
- Tiền sử quá mẫn nghiêm trọng với dapagliflozin hoặc quá mẫn với 
metformin hydrochlorid. (4,6.1)
Nhiễm toan chuyển hóa, bao gồm cả nhiễm toan ceton do đái tháo đường. (4,5.1)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CẢNH BÁO VÀ ĐỀ PHÒNG ----------------------CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN PHỐI Những điểm nổi bật này không 
bao gồm tất cả thông tin cần thiết để sử dụng XIGDUO XR một cách an toàn và 
hiệu quả. Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho

-
-

Nhiễm toan lactic: Xem cảnh báo đóng hộp (2,2,4,5.1)
Huyết áp thấp: Trước khi bắt đầu sử dụng XIGDUO XR, đánh giá tình trạng thể tích và 
điều chỉnh tình trạng giảm thể tích tuần hoàn ở người cao tuổi, bệnh nhân suy thận hoặc 
huyết áp tâm thu thấp và bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu. Theo dõi các dấu hiệu và 
triệu chứng trong quá trình điều trị. (5.2,6.1)

Nhiễm toan ceton:Đánh giá những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng của 
nhiễm toan chuyển hóa để tìm nhiễm toan ceton bất kể mức đường huyết. Nếu 
nghi ngờ, ngưng XIGDUO XR, đánh giá và điều trị kịp thời. Trước khi bắt đầu sử 
dụng XIGDUO XR, hãy xem xét các yếu tố nguy cơ của nhiễm toan ceton. Bệnh 
nhân điều trị XIGDUO XR có thể yêu cầu theo dõi và tạm thời ngừng điều trị trong 
các tình huống lâm sàng được biết là dẫn đến nhiễm toan ceton. (5.3)

Tổn thương thận cấp tính và suy giảm chức năng thận: Cân nhắc ngừng tạm 
thời trong những trường hợp giảm lượng đường uống hoặc mất chất lỏng. 
Nếu bị tổn thương thận cấp, cần ngưng thuốc và điều trị kịp thời. Theo dõi 
chức năng thận trong thời gian điều trị. (5,4)
Urosepsis và viêm bể thận: Đánh giá bệnh nhân về các dấu hiệu và triệu chứng của 
nhiễm trùng đường tiết niệu và điều trị kịp thời, nếu được chỉ định. (5.5) Hạ đường 
huyết: Ở những bệnh nhân đang dùng insulin hoặc thuốc tiết insulin với XIGDUO 
XR, hãy cân nhắc liều insulin thấp hơn hoặc thuốc tiết insulin để giảm nguy cơ hạ 
đường huyết.(5,6) Vitamin B12sự thiếu hụt: Metformin có thể làm giảm vitamin B12

các cấp độ. Đo các thông số huyết học hàng năm. (5,7,6.1) Nhiễm trùng cơ sinh 
dục: Theo dõi và điều trị nếu có chỉ định.(5,8) Tăng LDL-C: Theo dõi và điều trị theo 
tiêu chuẩn chăm sóc.(5,9) Ung thư bàng quang: Sự mất cân bằng trong ung thư 
bàng quang đã được quan sát thấy trong các thử nghiệm lâm sàng. Dapagliflozin 
không nên được sử dụng cho bệnh nhân ung thư bàng quang hoạt động và nên 
sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân có tiền sử ung thư bàng quang.(5.10)

Kết quả mạch máu vĩ mô: Không có nghiên cứu lâm sàng nào thiết lập 
bằng chứng kết luận về việc giảm nguy cơ mạch máu vĩ mô với XIGDUO 
XR.(5.11)

XIGDUO XR.
XIGDUO®XR (dapagliflozin và metformin HCl giải phóng kéo dài)
viên nén, để sử dụng bằng miệng Phê 

duyệt ban đầu của Hoa Kỳ: 2014 -
CẢNH BÁO: TAI NẠN LACTIC

Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho cảnh báo trong hộp thoại hoàn chỉnh.

- Các trường hợp nhiễm acid lactic liên quan đến metformin sau khi đưa 
thuốc đã dẫn đến tử vong, hạ thân nhiệt, hạ huyết áp và loạn nhịp tim 
kháng thuốc. Các triệu chứng bao gồm khó chịu, đau cơ, suy hô hấp, buồn 
ngủ và đau bụng. Các bất thường trong phòng thí nghiệm bao gồm tăng 
nồng độ lactate trong máu, nhiễm toan khoảng trống anion, tăng tỷ lệ 
lactate / pyruvate; và nồng độ metformin trong huyết tương nói chung> 5 
mcg / mL. (5.1)
Các yếu tố nguy cơ bao gồm suy thận, sử dụng đồng thời một số loại 
thuốc, tuổi> 65, nghiên cứu X quang có cản quang, phẫu thuật và các 
thủ thuật khác, tình trạng thiếu oxy, uống quá nhiều rượu và suy gan. 
Các bước để giảm nguy cơ và quản lý nhiễm toan lactic liên quan đến 
metformin trong các nhóm nguy cơ cao này được cung cấp trong 
Thông tin Kê đơn Đầy đủ. (5.1) Nếu nghi ngờ nhiễm axit lactic, hãy 
ngừng XIGDUO XR và thực hiện các biện pháp hỗ trợ chung tại bệnh 
viện. Nên chạy thận nhân tạo ngay lập tức.(5,1)

-

- -

-

-
-

-
-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU GẦN ĐÂY -------------------- ------- 

Cảnh báo đóng hộp
Liều lượng và Cách dùng (2.1) 
Cảnh báo và đề phòng (5)

