide bulantısı/kusma için %). İshal, metformin uzatılmış salımı ile tedavi edilen 
hastaların %0,6'sında çalışma ilacının kesilmesine yol açmıştır.
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Dapagliflozin 5 ve 10 mg için 12 Plasebo Kontrollü Çalışma Havuzu 

dapagliflozin

Tablo 2'deki veriler, 12 ila 24 hafta arasında değişen 12 plasebo kontrollü çalışmadan elde edilmiştir. 4 çalışmada 
dapagliflozin monoterapi olarak kullanılmış ve 8 çalışmada dapagliflozin arka plan antidiyabetik tedavisine ek olarak veya 
metformin ile kombinasyon tedavisi olarak kullanılmıştır.görmekKlinik Çalışmalar (14)].

Bu veriler, 2338 hastanın ortalama 21 haftalık maruz kalma süresiyle dapagliflozin maruziyetini 
yansıtmaktadır. Hastalar günde bir kez plasebo (N=1393), dapagliflozin 5 mg (N=1145) veya dapagliflozin 10 
mg (N=1193) almıştır. Nüfusun ortalama yaşı 55 idi ve %2'si 75 yaşından büyüktü. Nüfusun yüzde ellisi (%50) 
erkekti; %81'i Beyaz, %14'ü Asyalı ve %3'ü Siyah veya Afrikalı Amerikalı idi. Başlangıçta, popülasyonda 
ortalama 6 yıldır diyabet vardı, ortalama HbA1c %8.3'tü ve %21'inde diyabetin mikrovasküler 
komplikasyonları saptandı. Bazal böbrek fonksiyonu hastaların %92'sinde normal veya hafif bozuktu ve 
hastaların %8'inde orta derecede bozulmuştu (ortalama eGFR 86 mL/dak/1.73 m2)2).

Tablo 2, dapagliflozin kullanımıyla ilişkili yaygın advers reaksiyonları göstermektedir. Bu advers reaksiyonlar başlangıçta mevcut 
değildi, dapagliflozin üzerinde plaseboya göre daha yaygın olarak meydana geldi ve dapagliflozin 5 mg veya dapagliflozin 10 mg 
ile tedavi edilen hastaların en az %2'sinde meydana geldi.

Tablo 2: Dapagliflozin ile Tedavi Edilen Hastaların ≥%2'sinde Bildirilen Plasebo Kontrollü Çalışmalarda Advers 
Reaksiyonlar

Olumsuz Reaksiyon Hastaların %'si

12 Plasebo Kontrollü Çalışma Havuzu
plasebo dapagliflozin

5 mg
N=1145

dapagliflozin
10 mg

N=1193N=1393
Kadın genital mikotik enfeksiyonlar* 1.5 8.4 6.9
nazofarenjit 6.2 6.6 6.3
İdrar yolu enfeksiyonları† 3.7 5.7 4.3
Sırt ağrısı 3.2 3.1 4.2
Artan idrara çıkma‡ 1.7 2.9 3.8
Erkek genital mikotik enfeksiyonlar§ 0,3 2.8 2.7
Mide bulantısı 2.4 2.8 2.5
Grip 2.3 2.7 2.3
dislipidemi 1.5 2.1 2.5
Kabızlık 1.5 2.2 1.9
İdrar yaparken rahatsızlık 0.7 1.6 2.1
Ekstremitede ağrı 1.4 2.0 1.7

* Genital mikotik enfeksiyonlar, kadınlar için bildirilen sıklık sırasına göre listelenen aşağıdaki advers reaksiyonları içerir: vulvovajinal mikotik 
enfeksiyon, vajinal enfeksiyon, vulvovajinal kandidiyaz, vulvovajinit, genital enfeksiyon, genital kandidiyaz, fungal genital enfeksiyon, vulvit, 
genitoüriner sistem enfeksiyonu, vulval apse, ve vajinit bakteriyel. (Kadınlar için N: Plasebo=677,
dapagliflozin 5 mg=581, dapagliflozin 10 mg=598).

† İdrar yolu enfeksiyonları, bildirilen sıklık sırasına göre listelenen aşağıdaki advers reaksiyonları içerir: idrar yolu enfeksiyonu,
sistit,Escherichiaidrar yolu enfeksiyonu, genitoüriner sistem enfeksiyonu, piyelonefrit, trigonit, üretrit, böbrek enfeksiyonu ve 
prostatit.
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‡ Artan idrara çıkma, bildirilen sıklık sırasına göre listelenen aşağıdaki advers reaksiyonları içerir: pollakiüri, poliüri ve artan 
idrar çıkışı.

Genital mikotik enfeksiyonlar, erkekler için bildirilen sıklık sırasına göre listelenen aşağıdaki advers reaksiyonları içerir: balanit,
mantar genital enfeksiyonu, balanitis candida, genital kandidiyaz, genital enfeksiyon erkek, penis enfeksiyonu, balanopostit, 
balanopostit enfektif, genital enfeksiyon, postit. (Erkekler için N: Plasebo=716, dapagliflozin 5 mg=564, dapagliflozin 10 mg=595).

§

Dapagliflozin 10 mg için 13 Plasebo Kontrollü Çalışmanın Havuzu

10 mg dapagliflozinin güvenliliği ve tolere edilebilirliği, daha büyük bir plasebo kontrollü çalışma 
havuzunda da değerlendirilmiştir. Bu havuz, 3 monoterapi çalışması, 9 arka plan antidiyabetik 
tedavi çalışmasına ekleme çalışması ve metformin ile bir başlangıç   kombinasyonunu içeren 13 
plasebo kontrollü çalışmayı birleştirdi. Bu 13 çalışmada, 2360 hasta, ortalama 22 haftalık maruziyet 
süresi boyunca günde bir kez 10 mg dapagliflozin ile tedavi edilmiştir. Nüfusun ortalama yaşı 59 idi 
ve %4'ü 75 yaşından büyüktü. Nüfusun yüzde elli sekizi (%58) erkekti; %84'ü Beyaz, %9'u Asyalı ve 
%3'ü Siyah veya Afrikalı Amerikalı idi. Başlangıçta, popülasyonda ortalama 9 yıldır diyabet vardı, 
ortalama HbA1c %8.2'ydi ve %30'unda yerleşik mikrovasküler hastalık vardı.2).

Hacim Tükenmesi

Dapagliflozin, intravasküler hacimde azalmaya yol açabilen ozmotik diüreze neden olur. Hacim tükenmesi 
ile ilgili advers reaksiyonlar (dehidratasyon, hipovolemi, ortostatik hipotansiyon veya hipotansiyon raporları 
dahil), 12 ve 13 çalışma, kısa süreli, plasebo kontrollü havuzlar için Tablo 3'te gösterilmiştir [görmek Uyarılar 
ve Önlemler (5.2)].

Tablo 3: Hacim Tükenmesinin Olumsuz Reaksiyonları*Dapagliflozin ile Klinik Çalışmalarda

12 Plasebo Kontrollü Havuz
Çalışmalar

13 Plasebo Kontrollü 

Çalışmadan Oluşan Havuz

plasebo dapagliflozin
5 mg

dapagliflozin
10 mg

plasebo dapagliflozin
10 mg

Genel nüfus N (%) N=1393
5 (%0,4)

N=1145
7 (%0,6)

N=1193
9 (%0,8)

N=2295
17 (%0,7)

N=2360
27 (%1.1)

Hasta Alt Grubu n (%)
Döngü diüretiği kullanan hastalar sayı=55

1 (%1.8)
n=40

0
n=31

3 (%9,7)
n=267

4 (%1.5)
n=236

6 (%2,5)
eGFR -30 ve <60 mL/dk/1.73 
m2 olan orta derecede böbrek 
yetmezliği olan hastalar2

n=107
2 (%1.9)

n=107
1 (%0,9)

sayı=89

1 (%1.1)
n=268

4 (%1.5)
n=265

5 (%1.9)

Hastalar -65 yaş n=276
1 (%0,4)

n=216
1 (%0,5)

n=204
3 (%1.5)

n=711
6 (%0,8)

n=665
11 (%1.7)

* Hacim azalması dehidratasyon, hipovolemi, ortostatik hipotansiyon veya hipotansiyon raporlarını içerir.

Böbrek Fonksiyonunun Bozulması

Dapagliflozin kullanımı, serum kreatininindeki artışlar ve eGFR'deki düşüşler ile ilişkilendirilmiştir (bkz. Tablo 4). Başlangıçta 
normal veya hafif böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda serum kreatinin ve eGFR 24. Haftada başlangıç   değerlerine 
dönmüştür. Böbrek yetmezliği ve kan kreatinin dahil olmak üzere böbrekle ilgili advers reaksiyonlar
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artış, dapagliflozin ile tedavi edilen hastalarda daha sıktı (bkz. Tablo 5). Yaşlı hastalar ve böbrek fonksiyon 
bozukluğu olan hastalar bu advers reaksiyonlara daha duyarlıydı (bkz. Tablo 5). Orta derecede böbrek yetmezliği 
olan hastalarda (eGFR 30 ila daha az) eGFR'de sürekli düşüşler görülmüştür.
60 mL/dak/1.73 m2).

Tablo 4: 12 Plasebo Kontrollü Çalışma ve Orta Derece Böbrek Yetmezliği Çalışması Havuzunda 
Dapagliflozin ile İlişkili Serum Kreatinin ve eGFR'deki Değişiklikler

12 Plasebo Kontrollü Çalışma Havuzu
plasebo
N=1393

Dapagliflozin 5 mg
N=1145

Dapagliflozin 10 mg
N=1193

Temel Ortalama Serum Kreatinin (mg/dL) 0.853 0.860 0.847
eGFR (mL/dak/1.73 m)2) 86.0 85.3 86.7

1. Hafta Değişim Serum Kreatinin (mg/dL) -0,003 0.029 0.041
eGFR (mL/dak/1.73 m)2) 0,4 - 2.9 - 4.1

24. Hafta Değişim Serum Kreatinin (mg/dL) - 0,005 - 0.001 0.001
eGFR (mL/dak/1.73 m)2) 0,8 0,8 0,3

Orta Derece Böbrek Yetmezliği Çalışması

plasebo
N=84

Dapagliflozin 5 mg
N=83

Dapagliflozin 10 mg
N=85

Temel Ortalama Serum Kreatinin (mg/dL) 1.46 1.53 1.52
eGFR (mL/dak/1.73 m)2) 45.6 44.2 43.9

1. Hafta Değişim Serum Kreatinin (mg/dL) 0.01 0.13 0.18
eGFR (mL/dak/1.73 m)2) 0,5 - 3.8 - 5.5

24. Hafta Değişim Serum Kreatinin (mg/dL) 0.02 0.08 0.16
eGFR (mL/dak/1.73 m)2) 0.03 - 4.0 - 7.4

52. Hafta Değişim Serum Kreatinin (mg/dL) 0.10 0.06 0.15
eGFR (mL/dak/1.73 m)2) - 2.6 - 4.2 - 7.3

Tablo 5: Böbrek Yetmezliğine Bağlı En Az Bir Advers Reaksiyon Olan Hastaların Oranı

6 Plasebo Kontrollü Havuz
Çalışmalar (104 haftaya kadar)*

9 Plasebo Kontrollü 
Çalışma Havuzu (en fazla

104 hafta)†

Temel Karakteristik plasebo dapagliflozin
5 mg

dapagliflozin
10 mg

plasebo dapagliflozin
10 mg

Genel nüfus
En az bir olayı olan hastalar 
(%)

n=785
13

(%1.7)

n=767
14 (%1.8)

n=859
16 (%1.9)

sayı=1956

82 (%4,2)
n=2026

136 (%6,7)

65 yaş ve üstü Hastalar 
(%) En az bir olay

n=190
4 (%2,1)

sayı=162

5 (%3.1)
sayı=159

6 (%3,8)
n=655

52 (%7,9)
n=620

87 (%14.0)

eGFR -30 ve
<60 mL/dak/1.73 m2

Hastalar (%) en az bir

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

5 (%6,5) 7 (%8.0) 9 (%12.0) 40 (%16,1) 71 (%28,3)
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6 Plasebo Kontrollü Havuz
Çalışmalar (104 haftaya kadar)*

9 Plasebo Kontrollü 
Çalışma Havuzu (en fazla

104 hafta)†

Etkinlik

65 yaş ve üstü ve eGFR -30 
ve
<60 mL/dak/1.73 m2

En az bir olayı olan hastalar 
(%)

n=41 n=43 n=35 sayı=141 n=134

2 (%4,9) 3 (%7,0) 4 (%11,4) 27 (%19.1) 47 (%35,1)

* Uzun süreli uzantıları olan 12 plasebo kontrollü çalışma havuzundan hasta alt grubu. 
Uzun süreli uzantıları olan 13 plasebo kontrollü çalışma havuzundan hasta alt grubu.†

Dapagliflozinin güvenliliği, orta derecede böbrek yetmezliği (eGFR 30 ila 60 mL/dk/1.73 m2) olan hastalarda 
yapılan bir çalışmada değerlendirilmiştir.2). Bu çalışmada 13 hastada 104 haftaya kadar tedavi süreleri 
boyunca kemik kırığı görülmüştür. Plasebo grubunda kırık oluşmadı, 5 dapagliflozin 5 mg grubunda ve 8 
dapagliflozin 10 mg grubunda kırık meydana geldi. Bu 13 kırığın sekizi, başlangıç   eGFR'si 30 ila 45 mL/dk/
1.73 m olan hastalarda idi.2. 13 kırığın 11'i ilk 52 hafta içinde rapor edilmiştir. Anatomik kırık bölgesi ile ilgili 
belirgin bir patern yoktu.

hipoglisemi

Çalışmaya göre hipoglisemi sıklığı [görmekKlinik Çalışmalar (14)] Tablo 6'da gösterilmiştir. Sülfonilüre veya 
insüline dapagliflozin eklendiğinde hipoglisemi daha sıktı [görmekUyarılar ve Önlemler (5.6)].

Tablo 6: Majör İnsidansı*ve Minör†Plasebo Kontrollü Çalışmalarda Hipoglisemi

plasebo Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

Metformin'e Eklenti*(24 hafta) N=137 N=137 N=135

Majör [n (%)] 0 0 0
Küçük [n (%)] 0 2 (1.5) 1 (0.7)

Metformine karşı Glipizide Aktif Kontrol 
Eklentisi (52 hafta)

N=408 - N=406

Majör [n (%)] 3 (0.7) - 0
Küçük [n (%)] 147 (36.0) - 7 (1.7)
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plasebo Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

DPP4 inhibitörüne eklenti (Metforminli veya 
Metforminsiz) (24 hafta)

N=226 - N=225

Majör [n (%)] 0 - 1 (0,4)
Küçük [n (%)] 3 (1.3) - 4 (1.8)

Diğer OAD'ler olsun veya olmasın İnsülin'e 
eklenti‡(24 hafta)

N=197 N=212 N=196

Majör [n (%)] 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5)
Küçük [n (%)] 67 (34.0) 92 (43.4) 79 (40,3)

* Majör hipoglisemi epizodları, kılcal veya plazma glukoz değeri <54 mg/dL olan ve glukoz veya glukagon uygulamasından sonra hızlı 
iyileşme ile bilinç veya davranışta ciddi bozulma nedeniyle harici (üçüncü şahıs) yardım gerektiren semptomatik ataklar olarak 
tanımlandı.
Minör hipoglisemi epizodları, dış yardım ihtiyacına bakılmaksızın kapiller veya plazma glukoz ölçümü <63 mg/dL olan 
semptomatik bir epizod veya majör olarak nitelendirilmeyen asemptomatik kapiller veya plazma glukoz ölçümü <63 mg/
dL olarak tanımlandı. bölüm.
OAD = oral antidiyabetik tedavi.

†

‡

Genital Mikotik Enfeksiyonlar

Dapagliflozin tedavisi ile genital mikotik enfeksiyonlar daha sıktı. 12 çalışmadan oluşan plasebo kontrollü havuzda, 
plasebo alan hastaların %0.9'unda, 5 mg dapagliflozin alan hastaların %5.7'sinde ve 10 mg dapagliflozin alan hastaların 
%4.8'inde genital mikotik enfeksiyonlar bildirilmiştir. Genital enfeksiyon nedeniyle çalışmadan ayrılma, plasebo ile tedavi 
edilen hastaların %0'ında ve 10 mg dapagliflozin ile tedavi edilen hastaların %0.2'sinde meydana geldi. Enfeksiyonlar 
kadınlarda erkeklerden daha sık rapor edilmiştir (bkz. Tablo 2). En sık bildirilen genital mikotik enfeksiyonlar, kadınlarda 
vulvovajinal mikotik enfeksiyonlar ve erkeklerde balanittir. Genital mikotik enfeksiyon öyküsü olan hastaların, çalışma 
sırasında daha önce öyküsü olmayanlara göre genital mikotik enfeksiyona sahip olma olasılığı daha yüksekti (%10,0, 
%23,1 ve %25,0'a karşı %0,8, %5,9 ve %5,0 plasebo, dapagliflozin). 5 mg,

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Dapagliflozin tedavisi ile aşırı duyarlılık reaksiyonları (örn., anjiyoödem, ürtiker, aşırı duyarlılık) bildirilmiştir. Klinik program 
boyunca, ciddi anafilaktik reaksiyonlar ve ciddi kutanöz advers reaksiyonlar ve anjiyoödem, karşılaştırma ilacı ile tedavi 
edilen hastaların %0,2'sinde ve dapagliflozin ile tedavi edilen hastaların %0,3'ünde rapor edilmiştir. Aşırı duyarlılık 
reaksiyonları meydana gelirse, dapagliflozin kullanmayı bırakın; standart bakıma göre tedavi edin ve belirti ve semptomlar 
düzelene kadar izleyin.

Laboratuvar testleri

Hematokritte Artış

dapagliflozin

13 plasebo kontrollü çalışmanın havuzunda, dapagliflozin ile tedavi edilen hastalarda ortalama hematokrit 
değerlerinde başlangıca göre artışlar gözlendi ve başlangıca göre maksimum ortalama farkın gözlemlendiği 16. 
Haftaya kadar devam etti. 24. Haftada, hematokritte başlangıca göre ortalama değişiklikler
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− Plasebo grubunda %0.33 ve dapagliflozin 10 mg grubunda %2.30. 24. Haftaya kadar hematokrit değerleri
Plasebo ile tedavi edilen hastaların %0.4'ünde ve dapagliflozin 10 mg ile tedavi edilen hastaların %1.3'ünde > %55 bildirilmiştir.

Serum İnorganik Fosforunda Artış

dapagliflozin

13 plasebo kontrollü çalışmanın havuzunda, plasebo ile tedavi edilen hastalarla karşılaştırıldığında dapagliflozin 10 
mg ile tedavi edilen hastalarda 24. Haftada ortalama serum fosfor seviyelerinde başlangıca göre artışlar bildirilmiştir 
(ortalama artışlar -0,04 mg/dL'ye karşı 0,13 mg/dL'dir). , sırasıyla). 24. Haftada plasebo grubuna kıyasla dapagliflozin 
10 mg grubunda belirgin hiperfosfatemi laboratuvar anormallikleri (17-65 yaş için >5.6 mg/dL veya >66 yaş için >5.1 
mg/dL) olan hastaların daha yüksek oranları bildirilmiştir (%1.7). sırasıyla %0.9'a karşı).

Düşük Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Dapagliflozin'de Artış

dapagliflozin

13 plasebo kontrollü çalışmanın havuzunda, plasebo ile tedavi edilen hastalara kıyasla dapagliflozin ile tedavi edilen hastalarda 
ortalama lipid değerlerinde başlangıca göre değişiklikler rapor edilmiştir. 24. Haftada başlangıca göre ortalama değişim yüzdesi, 
plasebo ve 10 mg dapagliflozin gruplarında sırasıyla toplam kolesterol için %0.0'a karşı %2.5 ve LDL kolesterol için -%1.0'a karşı 
%2.9 idi.

B vitamini12Konsantrasyonlar

metformin hidroklorür

Metformin serum B vitaminini düşürebilir12konsantrasyonlar. XIGDUO XR'deki hastalarda hematolojik 
parametrelerin yıllık olarak ölçülmesi tavsiye edilir ve herhangi bir belirgin anormallik uygun şekilde araştırılmalı 
ve yönetilmelidir [görmekUyarılar ve Önlemler (5.7)].

6.2 Pazarlama Sonrası Deneyim 

dapagliflozin

Dapagliflozinin onay sonrası kullanımı sırasında ilave advers reaksiyonlar tespit edilmiştir. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü 
belirsiz bir popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca 
maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak genellikle mümkün değildir.

-
-
-
-

ketoasidoz [görmekUyarılar ve Önlemler (5.3)]
Akut Böbrek Hasarı ve Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma [görmekUyarılar ve Önlemler (5.4)] 
Ürosepsis ve Piyelonefrit [görmekUyarılar ve Önlemler (5.5)] Döküntü

metformin hidroklorür

-Kolestatik, hepatosellüler ve karışık hepatosellüler karaciğer hasarı
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7. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

7.1 Pozitif İdrar Glikoz Testi 
dapagliflozin

SGLT2 inhibitörleri üriner glukoz atılımını arttırdığından ve pozitif idrar glukoz testlerine yol açacağından, SGLT2 
inhibitörleri alan hastalarda glisemik kontrolün idrar glukoz testleri ile izlenmesi önerilmez. Glisemik kontrolü izlemek 
için alternatif yöntemler kullanın.

7.2 1,5-anhidroglusitol (1,5-AG) Testiyle Etkileşim 
dapagliflozin

SGLT2 inhibitörleri alan hastalarda glisemik kontrolün değerlendirilmesinde 1,5-AG ölçümleri güvenilir olmadığından, 
glisemik kontrolün 1,5-AG testi ile izlenmesi önerilmez. Glisemik kontrolü izlemek için alternatif yöntemler kullanın.

7.3 Karbonik Anhidraz İnhibitörleri

Topiramat veya diğer karbonik anhidraz inhibitörleri (örn., zonisamid, asetazolamid veya diklorfenamid) 
sıklıkla serum bikarbonatında bir azalmaya neden olur ve non-anyon açıklığı, hiperkloremik metabolik 
asidoza neden olur. Bu ilaçların XIGDUO XR ile birlikte kullanımı laktik asidoz riskini artırabilir. Bu hastaların 
daha sık izlenmesini düşünün.

7.4 Metformin Klirensini Azaltan İlaçlar
Metforminin renal eliminasyonunda yer alan yaygın renal tübüler taşıma sistemlerine müdahale eden ilaçların 
eşzamanlı kullanımı (örn., organik katyonik taşıyıcı-2 [OCT2] / ranolazin, vandetanib, dolutegravir ve simetidin gibi 
çoklu ilaç ve toksin ekstrüzyon [MATE] inhibitörleri) metformine sistemik maruziyeti artırabilir ve laktik asidoz 
riskini artırabilir[görmekKlinik Farmakoloji (12.3)]. Birlikte kullanmanın yararlarını ve risklerini göz önünde 
bulundurun.

7.5 Alkol
Alkolün, metforminin laktat metabolizması üzerindeki etkisini güçlendirdiği bilinmektedir. XIGDUO XR alırken 
hastaları aşırı alkol alımına karşı uyarın.

7.6 Diğer İlaçlarla Kullanım 

metformin hidroklorür

Bazı ilaçlar hiperglisemiye yatkınlık oluşturabilir ve glisemik kontrol kaybına yol açabilir. Bu ilaçlar 
arasında tiyazidler ve diğer diüretikler, kortikosteroidler, fenotiyazinler, tiroid ürünleri, östrojenler, 
oral kontraseptifler, fenitoin, nikotinik asit, sempatomimetikler, kalsiyum kanal bloke edici ilaçlar ve 
izoniazid yer alır. XIGDUO XR alan bir hastaya bu tür ilaçlar verildiğinde, hasta glisemik kontrol kaybı 
açısından yakından izlenmelidir. XIGDUO XR alan bir hastadan bu tür ilaçlar kesildiğinde, hasta 
hipoglisemi açısından yakından izlenmelidir.

Sağlıklı gönüllülerde, tek doz etkileşim çalışmalarında birlikte uygulandığında metformin ve propranolol 
ile metformin ve ibuprofenin farmakokinetiği etkilenmemiştir.
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8. BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM

8.1 Hamilelik
Hamilelik Kategorisi C

Hamile kadınlarda XIGDUO XR veya bireysel bileşenleriyle ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. 
Hayvanlarda yapılan üreme ve gelişimsel toksisite çalışmalarının sonuçlarına göre, XIGDUO XR'nin bir bileşeni olan 
dapagliflozin böbrek gelişimini ve olgunlaşmasını etkileyebilir. Bir jüvenil sıçan çalışmasında, 10 mg'lık bir dozdan 
yaklaşık 15 kat klinik maruziyet olan test edilen en düşük dozda renal pelvik ve tübüler dilatasyonların insidansında 
ve/veya ciddiyetinde artış görülmüştür.

Bu sonuçlar, insan hamileliğinin ikinci ve üçüncü trimesterlerinin sonları ile ilişkili olan hayvan gelişimi periyotları 
sırasında ilaca maruz kalma ile meydana geldi. Hamilelik sırasında, özellikle ikinci ve üçüncü trimesterlerde uygun 
alternatif tedavileri düşünün. XIGDUO XR hamilelik sırasında ancak potansiyel yararın fetüs üzerindeki potansiyel riske 
ağır basması durumunda kullanılmalıdır.

dapagliflozin

Bir jüvenil toksisite çalışmasında, dapagliflozin genç sıçanlara doğum sonrası 21. günden PND 90'a kadar 1, 15 veya 75 
mg/kg/gün dozlarında doğrudan verildiğinde, böbrek ağırlıklarında artış ve renal pelvik ve tübüler dilatasyonlar 
bildirilmiştir. bütün seviyelerde. Test edilen en düşük dozda maruziyet, EAA'ya göre maksimum klinik dozun 15 katıydı. 
Jüvenil hayvanlarda gözlenen renal pelvik ve tübüler dilatasyonlar, yaklaşık 1 aylık iyileşme süresi içinde tamamen geri 
dönmedi. Bir doğum öncesi ve doğum sonrası gelişim çalışmasında, maternal sıçanlara gestasyonun 6. gününden 
laktasyonun 21. gününe kadar 1, 15 veya 75 mg/kg/gün dozları verildi ve yavrular dolaylı olarak maruz bırakıldı.rahimde
ve emzirme boyunca. 75 mg/kg/gün dozunda tedavi edilen annelerin yetişkin yavrularında renal pelvik dilatasyonun 
insidansında veya ciddiyetinde artış gözlenmiştir (anne ve yavru dapagliflozin maruziyetleri, klinik dozda insan 
değerlerinin sırasıyla 1415 katı ve 137 katıdır). ≥1 mg/kg/gün dozlarda (klinik dozun yaklaşık ≥19 katı) yavru vücut 
ağırlığında doza bağlı azalmalar gözlenmiştir. 1 mg/kg/gün veya klinik dozun yaklaşık 19 katı dozda gelişimsel sonlanım 
noktaları üzerinde hiçbir olumsuz etki kaydedilmemiştir.

Sıçanlarda ve tavşanlarda embriyo-fetal gelişim çalışmalarında, insanlarda organogenezin ilk trimester dönemine denk gelen 
aralıklarla dapagliflozin uygulandı. Test edilen herhangi bir dozda tavşanlarda gelişimsel toksisite gözlemlenmemiştir. 
Sıçanlarda, 75 mg/kg/gün'e kadar olan dozlarda veya 10 mg'lık maksimum klinik dozun 1441 katı dozlarda dapagliflozin ne 
embriyoletal ne de teratojeniktir. Sıçanlarda daha yüksek dozlarda, ≥150 mg/kg veya 10 mg klinik dozun 2344 katı dozlarda kan 
damarları, kaburgalar, omurlar, manubria ve fetüslerde iskelet varyasyonlarında malformasyonlar gözlenmiştir.

metformin hidroklorür

Metformin hidroklorür, organogenez döneminde 600 mg/kg/gün'e kadar hamile Sprague Dawley sıçanlarına ve 
tavşanlarına uygulandığında olumsuz gelişimsel etkiye neden olmamıştır. Bu, vücut yüzey alanına (mg/m2) dayalı olarak 
2000 mg klinik dozun yaklaşık 2 ve 6 katı maruziyeti temsil eder.2) sırasıyla sıçanlar ve tavşanlar için. Metformin, 
sıçanlarda ve tavşanlarda 600 mg/kg/gün'e kadar dozlarda teratojenik değildi. Bu, sırasıyla sıçanlar ve tavşanlar için vücut 
yüzey alanı karşılaştırmalarına dayalı olarak 2000 mg'lık MRHD'nin yaklaşık 2 ve 6 katı bir maruziyeti temsil eder. Fetal 
konsantrasyonların belirlenmesi, metformine karşı kısmi bir plasental bariyer olduğunu göstermiştir.
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8.3 Emziren Anneler

XIGDUO XR'nin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ayrı ayrı bileşenlerle yapılan çalışmalarda, hem 
dapagliflozin (maternal plazmada bulunanın 0.49 katına ulaşan düzeylere ulaşır) hem de metformin emziren 
sıçanların sütüne geçer.

Dapagliflozin'e doğrudan maruz kalan jüvenil sıçanlardaki veriler, olgunlaşma sırasında böbrek gelişimi (böbrek 
pelvik ve tübüler dilatasyonlar) için risk göstermiştir. İnsan böbreği olgunlaşması uteroda ve laktasyona maruz 
kalmanın meydana gelebileceği yaşamın ilk 2 yılında gerçekleştiğinden, gelişmekte olan insan böbreği için risk 
olabilir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden ve emzirilen bebeklerde dapagliflozinden kaynaklanan ciddi advers 
reaksiyon potansiyeli nedeniyle, ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak, emzirmenin kesilmesine veya 
XIGDUO XR'nin kesilmesine karar verilmelidir.

8.4 Pediatrik Kullanım

XIGDUO XR'nin 18 yaşın altındaki pediyatrik hastalarda güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

8.5 Geriatrik Kullanım

XIGDUO XR

Yaşa bağlı olarak XIGDUO XR doz değişikliği önerilmez. Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonunun daha sık 
değerlendirilmesi önerilir.

dapagliflozin

Dapagliflozin ile tedavi edilen 5936 hastanın toplam 1424'ü (%24) 65 yaş ve üzerindeydi ve dapagliflozinin 21 çift kör, 
kontrollü, klinik güvenlilik ve etkililik çalışmasından oluşan bir havuzda 207 (%3.5) hasta 75 yaş ve üzerindeydi. . Böbrek 
fonksiyonu seviyesi (eGFR) kontrol edildikten sonra, etkinlik 65 yaş altı ve 65 yaş ve üstü hastalar için benzerdi. ≥65 
yaşındaki hastalarda, plasebo ile tedavi edilen hastalara kıyasla dapagliflozin ile tedavi edilen hastaların daha yüksek bir 
kısmında hacim azalması ve böbrek yetmezliği veya yetmezliği ile ilgili advers reaksiyonlar görülmüştür [görmekUyarılar 
ve Önlemler (5.3)veOlumsuz Reaksiyonlar (6.1)].

metformin hidroklorür

Metforminin kontrollü klinik çalışmaları, genç hastalardan farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için 
yeterli sayıda yaşlı hastayı içermedi, ancak bildirilen diğer klinik deneyimler, yaşlı ve genç hastalar arasındaki 
yanıtlardaki farklılıkları belirlemedi. Metforminin böbrekler tarafından büyük ölçüde atıldığı bilinmektedir ve 
çünkü metformin ile laktik asidoz riski orta ila şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda daha 
fazladır. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi dikkatli olmalıdır, genellikle doz aralığının alt ucundan 
başlayarak karaciğer, böbrek veya kardiyak fonksiyonun daha sık görülme sıklığını ve eşlik eden hastalık veya 
diğer ilaç tedavisini ve daha yüksek riski yansıtır. laktik asidoz. Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonunu daha sık 
değerlendirin [görmekUyarılar ve Önlemler (5.1),ve Klinik Farmakoloji (12.3)].

8.6 Hafif Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar (eGFR ≥60 ila <90 mL/dk/1.73 m2) 

dapagliflozin

21 çift kör, aktif ve plasebo kontrollü klinik güvenlilik ve etkililik çalışmasından (monoterapi olarak veya diğer 
antidiyabetik tedavilerle kombinasyon halinde dapagliflozin) oluşan havuz, hafif böbrek yetmezliği olan hastaların 
%53'ünü (4906/9339) içermiştir. Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda güvenlik profili, genel popülasyondakine 
benzerdir.
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8.7 Karaciğer Bozukluğu

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda metformin kullanımı bazı laktik asidoz vakaları ile ilişkilendirilmiştir. 
XIGDUO XR, karaciğer yetmezliği olan hastalarda önerilmez [görmekUyarılar ve Önlemler (5.1)].

10. DOZ AŞIMI

dapagliflozin

Dapagliflozin için klinik geliştirme programı sırasında herhangi bir doz aşımı bildirimi olmamıştır. Doz aşımı 
durumunda, Zehir Kontrol Merkezi ile iletişime geçin. Hastanın klinik durumuna göre destekleyici önlemlerin 
alınması da mantıklıdır. Dapagliflozinin hemodiyaliz ile uzaklaştırılması çalışılmamıştır.

metformin hidroklorür

> 50 gramın yutulması dahil olmak üzere aşırı dozda metformin hidroklorür meydana geldi. Vakaların 
yaklaşık %10'unda hipoglisemi bildirilmiştir, ancak metformin hidroklorür ile nedensel bir ilişki 
kurulmamıştır. Metformin doz aşımı vakalarının yaklaşık %32'sinde laktik asidoz bildirilmiştir [görmek 
Uyarılar ve Önlemler (5.1)]. Metformin, iyi hemodinamik koşullar altında 170 mL/dk'ya kadar klirensle diyaliz 
edilebilir. Bu nedenle, metformin doz aşımından şüphelenilen hastalarda birikmiş ilacın uzaklaştırılması için 
hemodiyaliz yararlı olabilir.

11. AÇIKLAMA

XIGDUO XR (dapagliflozin ve metformin HCl uzatılmış salımlı) tabletleri, tip 2 diyabet tedavisinde 
kullanılan iki oral antihiperglisemik ilaç içerir: dapagliflozin ve metformin hidroklorür.

dapagliflozin

Dapagliflozin kimyasal olarak D-glusitol, 1,5-anhidro-1- olarak tanımlanır.C-[4-kloro-3-[(4-
etoksifenil)metil]fenil]-, (1S)-, (2 ile bileşik)S)-1,2-propandiol, hidrat (1:1:1). Ampirik formül C'dir21H
25ClO6•C3H8Ö2•H2O ve formül ağırlığı 502.98'dir. Yapısal formül:

metformin hidroklorür

Metformin hidroklorür (N,N-dimetilimidodikarbonimidik diamid hidroklorür), moleküler formülü C olan 
beyaz ila kirli beyaz kristalli bir bileşiktir.4H11N5•HCl ve 165.63'lük bir moleküler ağırlık. Metformin 
hidroklorür suda serbestçe çözünür, alkolde az çözünür ve aseton, eter ve kloroformda pratik olarak 
çözünmez. pKametforminin değeri 12.4'tür. %1 sulu metformin hidroklorür çözeltisinin pH'ı 6.68'dir. 
Yapısal formül:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR, dapagliflozin propandiol olarak 2.5 mg dapagliflozin ve 1000 mg metformin 
hidroklorür (XIGDUO XR 2.5 mg/1000 mg), dapagliflozin propandiol olarak 5 mg dapagliflozin ve 
500 mg metformin hidroklorür (XIGDUO XR 5 mg/ 500 mg), dapagliflozin propandiol ve 1000 mg 
metformin hidroklorür olarak 5 mg dapagliflozin eşdeğeri (XIGDUO XR 5 mg/1000 mg), 
dapagliflozin propandiol olarak 10 mg dapagliflozin ve 500 mg metformin hidroklorür (XIGDUO XR 
10 mg/500 mg) eşdeğeri ) veya dapagliflozin propandiol olarak 10 mg dapagliflozin ve 1000 mg 
metformin hidroklorür (XIGDUO XR 10 mg/1000 mg) eşdeğeri.

XIGDUO XR'nin her bir film kaplı tableti aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: mikrokristalin selüloz, 
laktoz susuz, krospovidon, silikon dioksit, magnezyum stearat, karboksimetilselüloz sodyum ve 
hipromelloz.

Film kaplamalar aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen 
glikol ve talk. Ek olarak, XIGDUO XR 5 mg/500 mg tabletler için film kaplama, FD&C Sarı No. 6/Sunset 
Yellow FCF alüminyum lake içerir. XIGDUO XR 2.5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/500 mg ve 10 
mg/1000 mg tabletler için film kaplama demir oksitler içerir.

12. KLİNİK FARMAKOLOJİ

12.1 Eylem Mekanizması 

XIGDUO XR

XIGDUO XR, tip 2 diyabetli hastalarda glisemik kontrolü iyileştirmek için tamamlayıcı etki mekanizmalarıyla iki 
antihiperglisemik ajanı birleştirir: bir sodyum-glukoz kotransporter 2 (SGLT2) inhibitörü olan dapagliflozin ve bir 
biguanid olan metformin hidroklorür.

dapagliflozin

Proksimal renal tübüllerde eksprese edilen sodyum-glukoz kotransporter 2 (SGLT2), tübüler lümenden filtrelenmiş 
glukozun yeniden emiliminin çoğundan sorumludur. Dapagliflozin, SGLT2'nin bir inhibitörüdür. Dapagliflozin, 
SGLT2'yi inhibe ederek, filtrelenmiş glukozun yeniden emilimini azaltır ve glukoz için renal eşiği düşürür ve böylece 
idrarla glukoz atılımını arttırır.

metformin hidroklorür

Metformin, tip 2 diyabetli hastalarda glukoz toleransını iyileştirerek hem bazal hem de tokluk plazma 
glukozunu düşürür. Metformin hepatik glikoz üretimini azaltır, glikozun bağırsak emilimini azaltır ve 
periferik glikoz alımını ve kullanımını artırarak insülin duyarlılığını artırır. Metformin, olağandışı 
durumlar dışında, tip 2 diyabetli hastalarda veya sağlıklı deneklerde hipoglisemi oluşturmaz.görmek
Uyarılar ve Önlemler (5.6)] ve hiperinsülinemiye neden olmaz. Metformin tedavisi ile açlık insülin 
seviyeleri ve gün boyu plazma insülin yanıtı aslında düşebilirken insülin salgısı değişmeden kalır.
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12.2 Farmakodinamik
Genel

dapagliflozin

Dapagliflozin uygulamasını takiben sağlıklı gönüllülerde ve tip 2 diyabetli hastalarda idrarla atılan 
glikoz miktarında artışlar gözlenmiştir (bkz. Şekil 1). Tip 2 diyabetli hastalarda 12 hafta boyunca 
günde 5 veya 10 mg'lık dapagliflozin dozları, günde yaklaşık 70 gram glukozun idrarla atılmasıyla 
sonuçlanmıştır. Günlük 20 mg dapagliflozin dozunda maksimuma yakın bir glikoz atılımı gözlendi. 
Dapagliflozin ile bu üriner glukoz atılımı da üriner hacimde artışa neden olur.görmekOlumsuz 
Reaksiyonlar (6.1)].

Şekil 1: Sağlıklı Kişiler ve Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) Olan Kişilerde 24 Saatlik İdrar Glikoz 
Miktarı ve Dapagliflozin Dozunda Başlangıca göre Dağılım Grafiği ve Uygun Değişim Çizgisi (Yarı 
Günlük Grafiği)

Kardiyak Elektrofizyoloji

Dapagliflozin, sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan bir çalışmada 150 mg'a kadar (önerilen dozun 15 katı) günlük 
dozlarda klinik olarak anlamlı QTc aralığı uzaması ile ilişkilendirilmemiştir. Ayrıca sağlıklı gönüllülerde 500 mg'a 
kadar (önerilen dozun 50 katı) tek doz dapagliflozinin ardından QTc aralığı üzerinde klinik olarak anlamlı bir etki 
gözlenmemiştir.
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12.3 Farmakokinetik

XIGDUO XR

XIGDUO XR kombinasyon tabletlerinin, karşılık gelen dapagliflozin dozlarının (FARXIGA) birlikte uygulanmasına 
biyoeşdeğer olduğu kabul edilir.®) ve metformin hidroklorür uzatılmış salımlı (GLUKOPHAGE)®XR) ayrı tabletler 
halinde birlikte uygulanır.

XIGDUO XR'nin sağlıklı gönüllülerde standart bir yemekten sonra aç kalma durumuna kıyasla uygulanması, hem dapagliflozin 
hem de metformin uzatılmış salımı için aynı derecede maruziyet ile sonuçlanmıştır. Açlık durumuyla karşılaştırıldığında, standart 
öğün dapagliflozinin doruk plazma konsantrasyonlarında %35 azalma ve 1 ila 2 saatlik gecikme ile sonuçlanmıştır. Gıdanın bu 
etkisinin klinik olarak anlamlı olduğu düşünülmemektedir. XIGDUO XR kombinasyon tabletleri olarak uygulandığında, 
yiyeceklerin metforminin farmakokinetiği üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

absorpsiyon

dapagliflozin

Dapagliflozinin oral uygulamasını takiben maksimum plazma konsantrasyonu (Cmaksimum) genellikle açlık 
durumunda 2 saat içinde elde edilir. Cmaksimumve AUC değerleri, terapötik doz aralığında dapagliflozin 
dozundaki artışla orantılı olarak artar. 10 mg doz uygulamasını takiben dapagliflozinin mutlak oral 
biyoyararlanımı %78'dir. Dapagliflozinin yüksek yağlı bir yemekle birlikte verilmesi Cmaksimum

%50'ye kadar ve T'yi uzatırmaksimumyaklaşık 1 saattir, ancak aç kalma durumuna kıyasla AUC'yi değiştirmez. Bu 
değişikliklerin klinik olarak anlamlı olduğu düşünülmemektedir ve dapagliflozin aç veya tok karnına 
alınabilir.

metformin hidroklorür

Tek bir oral doz metformin uzatılmış salımını takiben, Cmaksimum7 saatlik bir medyan değer ve 4 ila 8 saatlik bir aralıkla 
elde edilir. Metformin uzatılmış salımlı tabletten metformin absorpsiyonunun kapsamı (EAA ile ölçüldüğü gibi), yemekle 
birlikte verildiğinde yaklaşık %50 artmıştır. Yiyeceklerin C üzerinde hiçbir etkisi yoktu.maksimumve Tmaksimummetformin 
içerir.

Dağıtım

dapagliflozin

Dapagliflozin yaklaşık olarak %91 proteine   bağlıdır. Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda protein 
bağlanması değişmez.

metformin hidroklorür

Uzatılmış salımlı metformin ile dağıtım çalışmaları yapılmamıştır; bununla birlikte, 850 mg hızlı salımlı 
metforminin tek oral dozlarını takiben metforminin görünen dağılım hacmi (V/F) ortalama 654 ± 358 L'dir. 
Metformin, %90'dan fazla olan sülfonilürelerin aksine, plazma proteinlerine ihmal edilebilir şekilde bağlanır. 
protein bağlı. Metformin eritrositlere bölünür.

Metabolizma

dapagliflozin

Dapagliflozinin metabolizmasına öncelikle UGT1A9 aracılık eder; CYP aracılı metabolizma, insanlarda küçük bir 
klirens yoludur. Dapagliflozin büyük ölçüde metabolize olur ve esas olarak dapagliflozin 3-O- verir.
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inaktif bir metabolit olan glukuronid. Dapagliflozin 3-O-glukuronid, 50 mg'ın %61'ini oluşturuyordu [
14C]-dapagliflozin dozudur ve insan plazmasında ilaçla ilgili baskın bileşendir.

metformin hidroklorür

Sağlıklı gönüllülerde intravenöz tek doz çalışmaları, metforminin idrarla değişmeden atıldığını ve hepatik 
metabolizmaya (insanlarda hiçbir metabolit tanımlanmamıştır) veya safra yoluyla atılıma uğramadığını 
göstermektedir.

Uzatılmış salımlı metformin tabletleri ile metabolizma çalışmaları yapılmamıştır.

Eliminasyon

dapagliflozin

Dapagliflozin ve ilgili metabolitler esas olarak renal yoldan elimine edilir. Tek bir 50 mg dozun 
ardından [14C]-dapagliflozin, sırasıyla %75 ve %21 toplam radyoaktivite idrar ve dışkı ile atılır. İdrarda 
dozun %2'sinden azı ana ilaç olarak atılır. Dışkıda dozun yaklaşık %15'i ana ilaç olarak atılır. Ortalama 
plazma terminal yarı ömrü (t½) dapagliflozin için 10 mg tek oral dapagliflozin dozunu takiben 
yaklaşık 12.9 saattir.

metformin hidroklorür

Renal klirens, kreatinin klirensinden yaklaşık 3.5 kat daha fazladır; bu, tübüler sekresyonun metformin 
eliminasyonunun ana yolu olduğunu gösterir. Oral uygulamayı takiben, yaklaşık 6.2 saatlik bir plazma 
eliminasyon yarı ömrü ile ilk 24 saat içinde emilen ilacın yaklaşık %90'ı böbrek yolu ile elimine edilir. 
Kanda eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 17.6 saattir, bu da eritrosit kütlesinin bir dağılım kompartımanı 
olabileceğini düşündürür.

Spesifik Popülasyonlar

Böbrek yetmezliği

dapagliflozin

Kararlı durumda (7 gün boyunca günde bir kez 20 mg dapagliflozin), hafif, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği olan 
tip 2 diyabetli hastalarda (eGFR ile belirlendiği üzere) geometrik ortalama sistemik dapagliflozin maruziyeti %45, 
2.04- normal böbrek fonksiyonu olan tip 2 diyabetli hastalarla karşılaştırıldığında sırasıyla kat ve 3.03 kat daha 
yüksektir. Böbrek yetmezliği olan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda dapagliflozin'e daha yüksek sistemik 
maruziyet, buna uygun olarak daha yüksek 24 saatlik glukoz atılımına yol açmamıştır. Tip 2 diyabetli ve hafif, orta 
ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda kararlı durumda 24 saatlik idrar glukoz atılımı, normal böbrek 
fonksiyonu olan tip 2 diyabetli hastalara göre sırasıyla %42, %80 ve %90 daha düşüktü. . Hemodiyalizin 
dapagliflozin maruziyeti üzerindeki etkisi bilinmemektedir [görmekDozaj ve Uygulama (2.2), Uyarılar ve Önlemler 
(5.1),veBelirli Popülasyonlarda Kullanım (8.6)].

metformin hidroklorür

Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda metforminin plazma ve kan yarı ömrü uzar ve renal klerensi 
azalır.görmekKontrendikasyonlar (4)veUyarılar ve Önlemler (5.1)].

Karaciğer yetmezliği

dapagliflozin
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Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf A ve B), ortalama Cmaksimumve 
dapagliflozinin AUC'si, tek doz 10 mg dapagliflozin uygulamasını takiben sağlıklı eşleştirilmiş kontrol deneklerine 
kıyasla sırasıyla %12 ve %36'ya kadar daha yüksekti. Bu farklılıkların klinik olarak anlamlı olduğu düşünülmedi. 
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf C), ortalama Cmaksimumve dapagliflozinin AUC'si, 
sağlıklı eşleştirilmiş kontrollere kıyasla sırasıyla %40 ve %67'ye kadar daha yüksekti.

metformin hidroklorür

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda metforminin farmakokinetik çalışmaları yapılmamıştır.

geriatrik

dapagliflozin

Bir popülasyon farmakokinetik analizine göre, yaşın dapagliflozinin sistemik maruziyetleri üzerinde klinik olarak 
anlamlı bir etkisi yoktur; bu nedenle doz ayarlaması önerilmez.

metformin hidroklorür

Sağlıklı yaşlı gönüllülerde metforminin kontrollü farmakokinetik çalışmalarından elde edilen sınırlı veriler, metforminin 
toplam plazma klirensinin azaldığını, yarı ömrünün uzadığını ve Cmaksimumsağlıklı genç deneklere kıyasla artmıştır. Bu 
verilerden, yaşlanmayla birlikte metformin farmakokinetiğindeki değişikliğin esas olarak böbrek fonksiyonundaki bir 
değişiklikten sorumlu olduğu görülmektedir.

Pediatrik

Pediyatrik popülasyonda XIGDUO XR'nin farmakokinetiği çalışılmamıştır.

Cinsiyet

dapagliflozin

Bir popülasyon farmakokinetik analizine göre, cinsiyetin dapagliflozin sistemik maruziyetleri üzerinde 
klinik olarak anlamlı bir etkisi yoktur; bu nedenle doz ayarlaması önerilmez.

metformin hidroklorür

Metformin farmakokinetik parametreleri, cinsiyete (erkek=19, kadın=16) göre analiz edildiğinde, sağlıklı kişiler ve 
tip 2 diyabetli hastalar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Benzer şekilde, tip 2 diyabetli hastalarda yapılan 
kontrollü klinik çalışmalarda, metforminin antihiperglisemik etkisi kadınlarda ve erkeklerde karşılaştırılabilirdi.

Yarış

dapagliflozin

Bir popülasyon farmakokinetik analizine göre, ırkın (Beyaz, Siyah veya Asyalı) dapagliflozinin sistemik 
maruziyetleri üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi yoktur; bu nedenle doz ayarlaması önerilmez.

metformin hidroklorür

Irka göre metformin farmakokinetik parametreleri ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Tip 2 diyabetli 
hastalarda metforminin kontrollü klinik çalışmalarında, antihiperglisemik etki Beyazlarda (n=249), Siyahlarda 
(n=51) ve Hispaniklerde (n=24) karşılaştırılabilirdi.
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Vücut ağırlığı

dapagliflozin

Bir popülasyon farmakokinetik analizine göre, vücut ağırlığının dapagliflozinin sistemik maruziyetleri üzerinde 
klinik olarak anlamlı bir etkisi yoktur; bu nedenle doz ayarlaması önerilmez.

İlaç etkileşimleri

XIGDUO XR ile spesifik farmakokinetik ilaç etkileşim çalışmaları yapılmamıştır, ancak bu tür 
çalışmalar ayrı ayrı dapagliflozin ve metformin bileşenleri ile yürütülmüştür.

İlaç Etkileşimlerinin In Vitro Değerlendirmesi 

dapagliflozin

In vitro çalışmalarda, dapagliflozin ve dapagliflozin 3-O-glukuronid ne CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4'ü inhibe etti 
ne de CYP 1A2, 2B6 veya 3A4'ü indükledi. Dapagliflozin, P-glikoprotein (P-gp) aktif taşıyıcısının zayıf bir 
substratıdır ve dapagliflozin 3-O-glukuronid, OAT3 aktif taşıyıcısı için bir substrattır. Dapagliflozin veya 
dapagliflozin 3-O-glukuronid, P-gp, OCT2, OAT1 veya OAT3 aktif taşıyıcılarını anlamlı şekilde inhibe etmemiştir. 
Genel olarak, dapagliflozinin P-gp, OCT2, OAT1 veya OAT3 substratları olan eşzamanlı uygulanan ilaçların 
farmakokinetiğini etkilemesi olası değildir.

Diğer İlaçların Metformin Üzerindeki Etkileri

Tablo 7, birlikte uygulanan diğer ilaçların metformin üzerindeki etkisini göstermektedir.

Tablo 7: Birlikte Uygulanan İlacın Plazma Metformin Sistemik Maruziyeti Üzerindeki Etkisi

Birlikte Uygulanan İlaç
(Doz Rejimi)*

metformin
(Doz Rejimi)*

metformin

Değiştirmek†AUC'de‡ Değiştirmek†C'demaksimum

Aşağıdakiler için doz ayarlaması gerekmez:
Gliburid (5 mg) 850 mg ↓%9§ ↓%7§

Furosemid (40 mg) 850 mg ↑15%§ ↑%22§

Nifedipin (10 mg) 850 mg ↑%9 ↑20%
Propranolol (40 mg) 850 mg ↓%10 ↓%6
İbuprofen (400 mg) 850 mg ↑%5§ ↑%7§

Renal tübüler sekresyonla elimine edilen ilaçlar metformin birikimini artırabilir.[görmekİlaç 
Etkileşimleri (7.4)].
Simetidin (400 mg) 850 mg ↑40% ↑60%

* Tüm metformin ve birlikte uygulanan ilaçlar tek doz olarak verilmiştir. †
Yüzde değişim (ilaç birlikte/ilaçsız ve değişiklik yok = %0); ↑ ve ↓ poz artışını ve azalmasını gösterir,
sırasıyla.

AUC = AUC(INF).
Aritmetik ortalamaların oranı.

‡
§

Metforminin Diğer İlaçlar Üzerindeki Etkileri

Tablo 8, metforminin birlikte uygulanan diğer ilaçlar üzerindeki etkisini göstermektedir.
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Tablo 8: Metforminin Birlikte Uygulanan İlaç Sistemik Maruziyeti Üzerindeki Etkisi

Birlikte Uygulanan İlaç
(Doz Rejimi)*

metformin
(Doz rejimi)*

Birlikte Uygulanan İlaç

Değiştirmek†AUC'de‡ Değiştirmek†C'demaksimum

Aşağıdakiler için doz ayarlaması gerekmez:
Gliburid (5 mg) 850 mg ↓%22§ ↓37%§

Furosemid (40 mg) 850 mg ↓12%§ ↓31%§

Nifedipin (10 mg) 850 mg ↑%10¶ ↑%8
Propranolol (40 mg) 850 mg ↑%1¶ ↑%2
İbuprofen (400 mg) 850 mg ↓%3# ↑%1#

Simetidin (400 mg) 850 mg ↓%5¶ ↑%1
* Tüm metformin ve birlikte uygulanan ilaçlar tek doz olarak verilmiştir. †

Yüzde değişim (ilaç birlikte/ilaçsız ve değişiklik yok = %0); ↑ ve ↓ poz artışını ve azalmasını gösterir,
sırasıyla.

AUC = AUC(INF) aksi belirtilmedikçe.
Aritmetik ortalama oranı, farkın p değeri <0,05. EAA 
(0-24 saat) rapor edildi.

‡
§
¶
# Aritmetik ortalamaların oranı.

Diğer İlaçların Dapagliflozin Üzerine Etkileri

Tablo 9, birlikte uygulanan ilaçların dapagliflozin üzerindeki etkisini göstermektedir. Dapagliflozin için doz ayarlaması 
önerilmez.

Tablo 9: Birlikte Uygulanan İlaçların Dapagliflozin Sistemik Maruziyet Üzerindeki Etkileri

Birlikte Uygulanan İlaç
(Doz Rejimi)*

dapagliflozin
(Doz Rejimi)*

dapagliflozin

Değiştirmek†AUC'de‡ Değiştirmek†C'demaksimum

Aşağıdakiler için doz ayarlaması gerekmez:
Oral Antidiyabetik Ajanlar

Metformin (1000 mg) 20 mg ↓%1 ↓%7
Pioglitazon (45 mg) 50 mg %0 ↑%9
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑%8 ↓%4
Glimepirid (4 mg) 20 mg ↓%1 ↑%1
Voglibose (günde üç kez 0.2 mg) 10 mg ↑%1 ↑%4

Kardiyovasküler Ajanlar

Hidroklorotiyazid (25 mg) 50 mg ↑%7 ↓%1
Bumetanid (1 mg) günde bir kez 10 mg

7 gün boyunca

↑%5 ↑%8

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑%2 ↓12%
Simvastatin (40 mg) 20 mg ↓%1 ↓%2

Anti-enfektif Ajan
Rifampin (günde bir kez 600 mg 10 mg ↓%22 ↓%7
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Birlikte Uygulanan İlaç
(Doz Rejimi)*

dapagliflozin
(Doz Rejimi)*

dapagliflozin

Değiştirmek†AUC'de‡ Değiştirmek†C'demaksimum

Aşağıdakiler için doz ayarlaması gerekmez:
6 gün)

Steroid Olmayan Anti-inflamatuar Ajan

Mefenamik Asit (500 mg 
yükleme dozunu takiben 6 
saatte bir 250 mg 14 doz)

10 mg ↑%51 ↑%13

* Aksi belirtilmedikçe tek doz. †
Yüzde değişim (ilaç birlikte/ilaçsız ve değişiklik yok = %0); ↑ ve ↓ poz artışını ve azalmasını gösterir,
sırasıyla.

Tek doz olarak verilen ilaçlar için AUC = AUC(INF) ve çoklu dozlarda verilen ilaçlar için AUC = AUC(TAU)‡

Dapagliflozinin Diğer İlaçlar Üzerindeki Etkileri

Tablo 10, dapagliflozinin birlikte uygulanan diğer ilaçlar üzerindeki etkisini göstermektedir. Dapagliflozin, birlikte uygulanan 
ilaçların farmakokinetiğini anlamlı şekilde etkilememiştir.

Tablo 10: Dapagliflozinin Birlikte Uygulanan İlaçların Sistemik Maruziyetleri Üzerindeki Etkileri

Birlikte Uygulanan İlaç
(Doz Rejimi)*

dapagliflozin
(Doz Rejimi)*

Birlikte Uygulanan İlaç

Değiştirmek†AUC'de‡ Değiştirmek†C'demaksimum

Aşağıdakiler için doz ayarlaması gerekmez:
Oral Antidiyabetik Ajanlar

Metformin (1000 mg) 20 mg %0 ↓%5
Pioglitazon (45 mg) 50 mg %0 ↓%7
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑%1 ↓11%
Glimepirid (4 mg) 20 mg ↑%13 ↑%4

Kardiyovasküler Ajanlar

Hidroklorotiyazid (25 mg) 50 mg ↓%1 ↓%5
Bumetanid (1 mg) günde bir kez 10 mg

7 gün boyunca

↑%13 ↑%13

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑%5 ↓%6
Simvastatin (40 mg) 20 mg ↑19% ↓%6
Digoksin (0.25 mg) 20 mg yükleme dozu, 

ardından günde bir kez 10 mg

7 gün boyunca

%0 ↓%1

Varfarin (25 mg) 20 mg yükleme dozu, 

ardından günde bir kez 10 mg

7 gün boyunca
S-varfarin
R-varfarin

↑%3
↑%6

↑%7
↑%8

* Aksi belirtilmedikçe tek doz.
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† Yüzde değişim (ilaç birlikte/ilaçsız ve değişiklik yok = %0); ↑ ve ↓ poz artışını ve azalmasını gösterir,
sırasıyla.

Tek doz olarak verilen ilaçlar için AUC = AUC(INF) ve çoklu dozlarda verilen ilaçlar için AUC = AUC(TAU)‡

13. KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ

13.1 Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması 

XIGDUO XR

XIGDUO XR ile karsinojenez, mutajenez veya doğurganlığın bozulmasını değerlendirmek için hiçbir hayvan çalışması 
yapılmamıştır. Aşağıdaki veriler, dapagliflozin ve metformin ile ayrı ayrı yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara 
dayanmaktadır.

dapagliflozin

Dapagliflozin, 2 yıllık karsinojenisite çalışmalarında değerlendirilen dozların hiçbirinde farelerde veya sıçanlarda tümör 
oluşturmadı. Farelerde oral dozlar erkeklerde 5, 15 ve 40 mg/kg/gün ve dişilerde 2, 10 ve 20 mg/kg/gün'den 
oluşmaktaydı ve sıçanlarda oral dozlar 0,5, 2 ve 10 mg/kg/gündü. hem erkekler hem de kadınlar için gün. Farelerde 
değerlendirilen en yüksek dozlar, EAA maruziyetine dayalı olarak 10 mg/günlük klinik dozun yaklaşık 72 katı (erkekler) 
ve 105 katı (dişiler) olmuştur. Sıçanlarda, en yüksek doz, EAA maruziyetine dayalı olarak 10 mg/günlük klinik dozun 
yaklaşık 131 katı (erkekler) ve 186 katı (dişiler) olmuştur.

Dapagliflozin, Ames mutajenite testinde negatifti ve S9 aktivasyonu varlığında ve ≥100 μg/mL 
konsantrasyonlarda bir dizi in vitro klastojenisite testinde pozitifti. Dapagliflozin, klinik dozun >2100 
katı maruziyette sıçanlarda mikronükleus veya DNA onarımını değerlendiren bir dizi in vivo 
çalışmada klastojenisite için negatifti.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda karsinojenisite veya mutajenite sinyali olmaması dapagliflozinin insanlar için genotoksik bir risk 
oluşturmadığını düşündürmektedir.

Dapagliflozin, erkeklerde ve dişilerde önerilen maksimum insan dozlarının sırasıyla ≤1708 ve 998 katı maruziyette tedavi 
edilen erkek veya dişi sıçanlarda çiftleşme, doğurganlık veya erken embriyonik gelişim üzerinde hiçbir etki 
göstermemiştir.

metformin hidroklorür

Sıçanlarda (104 haftalık dozlama süresi) ve farelerde (91 haftalık dozlama süresi) sırasıyla 900 ve 1500 mg/kg/gün'e 
kadar olan dozlarda uzun süreli karsinojenisite çalışmaları yapılmıştır. Bu dozların her ikisi de vücut yüzey alanı 
karşılaştırmalarına dayalı olarak 2000 mg'lık MRHD'nin yaklaşık 4 katıdır. Erkek veya dişi farelerde metformin ile 
karsinojenisite kanıtı bulunmadı. Benzer şekilde, erkek sıçanlarda metformin ile tümörijenik potansiyel 
gözlenmemiştir. Bununla birlikte, 900 mg/kg/gün ile tedavi edilen dişi sıçanlarda iyi huylu stromal uterin poliplerin 
insidansında artış vardı.

Aşağıdaki in vitro testlerde metforminin mutajenik potansiyeline dair bir kanıt bulunmamıştır: Ames testi (S. 
typhimurium), gen mutasyon testi (fare lenfoma hücreleri) veya kromozomal anormallikler testi (insan 
lenfositleri). İn vivo fare mikronükleus testindeki sonuçlar da negatifti.
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Erkek veya dişi sıçanların doğurganlığı, vücut yüzey alanı karşılaştırmalarına göre MRHD'nin yaklaşık 3 katı 
olan 600 mg/kg/gün kadar yüksek dozlarda uygulandığında metforminden etkilenmemiştir.

14. KLİNİK ÇALIŞMALAR

HbA1c azalması üzerindeki etkisini karakterize etmek için XIGDUO XR kombinasyon tabletleri ile yürütülen hiçbir 
klinik etkililik çalışması yapılmamıştır. XIGDUO XR'nin birlikte uygulanan dapagliflozin ve metformin hidroklorür 
uzatılmış salımlı (XR) tabletlere biyoeşdeğer olduğu kabul edilir [görmekKlinik Farmakoloji (12.3)]. XIGDUO XR ile 
birlikte uygulanan dapagliflozin ve metformin hidroklorür hızlı salimli (IR) tabletler arasında nispi biyoyararlanım 
çalışmaları yapılmamıştır. Metformin hidroklorür XR tabletleri ve metformin hidroklorür IR tabletleri benzer bir 
absorpsiyon derecesine sahiptir (EAA ile ölçüldüğü gibi), XR tabletlerinin doruk plazma seviyeleri aynı dozdaki IR 
tabletlerinkinden yaklaşık %20 daha düşüktür.

Dapagliflozin ve metformin XR tabletlerinin birlikte uygulanması, tek başına diyet ve egzersizle yeterince kontrol 
edilemeyen, daha tedavi görmemiş hastalarda incelenmiştir. Dapagliflozin ve metformin IR veya XR tabletlerinin birlikte 
uygulanması, metformin ile yeterince kontrol edilemeyen tip 2 diyabetli hastalarda incelenmiş ve metformin ile 
kombinasyon halinde bir sülfonilüre (glipizid) ile karşılaştırılmıştır. Dapagliflozin artı metformin ile tüm dozlarda tedavi, 
metformin ile kombinasyon halinde (başlangıç   veya ek tedavi) plaseboya kıyasla HbA1c ve açlık plazma glukozunda 
(AKG) klinik olarak anlamlı ve istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler sağlamıştır. Cinsiyet, yaş, ırk, hastalık süresi ve 
başlangıç   VKİ dahil olmak üzere alt gruplarda HbA1c düşüşleri görüldü.

14.1 Metformin Uzatılmış Salımlı İlk Kombinasyon Tedavisi
Yetersiz kontrollü tip 2 diyabetli (HbA1c ≥%7,5 ve ≤%12) toplam 1241 tedavi görmemiş hasta, 5 mg 
veya Metformin XR formülasyonu ile kombinasyon halinde 10 mg.

1 çalışmada, 638 hasta 1 haftalık bir başlangıç   döneminin ardından 3 tedavi kolundan birine randomize edilmiştir: 
dapagliflozin 10 mg artı metformin XR (günde 2000 mg'a kadar), dapagliflozin 10 mg artı plasebo veya metformin XR (yukarı 
2000 mg/gün'e kadar) artı plasebo. Metformin XR dozu, tolere edildiği gibi, 2000 mg'lık bir medyan doza ulaşılarak 500 mg'lık 
artışlarla haftalık olarak artırıldı.

10 mg dapagliflozin artı metformin XR kombinasyonu tedavisi, monoterapi tedavilerinden herhangi birine 
kıyasla HbA1c ve FPG'de istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler ve tek başına metformin XR ile karşılaştırıldığında 
vücut ağırlığında istatistiksel olarak anlamlı azalma sağlamıştır (bkz. Tablo 11 ve Şekil 2). Dapagliflozin 10 mg 
monoterapi olarak da tek başına metformin ile karşılaştırıldığında APG'de istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler 
ve vücut ağırlığında istatistiksel olarak anlamlı azalma sağladı ve HbA1c'yi düşürmede metformin XR 
monoterapisinden daha düşük değildi.

30

Referans Kimliği: 4131552



Tablo 11: 24. Haftadaki Sonuçlar (LCOF*) Metformin XR ile Dapagliflozin Başlangıç   Kombinasyon 
Tedavisinin Aktif Kontrollü Bir Çalışmasında

Etkinlik Parametresi dapagliflozin
10 mg

+
metformin XR

dapagliflozin
10 mg

metformin
XR

N=211† N=219† N=208†

HbA1c (%)
Temel (ortalama) 9.1 9.0 9.0
Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡) - 2.0 - 1.5 - 1.4
Dapagliflozinden farkı (düzeltilmiş ortalama‡) 
(%95 GA)

- 0,5§

(−0.7, −0.3)
Metformin XR'den farkı (düzeltilmiş 
ortalama‡)
(%95 GA)

- 0,5§

(−0.8, −0.3)
0.0¶

(−0.2, 0.2)

Başlangıç   için ayarlanmış HbA1c <%7'ye ulaşan 
hastaların yüzdesi

%46,6 %31.7 %35.2

FPG (mg/dL)
Temel (ortalama) 189.6 197.5 189.9

Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡) - 60,4 - 46.4 - 34,8
Dapagliflozinden farkı (düzeltilmiş ortalama‡) 
(%95 GA)

− 13.9§

(−20.9, −7.0)
Metformin XR'den farkı (düzeltilmiş 
ortalama‡)
(%95 GA)

- 25.5§

(-32.6, -18.5)
- 11.6#

(-18.6, -4.6)

Vücut Ağırlığı (kg)

Temel (ortalama) 88.6 88.5 87.2
Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡) - 3.3 - 2.7 - 1.4
Metformin XR'den farkı (düzeltilmiş 
ortalama‡)
(%95 GA)

- 2.0§

(−2.6, −1.3)
- 1.4§

(−2.0, −0.7)

* LOCF: ileriye taşınan son gözlem (kurtarılan hastalar için kurtarmadan önce). †

‡
§
¶
# p-değeri <0,05.

Kısa süreli çift kör dönem boyunca en az bir doz çift kör çalışma ilacı alan tüm randomize hastalar. En küçük kareler, temel 
değere göre ayarlanmış anlamına gelir.
p değeri <0.0001.
Daha düşük olmayan, metformin XR'ye karşı.
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Şekil 2: Metformin XR ile Dapagliflozin İlk Kombinasyon Tedavisinin 24 Haftalık Aktif Kontrollü Çalışmasında 
HbA1c (%) cinsinden Başlangıca Göre Zaman İçinde Ayarlanmış Ortalama Değişiklik

İkinci çalışmada, 603 hasta 1 haftalık bir başlangıç   döneminden sonra 3 tedavi kolundan birine randomize edildi: 
dapagliflozin 5 mg artı metformin XR (günde 2000 mg'a kadar), dapagliflozin 5 mg artı plasebo veya metformin XR ( 2000 
mg/gün'e kadar) artı plasebo. Metformin XR dozu, tolere edildiği gibi, 2000 mg'lık bir medyan doza ulaşılarak 500 mg'lık 
artışlarla haftalık olarak artırıldı.

5 mg dapagliflozin artı metformin XR kombinasyonu tedavisi, monoterapi tedavilerinden herhangi birine kıyasla 
HbA1c ve FPG'de istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler ve tek başına metformin XR ile karşılaştırıldığında vücut 
ağırlığında istatistiksel olarak anlamlı azalma sağlamıştır (bkz. Tablo 12).
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Tablo 12: 24. Haftadaki Sonuçlar (LOCF*) Metformin XR ile Dapagliflozin Başlangıç   Kombinasyon 
Tedavisinin Aktif Kontrollü Bir Çalışmasında

Etkinlik Parametresi dapagliflozin
5 mg

+
metformin XR

dapagliflozin
5 mg

metformin XR

N=194† Sayı=203† N=201†

HbA1c (%)
Temel (ortalama) 9.2 9.1 9.1
Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡) - 2.1 - 1.2 - 1.4
Dapagliflozinden farkı (düzeltilmiş ortalama‡) 
(%95 GA)

-0.9§

(−1.1, −0.6)
Metformin XR'den farkı (düzeltilmiş 
ortalama‡)
(%95 GA)

- 0.7§

(−0.9, −0.5)

Başlangıç   için ayarlanmış HbA1c <%7'ye ulaşan 
hastaların yüzdesi

%52.4¶ %22,5 %34.6

FPG (mg/dL)
Temel (ortalama) 193.4 190.8 196.7
Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡)̀ - 61.0 - 42.0 - 33,6
Dapagliflozinden farkı (düzeltilmiş ortalama‡) 
(%95 GA)

- 19.1§

(−26.7, −11,4)

Metformin XR'den farkı (düzeltilmiş 
ortalama‡)
(%95 GA)

- 27.5§

(-35.1, -19.8)

Vücut Ağırlığı (kg)
Temel (ortalama) 84.2 86.2 85,8
Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡) - 2.7 - 2.6 - 1.3
Metformin XR'den farkı (düzeltilmiş 
ortalama‡)
(%95 GA)

- 1.4§

(−2.0, −0.7)

* LOCF: ileriye taşınan son gözlem (kurtarılan hastalar için kurtarmadan önce). †

‡
§
¶

Kısa süreli çift kör dönem boyunca en az bir doz çift kör çalışma ilacı alan tüm randomize hastalar. En küçük kareler, temel 
değere göre ayarlanmış anlamına gelir.
p değeri <0.0001.
p değeri <0,05.

14.2 Metformin Acil Yayınına Eklenti
Yetersiz glisemik kontrolü olan tip 2 diyabetli toplam 546 hasta (HbA1c ≥%7 ve ≤%10), dapagliflozin ile metformin 
kombinasyonunu değerlendirmek için 24 haftalık, plasebo kontrollü bir çalışmaya katılmıştır. En az 1500 mg/gün 
dozunda metformin alan hastalar, 2 haftalık, tek kör, plasebo başlangıç   dönemi tamamlandıktan sonra randomize 
edilmiştir. Başlangıç   dönemini takiben, uygun hastalar mevcut metformin dozlarına ek olarak dapagliflozin 5 mg, 
dapagliflozin 10 mg veya plaseboya randomize edilmiştir.
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Metformine ek tedavi olarak 10 mg dapagliflozin, 24. Haftada plaseboya kıyasla HbA1c ve FPG'de istatistiksel 
olarak anlamlı iyileşmeler ve vücut ağırlığında istatistiksel olarak anlamlı azalma sağladı (bkz. Tablo 13 ve Şekil 3). 
Sistolik kan basıncında başlangıca göre plasebo artı metformine göre istatistiksel olarak anlamlı (her iki doz için 
p<0.05) ortalama değişiklikler, dapagliflozin 5 mg ve 10 mg artı metformin ile sırasıyla -4,5 mmHg ve -5,3 mmHg 
olmuştur.

Tablo 13: 24 Haftanın Sonuçları (LOCF*) Metformin ile Eklenti Kombinasyonunda Dapagliflozinin 
Plasebo Kontrollü Çalışması

Etkinlik Parametresi Dapagliflozin 10 mg
+

metformin
N=135†

Dapagliflozin 5 mg
+

metformin
N=137†

plasebo
+

metformin
N=137†

HbA1c (%)
Temel (ortalama) 7.9 8.2 8.1
Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡) -0.8 - 0.7 -0,3
Plasebodan farkı (düzeltilmiş ortalama‡) 
(%95 GA)

- 0,5§

(−0.7, −0.3)
-0,4§

(−0.6, −0.2)
Başlangıç   için ayarlanmış HbA1c <%7'ye ulaşan 
hastaların yüzdesi

%40,6¶ %37.5¶ %25.9

FPG (mg/dL)
Temel (ortalama) 156.0 169.2 165.6
24. Haftada başlangıca göre değişiklik 
(düzeltilmiş ortalama‡)

- 23,5 - 21,5 - 6.0

Plasebodan farkı (düzeltilmiş ortalama‡) 
(%95 GA)

- 17.5§

(-25.0, -10.0)
- 15.5§

(-22.9, -8.1)
1. Haftada başlangıca göre değişiklik 
(düzeltilmiş ortalama‡)

− 16.5§

(N=115)
- 12.0§

(N=121)
1.2

(N=126)
Vücut Ağırlığı (kg)

Temel (ortalama) 86.3 84.7 87.7
Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡) - 2.9 - 3.0 -0.9
Plasebodan farkı (düzeltilmiş ortalama‡) 
(%95 GA)

- 2.0§

(−2.6, −1.3)
- 2.2§

(−2.8, −1.5)
* LOCF: ileriye taşınan son gözlem (kurtarılan hastalar için kurtarmadan önce). †

‡
§
¶

Kısa süreli çift kör dönem boyunca en az bir doz çift kör çalışma ilacı alan tüm randomize hastalar. En küçük kareler, temel 
değere göre ayarlanmış anlamına gelir.
p değeri <0.00001, plasebo + metformine karşı. p 
değeri <0,05 plasebo + metformine karşı.
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Şekil 3: Metformin ile Kombinasyonda Dapagliflozin'in 24 Haftalık Plasebo Kontrollü Bir Çalışmasında HbA1c (%) 
cinsinden Başlangıca Göre Zaman İçinde Düzeltilmiş Ortalama Değişiklik

0 4 8 12 16

Çalışma Haftası

20 24 24(LOCF)

PLASEBO + METFORMİN
DAPAGLİFLOZİN 10 MG + METFORMİN

Sol taraftaki grafik: Kısa Süreli Dönem'i hem temel hem de 24. Hafta HbA1C değerleriyle kurtarma olmadan tamamlayan randomize denekler dahil 
olmak üzere, uzunlamasına tekrarlanan ölçümler modeline dayalı olarak başlangıca göre ayarlanmış ortalama değişiklik değerleri. 24. Hafta için sağ 
taraf grafiği (LOCF): Bir ANCOVA modeline dayalı olarak başlangıca ve %95 CI'lere göre düzeltilmiş ortalama değişiklik değerleri, kurtarmadan önce 
bir başlangıç   ve başlangıç   sonrası en az bir HbA1c'ye sahip randomize denekler dahil.

14.3 Metformin Acil Salınım için Aktif Glipizid Kontrollü Çalışma Eklentisi

Yetersiz glisemik kontrole sahip (HbA1c >%6.5 ve ≤%10) tip 2 diyabetli toplam 816 hasta, metformine ek tedavi olarak 
dapagliflozin'i değerlendirmek için 52 haftalık, glipizid kontrollü, eşit olmayan bir çalışmada randomize edildi. En az 1500 
mg/gün dozunda metformin alan hastalar, 2 haftalık plasebo başlangıç   döneminden sonra glipizid veya dapagliflozin 
(sırasıyla 5 veya 2.5 mg) için randomize edildi ve 18 hafta boyunca optimal glisemik etkiye kadar titre edildi ( APG <110 
mg/dL, <6.1 mmol/L) veya hastalar tarafından tolere edildiği şekilde en yüksek doz seviyesine (20 mg glipizid ve 10 mg 
dapagliflozin'e kadar). Daha sonra, hipoglisemiyi önlemek için titrasyonun azaltılması dışında dozlar sabit tutuldu.

Titrasyon süresinin sonunda, dapagliflozin ile tedavi edilen hastaların %87'si maksimum çalışma dozuna (10 mg) titre 
edilmişken, glipizid (20 mg) ile tedavi edilen hastaların %73'ü. Dapagliflozin tedavisi, glipizid ile karşılaştırıldığında 52. 
Haftada başlangıca göre HbA1c'de benzer bir ortalama azalmaya yol açtı ve bu nedenle aşağı olmadığını gösterdi (bkz. 
Tablo 14). Dapagliflozin tedavisi, glipizid grubundaki vücut ağırlığındaki ortalama artışa kıyasla 52. Haftada başlangıca 
göre vücut ağırlığında istatistiksel olarak anlamlı bir ortalama azalmaya yol açmıştır. Glipizid artı metformine göre sistolik 
kan basıncında başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı (p<0,0001) ortalama değişiklik, dapagliflozin artı metformin ile 
-5,0 mmHg idi.
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Tablo 14: 52. Haftadaki Sonuçlar (LOCF*) Metformine Eklenti Olarak Dapagliflozin ile Glipizid'in 
Karşılaştırıldığı Aktif Kontrollü Bir Çalışmada

Etkinlik Parametresi dapagliflozin
+

metformin
N=400†

glipizid
+

metformin
N=401†

HbA1c (%)
Temel (ortalama) 7.7 7.7
Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡) - 0,5 - 0,5
Glipizid + metforminden fark 
(düzeltilmiş ortalama‡) (%95 GA)

0.0§
(−0.1, 0.1)

Vücut Ağırlığı (kg)

Temel (ortalama) 88.4 87.6
Taban çizgisinden değişiklik (düzeltilmiş ortalama‡) - 3.2 1.4
Glipizid + metforminden fark 
(düzeltilmiş ortalama‡) (%95 GA)

- 4.7¶

(−5.1, −4.2)

* LOCF: ileriye taşınan son gözlem. †

‡
§
¶

Başlangıç   düzeyi ve başlangıç   sonrası en az 1 etkinlik ölçümü olan randomize ve tedavi edilen hastalar. En küçük 

kareler, temel değere göre ayarlanmış anlamına gelir.

Glipizid + metforminden daha düşük değildir. 

p değeri <0.0001.

16. NASIL TEDARİK/DEPOLAMA VE TAŞIMA

Nasıl tedarik edildi

XIGDUO®XR (dapagliflozin ve metformin HCl uzatılmış salımlı) tabletlerin bir tarafında işaretler bulunur, 
arka tarafı düzdür ve Tablo 15'te listelenen dozlarda ve ambalajlarda mevcuttur.

Tablo 15: XIGDUO XR Tablet Sunumları

Tablet Gücü Film kaplı
Tablet

Renk/Şekil

Tablet
İşaretler

Paket boyutu NDC Kodu

2.5/1000 mg açık kahverengi
kahverengi, bikonveks,

oval şekilli

"1074" ve "2.5/1000"
bir tarafı kabartmalı ve 
arka tarafı düz.

60'lık şişe 0310-6225-60

5/500 mg turuncu, bikonveks,
kapsül şeklinde

"1070" ve "5/500"
bir tarafı kabartmalı ve 
arka tarafı düz.

30'luk şişe
500 şişe

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 mg pembeden koyu pembeye,

bikonveks, oval
şekilli

"1071" ve "5/1000"
bir tarafı kabartmalı ve 
arka tarafı düz.

30'luk şişe
60'lık şişe
90'lık şişe

400 şişe

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Tablet Gücü Film kaplı
Tablet

Renk/Şekil

Tablet
İşaretler

Paket boyutu NDC Kodu

10/500 mg pembe, bikonveks,
kapsül şeklinde

"1072" ve "10/500"
bir tarafı kabartmalı ve 
arka tarafı düz.

30'luk şişe
500 şişe

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 mg sarıdan karanlığa
sarı, bikonveks,

oval şekilli

"1073" ve "10/1000"
bir tarafı kabartmalı ve 
arka tarafı düz

30'luk şişe
90'lık şişe

400 şişe

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

Depolama ve Taşıma

20°C ila 25°C (68°F ila 77°F) arasında saklayın; 15°C ve 30°C (59°F ve 86°F) arasında gezilere izin verilir [bkz. 
USP Kontrollü Oda Sıcaklığı].

17. HASTA DANIŞMANLIK BİLGİLERİ

FDA onaylı Hasta Etiketleme'ye (İlaç Kılavuzu) bakın.

Talimatlar

Hastalara XIGDUO XR ile tedaviye başlamadan önce İlaç Kılavuzunu okumalarını ve reçete her yenilendiğinde 
tekrar okumalarını söyleyin.

Hastaları XIGDUO XR'nin potansiyel riskleri ve yararları ve alternatif tedavi biçimleri hakkında bilgilendirin. 
Hastaları ayrıca diyet talimatlarına uyma, düzenli fiziksel aktivite, periyodik kan şekeri izleme ve HbA1c testi, 
hipoglisemi ve hipergliseminin tanınması ve yönetimi ve diyabet komplikasyonlarının değerlendirilmesinin 
önemi hakkında bilgilendirin. İlaç gereksinimleri değişebileceğinden, ateş, travma, enfeksiyon veya ameliyat 
gibi stres dönemlerinde hastalara derhal tıbbi yardım almalarını tavsiye edin.

Hastaları, XIGDUO XR bir insülin sekretagogu (örneğin, sülfonilüre) veya insüline eklendiğinde hipoglisemi 
insidansının artabileceği konusunda bilgilendirin [görmekUyarılar ve Önlemler (5.6)].

Hastaya, hamileyse veya hamile kalmayı planlıyorsa derhal sağlık uzmanına haber vermesini söyleyin. Hayvan verilerine 
dayalı olarak, XIGDUO XR hamileliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde cenin zarar görmesine neden olabilir.

Hastaya, emziriyorsa veya emzirmeyi planlıyorsa derhal sağlık uzmanına haber vermesini söyleyin. XIGDUO 
XR'nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; ancak hayvan verilerine göre XIGDUO XR emzirilen 
bebeklere zarar verebilir.

Hastaları, XIGDUO XR kullanımıyla ilişkili en yaygın advers reaksiyonların kadın genital mikotik enfeksiyonları, 
nazofarenjit, idrar yolu enfeksiyonları, ishal, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma olduğu konusunda bilgilendirin.

Hastalara XIGDUO XR'nin bütün olarak yutulması ve ezilmemesi veya çiğnenmemesi gerektiği ve aktif olmayan bileşenlerin 
zaman zaman orijinal tablete benzeyebilecek yumuşak bir kütle olarak dışkıyla atılabileceği konusunda bilgilendirin.

Hastalara XIGDUO XR'yi yalnızca reçete edildiği şekilde almalarını söyleyin. Bir doz atlanırsa, hastalara bir sonraki dozun 
zamanı gelmediği sürece, hatırladığı anda ilacı almalarını tavsiye edin; bu durumda hastalar, kaçırılan dozu atlamalı ve 
ilacı bir sonraki düzenli planlanan zamanda almalıdır. Hastalara, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından aksi 
belirtilmedikçe, aynı anda 2 tablet XIGDUO XR almamalarını tavsiye edin.
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Laktik asit

Hastaları metformin bileşenine bağlı laktik asidoz riskleri ve gelişimine yatkın hale getiren semptom ve durumları 
hakkında bilgilendirin.görmekUyarılar ve Önlemler (5.1)]. Hastalara, açıklanamayan hiperventilasyon, kas ağrısı, halsizlik, 
olağandışı uyuklama, baş dönmesi, yavaş veya düzensiz kalp atışı, üşüme hissi (özellikle ekstremitelerde) veya diğer 
spesifik olmayan semptomlar ortaya çıkarsa, XIGDUO XR'yi derhal bırakmalarını ve sağlık uzmanlarına derhal haber 
vermelerini tavsiye edin. Gastrointestinal semptomlar metformin tedavisinin başlangıcında yaygındır ve XIGDUO XR 
tedavisinin başlangıcında ortaya çıkabilir; ancak açıklanamayan semptomlar gelişirse hastaları doktorlarına danışmaları 
konusunda bilgilendirin. Stabilizasyondan sonra ortaya çıkan gastrointestinal semptomların ilaca bağlı olması muhtemel 
olmasa da, semptomların bu şekilde ortaya çıkması, bunun laktik asidozdan mı yoksa başka ciddi bir hastalıktan mı 
kaynaklandığını belirlemek için değerlendirilmelidir.

XIGDUO XR alırken aşırı alkol alımına karşı hastalara danışmanlık yapın [görmekUyarılar ve Önlemler 
(5.1)].

Hastaları, XIGDUO XR ile tedavi alırken böbrek fonksiyonunun ve hematolojik parametrelerin düzenli olarak test 
edilmesinin önemi hakkında bilgilendirin [görmekKontrendikasyonlar (4)veUyarılar ve Önlemler (5.1)].

Böbrek fonksiyonunun normal olduğu teyit edilene kadar XIGDUO XR'nin geçici olarak kesilmesi gerekebileceğinden, 
hastalara herhangi bir cerrahi veya radyolojik prosedürden önce XIGDUO XR aldıklarını doktorlarına bildirmelerini 
söyleyin [görmekUyarılar ve Önlemler (5.1)].

Hipotansiyon

Hastaları XIGDUO XR ile semptomatik hipotansiyon oluşabileceği konusunda bilgilendirin ve bu tür semptomlar 
yaşarlarsa sağlık uzmanlarıyla iletişime geçmelerini tavsiye edin [görmekUyarılar ve Önlemler (5.2)]. Hastaları 
dehidrasyonun hipotansiyon riskini artırabileceği ve yeterli sıvı alımı konusunda bilgilendirin.

ketoasidoz

Hastaları ketoasidozun ciddi yaşamı tehdit eden bir durum olduğu konusunda bilgilendirin. Dapagliflozin kullanımı 
sırasında ketoasidoz vakaları bildirilmiştir. Kan şekeri yükselmese bile ketoasidoz ile uyumlu semptomlar ortaya 
çıkarsa, hastalara ketonları (mümkünse) kontrol etmelerini söyleyin. Ketoasidoz semptomları (bulantı, kusma, karın 
ağrısı, yorgunluk ve zor nefes alma dahil))oluşursa, hastalara XIGDUO XR'yi kesmelerini ve derhal tıbbi yardım 
almalarını söyleyin [görmekUyarılar ve Önlemler (5.3)].

Akut böbrek hasarı

Dapagliflozin kullanımı sırasında akut böbrek hasarının rapor edildiği konusunda hastaları bilgilendirin. Hastalara oral 
alımları azaldıysa (akut hastalık veya açlık nedeniyle) veya sıvı kayıpları arttıysa (kusma, ishal veya aşırı ısıya maruz 
kalma nedeniyle), XIGDUO XR kullanımını geçici olarak durdurmak uygun olabileceğinden, derhal tıbbi yardım 
almalarını tavsiye edin. bu ayarlar [görmekUyarılar ve Önlemler (5.4)].

Ciddi İdrar Yolu Enfeksiyonları

Hastaları ciddi olabilecek idrar yolu enfeksiyonu potansiyeli hakkında bilgilendirin. Onlara idrar yolu 
enfeksiyonlarının belirtileri hakkında bilgi verin. Bu tür belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım almalarını 
tavsiye edin [görmekUyarılar ve Önlemler (5.5)].

Kadınlarda Genital Mikotik Enfeksiyonlar (örn. Vulvovajinit)
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Kadın hastaları vajinal mantar enfeksiyonlarının oluşabileceği konusunda bilgilendirin ve onlara vajinal mantar enfeksiyonlarının belirti ve 
semptomları hakkında bilgi verin. Onlara tedavi seçenekleri ve ne zaman tıbbi yardım almaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunun [
görmekUyarılar ve Önlemler (5.8)].

Erkeklerde Genital Mikotik Enfeksiyonlar (örn. Balanit)

Erkek hastaları, özellikle önceden öyküsü olan hastalarda peniste maya enfeksiyonlarının (örn., balanit veya balanopostit) 
oluşabileceği konusunda bilgilendirin. Onlara balanit ve balanopostitin (penis başı veya sünnet derisinde kızarıklık veya 
kızarıklık) belirti ve semptomları hakkında bilgi verin. Onlara tedavi seçenekleri ve ne zaman tıbbi yardım almaları gerektiği 
konusunda tavsiyelerde bulunun [görmekUyarılar ve Önlemler (5.8)].

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Hastaları, XIGDUO XR'nin bileşenleriyle ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının (örn., ürtiker ve anjiyoödem) rapor edildiği 
konusunda bilgilendirin. Hastalara, alerjik reaksiyon veya anjiyoödem düşündüren herhangi bir belirti veya semptomu 
derhal bildirmelerini ve reçete yazan doktorlara danışana kadar ilacı daha fazla almamalarını tavsiye edin.

Mesane kanseri

Hastaları, makroskopik hematüri belirtilerini veya potansiyel olarak mesane kanseri ile ilgili diğer semptomları derhal bildirmeleri için 
bilgilendirin.

Laboratuvar testleri

Dapagliflozinin etki mekanizması nedeniyle, XIGDUO XR alan hastaların idrarlarında glukoz testi pozitif 
çıkacaktır.

Glikofaj®Merck KGaA, Darmstadt, Almanya'nın Bristol-Myers Squibb Company'ye lisanslı bir yan kuruluşu 
olan Merck Santé SAS'ın tescilli ticari markasıdır.

FARKSIGA®AstraZeneca şirketler grubunun ticari markasıdır.

Tarafından dağıtıldı:

AstraZeneca İlaç LP

Wilmington, DE 1950
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İLAÇ KILAVUZU
XIGDUO®XR (ZIG-DO-OH XR)

(dapagliflozin ve metformin HCL uzatılmış salımlı)
tabletler

XIGDUO XR hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir? XIGDUO XR, 
aşağıdakiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir:
- Laktik asit. XIGDUO XR'deki ilaçlardan biri olan metformin, laktik asidoz (kanda asit birikmesi) adı verilen ve ölüme neden 

olabilen nadir fakat ciddi bir duruma neden olabilir. Laktik asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir.

Laktik asidoz belirtileri olabilecek aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuzu arayın:
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

ellerinizde veya ayaklarınızda üşüme hissediyorsanız 

başınız dönüyor veya sersemlemiş hissediyorsanız

Yavaş veya düzensiz kalp atışınız varsa kendinizi çok 

zayıf veya yorgun hissediyorsanız

olağandışı (normal değil) kas ağrınız varsa nefes 
almada güçlük çekiyorsanız
Alışılmadık bir uyku hali hissediyorsanız veya normalden daha uzun 

uyuyorsanız, mide ağrınız, mide bulantınız veya kusmanız varsa

Metformin ile laktik asidoz geçiren çoğu insanda, metformin kullanımıyla birlikte laktik asidoza yol açan başka şeyler vardır. 
Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz doktorunuza söyleyiniz çünkü laktik olma olasılığınız daha yüksektir.
Aşağıdaki durumlarda XIGDUO XR ile asidoz:

Ö ciddi böbrek problemleriniz varsa veya böbrekleriniz enjekte edilebilir boya kullanan bazı röntgen testlerinden etkileniyorsa karaciğer 

problemleriniz varsa

çok sık alkol alın veya kısa süreli "tıkınırcasına" içki içerek çok fazla alkol alın
susuz kalmak (çok miktarda vücut sıvısı kaybetmek). Bu, ateş, kusma veya ishal ile hastaysanız olabilir. Dehidrasyon, 
aktivite veya egzersizle çok terlediğinizde ve yeterince sıvı içmediğinizde de olabilir.
ameliyat olmak
kalp krizi, şiddetli enfeksiyon veya felç geçirdiyseniz.

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

Metforminden kaynaklanan laktik asidoz sorunu yaşamamanın en iyi yolu, aşağıdaki sorunlardan herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söylemektir.

yukarıdaki liste. Eğer bunlardan herhangi birine sahipseniz, doktorunuz XIGDUO XR'nizi bir süreliğine durdurmaya karar 
verebilir. XIGDUO XR'nin başka ciddi yan etkileri olabilir. “XIGDUO XR'nin olası yan etkileri nelerdir?” konusuna bakın.

XIGDUO XR nedir?
- XIGDUO XR, dapagliflozin (FARXIGA) ve metformin HCl (GLUKOPHAGE) adı verilen 2 reçeteli ilaç içerir. XIGDUO XR, tip 2 diyabetli 

yetişkinlerde, dapagliflozin veya metformin ile tedavi kan şekerinizi kontrol edemediğinde kan şekeri (glikoz) kontrolünü 
iyileştirmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılır.
XIGDUO XR, tip 1 diyabetli kişiler için değildir.
XIGDUO XR, diyabetik ketoasidoz (kanınızda veya idrarınızda artan ketonlar) olan kişiler için değildir. 
XIGDUO XR'nin 18 yaşından küçük çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmiyor.

-
-
-

XIGDUO XR'yi kimler almamalıdır? XIGDUO XR'yi 

aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

-
-

orta ila şiddetli böbrek problemleriniz varsa veya diyalize giriyorsanız

dapagliflozin, metformin HCl veya XIGDUO XR'deki bileşenlerden herhangi birine alerjisi var. XIGDUO XR'deki bileşenlerin bir listesi için bu 
İlaç Kılavuzunun sonuna bakın. BelirtilericiddiXIGDUO XR'ye karşı alerjik reaksiyon şunları içerebilir:

Ö deri döküntüsü

cildinizde kabarık kırmızı lekeler (kurdeşen)
Yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda nefes alma veya yutma güçlüğüne neden olabilecek şişme

Ö
Ö

Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, XIGDUO XR'yi kullanmayı bırakın ve sağlık uzmanınızla iletişime geçin veya hemen en yakın 
hastanenin acil servisine gidin.

- Metabolik asidoz veya diyabetik ketoasidoz (kanınızda veya idrarınızda artan ketonlar) adı verilen bir durumunuz varsa.
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XIGDUO XR'yi almadan önce sağlık uzmanıma ne söylemeliyim?
Aşağıdaki durumlarda XIGDUO XR'yi almadan önce sağlık uzmanınıza söyleyin:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tip 1 diyabetiniz var veya diyabetik ketoasidoz geçirdiyseniz, 
orta ila şiddetli böbrek problemleriniz var
karaciğer sorunları var
İdrar yolu enfeksiyonu veya idrar yapma sorunları geçmişiniz varsa 
Konjestif kalp yetmezliği dahil olmak üzere kalp sorunlarınız varsa 
Ameliyat olacaksanız
Hastalık, ameliyat veya diyetinizdeki bir değişiklik nedeniyle daha az yiyorsunuz
Pankreatit veya pankreas ameliyatı da dahil olmak üzere pankreasınızla ilgili sorunlarınız olduysa veya 
olduysa çok sık alkol tüketin veya kısa vadede çok fazla alkol tüketin ("aşırı içki içme")
Bir röntgen prosedürü için bir boya veya kontrast maddesi enjeksiyonu alacaklar. XIGDUO XR'nin kısa bir süreliğine durdurulması gerekebilir. 
XIGDUO XR'yi ne zaman durdurmanız ve XIGDUO XR'yi ne zaman yeniden başlatmanız gerektiği konusunda sağlık uzmanınızla görüşün. 
“XIGDUO XR hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?” konusuna bakın.
ameliyat olacaklar ve fazla yiyip içemeyecekler. XIGDUO XR'nin kısa bir süreliğine durdurulması gerekecek. XIGDUO XR'yi ne zaman 
durdurmanız ve XIGDUO XR'yi ne zaman yeniden başlatmanız gerektiği konusunda sağlık uzmanınızla konuşun. “XIGDUO XR hakkında 
bilmem gereken en önemli bilgi nedir?” konusuna bakın.
mesane kanseri olmuş veya geçirmiş
hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. XIGDUO XR, doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamileyseniz veya hamile kalmayı 
planlıyorsanız, kan şekerinizi kontrol etmenin en iyi yolu hakkında sağlık uzmanınızla görüşün.
emziriyor veya emzirmeyi planlıyor. XIGDUO XR'nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. XIGDUO XR alıyorsanız, 
bebeğinizi beslemenin en iyi yolu hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.

-

-
-

-

Aldığınız tüm ilaçları sağlık uzmanınıza bildirinreçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar, vitaminler ve bitkisel takviyeler dahil.

XIGDUO XR, diğer ilaçların çalışma şeklini etkileyebilir ve diğer ilaçlar da XIGDUO XR'nin çalışma şeklini etkileyebilir. Aşağıdakileri alıyorsanız, özellikle 
sağlık uzmanınıza söyleyin:
-
-
-
-
-

su hapları (diüretikler)
Rifampin (tüberkülozu tedavi etmek veya önlemek için kullanılır) fenitoin 

veya fenobarbital (nöbetleri kontrol etmek için kullanılır) ritonavir (HIV 

enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır)

digoksin (kalp problemlerini tedavi etmek için kullanılır)

İlacınızın yukarıda listelenip listelenmediğinden emin değilseniz, sağlık uzmanınızdan bu ilaçların bir listesini isteyin.

Aldığınız ilaçları bilin. Bunların bir listesini tutun ve yeni bir ilaç aldığınızda bunu sağlık uzmanınıza ve eczacınıza gösterin.
XIGDUO XR'yi nasıl almalıyım?
-
-
-

XIGDUO XR'yi tam olarak sağlık uzmanınızın almanızı söylediği şekilde alınız.
Sağlık uzmanınızla konuşmadan XIGDUO XR dozunuzu değiştirmeyin.
Mide rahatsızlığı olasılığınızı azaltmak için XIGDUO XR'yi her gün 1 kez yemekle birlikte ağızdan alın. Sizin için günün en iyi zamanı 
hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.
XIGDUO XR'yi bütün olarak yutun. XIGDUO XR'yi ezmeyin, kesmeyin veya çiğnemeyin.
Bazen dışkınızda XIGDUO XR tabletlerine benzeyen yumuşak bir kitle (bağırsak hareketi) geçirebilirsiniz.
Vücudunuz ateş, travma (araba kazası gibi), enfeksiyon veya ameliyat gibi bazı stres türleri altındayken, ihtiyacınız olan diyabet ilacı 
miktarı değişebilir. Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz hemen sağlık uzmanınıza söyleyin ve sağlık uzmanınızın 
talimatlarına uyun.
XIGDUO XR'yi alırken reçete edilen diyet ve egzersiz programınıza bağlı kalın.
Sağlık uzmanınız, XIGDUO XR'ye başlamadan önce ve tedaviniz sırasında bazı kan testleri yapabilir.
Sağlık uzmanınız, kan şekeri düzeyleriniz ve A1C'niz dahil olmak üzere düzenli kan testleri ile diyabetinizi kontrol edecektir. Düşük kan 
şekerini (hipoglisemi) tedavi etmek için sağlık uzmanınızın talimatlarını izleyin. Düşük kan şekeri sizin için bir sorunsa, sağlık uzmanınızla 
konuşun.
Bir doz XIGDUO XR kaçırırsanız, hatırladığınız anda onu alınız. Bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu 
atlayın ve ilacı bir sonraki düzenli zaman diliminde alın.
Çok fazla XIGDUO XR alırsanız, sağlık uzmanınızı arayın veya hemen en yakın hastanenin acil servisine gidin.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
XIGDUO XR'yi alırken nelerden kaçınırım?
- Çok sık alkol almaktan veya kısa bir süre içinde çok fazla alkol almaktan (“aşırı içki” içmekten) kaçının. Ciddi yan etkiler alma 

şansınızı artırabilir.
XIGDUO XR'nin olası yan etkileri nelerdir? XIGDUO XR, 
aşağıdakileri içeren ciddi yan etkilere neden olabilir:
Görmek "XIGDUO XR hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?”
- dehidrasyon.XIGDUO XR, bazı kişilerin susuz kalmasına (vücut suyu ve tuz kaybı) neden olabilir. Dehidrasyon, özellikle ayağa 

kalktığınızda (ortostatik hipotansiyon) baş dönmesi, baygınlık, sersemlik veya zayıf hissetmenize neden olabilir.
Aşağıdaki durumlarda daha yüksek dehidrasyon riski altında olabilirsiniz: Ö

düşük tansiyon var
Su hapları (diüretikler) dahil olmak üzere kan basıncınızı düşürmek için ilaçlar alın 65 
yaş veya üzerindeyseniz

Ö
Ö
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Ö
Ö

Düşük tuzlu bir diyetteyseniz, 

böbrek problemleriniz varsa

Günlük olarak ne kadar sıvı içmeniz gerektiği de dahil olmak üzere dehidrasyonu önlemek için neler yapabileceğiniz konusunda 
doktorunuzla konuşun. ketoasidoz (kanınızda veya idrarınızda artan ketonlar).olan kişilerde ketoasidoz olmuştur.tip 1 diyabet veya 
tip 2 diyabet,XIGDUO XR'deki ilaçlardan biri olan dapagliflozin ile tedavi sırasında. Ketoasidoz, hastanede tedavi edilmesi gerekebilecek 
ciddi bir durumdur. Ketoasidoz ölüme neden olabilir.Kan şekeriniz 250 mg/dL'nin altında olsa bile XIGDUO XR ile ketoasidoz olabilir. 
Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız XIGDUO XR almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın.:

Ö

-

mide bulantısı

kusma
mide bölgesi (karın) ağrısı

Ö
Ö

yorgunluk
nefes almada zorlukÖ

Ö

XIGDUO XR ile tedaviniz sırasında bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, mümkünse kanınızda
şeker 250 mg/dL'den az.
böbrek sorunları.XIGDUO XR alan kişilerde ani böbrek hasarı meydana geldi. Aşağıdaki durumlarda hemen doktorunuzla konuşun: Ö

Ö
ciddi idrar yolu enfeksiyonları.XIGDUO XR'deki ilaçlardan biri olan dapagliflozin kullanan kişilerde hastaneye yatışa neden 
olabilecek ciddi idrar yolu enfeksiyonları meydana geldi. İdrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkma ihtiyacı, hemen idrara çıkma 
ihtiyacı, midenizin alt kısmında (pelvis) ağrı gibi herhangi bir idrar yolu enfeksiyonu belirti veya semptomunuz varsa doktorunuza 
söyleyiniz. idrarda kan. Bazen insanlarda ateş, sırt ağrısı, mide bulantısı veya kusma olabilir.
düşük kan şekeri (hipoglisemi).XIGDUO XR'yi düşük kan şekerine neden olabilecek başka bir ilaçla birlikte alıyorsanız, örneğin

-
Örneğin, hastaysanız ve yemek yiyemiyorsanız veya yiyemiyorsanız, içtiğiniz yiyecek veya sıvı miktarını azaltın.
örneğin kusma, ishal veya güneşte çok uzun süre kalmaktan dolayı vücudunuzdaki sıvıları kaybetmeye başlarsanız.

-

-
sülfonilüreler veya insülin, düşük kan şekeri alma riskiniz daha yüksektir. XIGDUO XR alırken sülfonilüre ilacınızın veya insülininizin 
dozunun düşürülmesi gerekebilir. Düşük kan şekeri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

Ö
Ö
Ö

baş ağrısı
titreme veya gergin hissetme 

baş dönmesi

Ö
Ö
Ö

zayıflık
terlemek
hızlı nabız

Ö
Ö

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

uyuşukluk
Ö
Ö

sinirlilik
açlık

- düşük B vitamini12(B vitamini12eksiklik).Metforminin uzun süre kullanılması B vitamini miktarında azalmaya neden olabilir.12

kanınızda, özellikle düşük B vitamininiz varsa12öncesi seviyeler. Sağlık uzmanınız B vitamininizi kontrol etmek için kan testleri 
yapabilir.12seviyeler.
vajinal mantar enfeksiyonu.XIGDUO XR alan kadınlar vajinal mantar enfeksiyonlarına yakalanabilir. Vajinal mantar enfeksiyonunun belirtileri şunlardır:

Ö
Ö
Ö

-

vajinal koku
beyaz veya sarımsı vajinal akıntı (akıntı topaklı olabilir veya süzme peynir gibi görünebilir) 
vajinal kaşıntı

- penisin maya enfeksiyonu (balanit).XIGDUO XR alan erkekler, penis çevresindeki deride maya enfeksiyonu kapabilir. Sünnetli 
olmayan bazı erkeklerde peniste şişme olabilir ve bu da penisin ucunun etrafındaki deriyi geri çekmeyi zorlaştırır. Penisin mantar 
enfeksiyonunun diğer belirtileri şunlardır:
Ö penisin kızarıklığı, kaşınması veya şişmesi 

peniste kızarıklık
penisten kötü kokulu akıntı penis 
çevresindeki deride ağrı

Ö
Ö
Ö
Vajina veya peniste mantar enfeksiyonu belirtileri yaşarsanız ne yapmanız gerektiği konusunda sağlık uzmanınızla konuşun. 
Sağlık uzmanınız, reçetesiz satılan bir mantar önleyici ilaç kullanmanızı önerebilir. Reçetesiz satılan bir mantar önleyici ilaç 
kullanıyorsanız ve belirtileriniz geçmiyorsa hemen sağlık uzmanınızla konuşun.
kanınızdaki artan yağlar (kötü kolesterol veya LDL)-

- mesane kanseri.Diyabetli kişilerde dapagliflozinle ilgili çalışmalarda, diğer diyabet ilaçlarını alanlara kıyasla dapagliflozin alan 
birkaç kişide mesane kanseri meydana geldi. Mesane kanserinin dapagliflozin ile ilişkili olup olmadığını bilmek için çok az vaka 
vardı. Mesane kanseriniz varsa XIGDUO XR almamalısınız. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen sağlık 
uzmanınıza bildirin:
Ö
Ö

İdrar yaparken idrar ağrınız varsa 
kan veya kırmızı renk

XIGDUO XR'nin en yaygın yan etkileri şunlardır:
Ö vajinal maya enfeksiyonları ve penis ishalinin maya 

enfeksiyonları
baş ağrısı

Ö
Ö

burun tıkanıklığı veya akıntısı ve boğaz ağrısı 

mide bulantısı ve kusmaÖ
Ö

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa sağlık uzmanınıza veya eczacınıza söyleyiniz.
Bunlar, XIGDUO XR'nin olası yan etkilerinin tümü değildir. Daha fazla bilgi için doktorunuza ya da eczacınıza danışın. Yan etkiler 
hakkında tıbbi tavsiye için sağlık uzmanınızı arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088'de FDA'ya bildirebilirsiniz.
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XIGDUO XR'yi nasıl saklamalıyım?
XIGDUO XR'yi 68°F ve 77°F (20°C ve 25°C) arasındaki oda sıcaklığında saklayın. XIGDUO 
XR'yi ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

XIGDUO XR'nin güvenli ve etkin kullanımı hakkında genel bilgiler
İlaçlar bazen bir İlaç Rehberinde listelenen amaçlar dışında reçete edilir. XIGDUO XR'yi reçete edilmediği bir durum için 
kullanmayın. Sizinle aynı semptomlara sahip olsalar bile XIGDUO XR'yi başkalarına vermeyin. Onlara zarar verebilir.

Bu İlaç Kılavuzu, XIGDUO XR ile ilgili en önemli bilgileri özetler. Daha fazla bilgi isterseniz, sağlık uzmanınızla görüşün. Sağlık 
profesyonelleri için yazılmış XIGDUO XR hakkında bilgi almak için eczacınıza veya sağlık uzmanınıza danışabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için www.xigduoxr.com adresine gidin veya 1-800-236-9933 numaralı telefonu arayın.

XIGDUO XR'nin bileşenleri nelerdir?

Aktif içerik:dapagliflozin ve metformin hidroklorür

Aktif olmayan bileşenler:mikrokristalin selüloz, laktoz susuz, krospovidon, silikon dioksit, magnezyum stearat, 
karboksimetilselüloz sodyum ve hipromelloz.

Film kaplamalar aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içerir: polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol ve talk. Ek olarak, XIGDUO XR 
5 mg/500 mg tabletler için film kaplama, FD&C Sarı No. 6/Sunset Yellow FCF Alüminyum Lake içerir ve XIGDUO XR 2.5 mg/1000 mg, 5 
mg/1000 mg, 10 mg/ 500 mg ve 10 mg/1000 mg tabletler demir oksitler içerir.

Dağıtıcı: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 1950

Bu İlaç Rehberi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır. Revize: 7/2017
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