3/2017
7/2017
3/2017

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG -------------------- ------ XIGDUO 
XR là sự kết hợp của dapagliflozin, chất ức chế natri-glucose cotransporter 2 (SGLT2) và 
metformin, biguanide, được chỉ định như một chất bổ trợ cho chế độ ăn kiêng và tập thể 
dục để cải thiện kiểm soát đường huyết ở người lớn mắc bệnh đái tháo đường týp 2 khi 
điều trị bằng cả dapagliflozin và metformin là thích hợp.(1)

Giới hạn sử dụng:
o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC ------------------ -----------
- Các phản ứng ngoại ý phổ biến nhất liên quan đến XIGDUO XR (tỷ lệ mắc 

bệnh từ 5% trở lên) là nhiễm trùng cơ sinh dục nữ, viêm mũi họng, nhiễm 
trùng đường tiết niệu, tiêu chảy và đau đầu.(6.1) Các phản ứng có hại được 
báo cáo ở> 5% bệnh nhân được điều trị bằng metformin phóng thích kéo 
dài và phổ biến hơn so với bệnh nhân được điều trị bằng giả dược là: tiêu 
chảy và buồn nôn / nôn.(6.1)

Không dùng để điều trị đái tháo đường týp 1 hoặc nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

(1.1)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG ----------------------
-

-

Cá nhân hóa liều khởi đầu dựa trên điều trị hiện tại của bệnh nhân.
(2.1)
Quản lý một lần mỗi ngày vào buổi sáng với thức ăn.(2.1) Nuốt 

toàn bộ. Không bao giờ nghiền nát, cắt hoặc nhai.(2.1)
Đối với những bệnh nhân chưa dùng dapagliflozin, liều khởi đầu được khuyến cáo 
cho dapagliflozin là 5 mg x 1 lần / ngày.(2.1)
Đối với bệnh nhân cần dùng liều 5 mg dapagliflozin và 2000 mg 
metformin HCl giải phóng kéo dài, hãy sử dụng hai trong số các viên nén 
giải phóng kéo dài 2,5 mg / 1000 mg metformin HCl.(2.1)
Không vượt quá liều hàng ngày 10 mg dapagliflozin / 2000 mg metformin 
HCl giải phóng kéo dài.(2.1)
Đánh giá chức năng thận trước khi bắt đầu. Không bắt đầu hoặc tiếp tục nếu

Để báo cáo CÁC PHẢN ỨNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, hãy liên hệ với AstraZeneca 
theo số 1-800-236-9933 hoặc FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặcwww.fda.gov/medwatch.-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TƯƠNG TÁC THUỐC ------------------ -----------

- Các chất ức chế anhydrase carbonic có thể làm tăng nguy cơ nhiễm toan lactic. 
Xem xét giám sát thường xuyên hơn. (7.3)
Thuốc làm giảm độ thanh thải metformin (như ranolazine, vandetanib, 
dolutegravir, và cimetidine) có thể làm tăng sự tích tụ của metformin. Cân nhắc 
giữa lợi ích và rủi ro của việc sử dụng đồng thời. (7.4) Rượu có thể làm tăng tác 
dụng của metformin đối với chuyển hóa lactate. Cảnh báo bệnh nhân không nên 
uống quá nhiều rượu. (7,5)

-
-

-
-

-
eGFR dưới 60 mL / phút / 1,73 m2. (2,2,4)
Không có chỉ định điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận 
nhẹ.(2.2)
XIGDUO XR có thể cần được ngừng sử dụng tại thời điểm hoặc trước khi thực 

hiện các quy trình chụp ảnh cản quang có i-ốt. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ ----------------------
- Thai kỳ: Không có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát trên phụ nữ có 

thai. Chỉ sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích mang lại cao hơn 
nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi.(8.1)
Các bà mẹ cho con bú:Ngừng XIGDUO XR hoặc ngừng cho con bú.
(8,3)
Lão khoa:Tỷ lệ cao hơn các phản ứng có hại liên quan đến giảm 
thể tích nội mạch. Đánh giá chức năng thận thường xuyên hơn. (
5.1,8.6) Suy thận: Tỷ lệ cao hơn các phản ứng có hại liên quan 
đến giảm thể tích nội mạch và chức năng thận. (5.1, 6.1,8.6) Suy 
gan:Tránh dùng cho bệnh nhân suy gan. (8.7)

Xem 17 để biết THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG BỆNH NHÂN và Hướng dẫn Thuốc

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ CƯỜNG LỰC --------------------
-
-
-
-
-

-
2,5 mg dapagliflozin / 1000 mg metformin HCl giải phóng kéo dài (3) 5 
mg dapagliflozin / 500 mg metformin HCl giải phóng kéo dài(3) 5 mg 
dapagliflozin / 1000 mg metformin HCl giải phóng kéo dài(3) 10 mg 
dapagliflozin / 500 mg metformin HCl giải phóng kéo dài(3) 10 mg 
dapagliflozin / 1000 mg metformin HCl giải phóng kéo dài(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHỐNG CHỈ ĐỊNH ------------------- ----------
- Suy thận trung bình đến nặng: (eGFR dưới 60 mL / phút / 1,73 Đã sửa đổi: 7/2017

m2), bệnh thận giai đoạn cuối hoặc lọc máu. (4,5.1)

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

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-dapagliflozin-metformin-er-xigduo-xr-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/205649s008lbl.pdf
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THÔNG TIN PHÂN PHỐI ĐẦY ĐỦ

CẢNH BÁO: TAI NẠN LACTIC
• Các trường hợp nhiễm acid lactic liên quan đến metformin sau khi đưa thuốc đã dẫn đến tử vong, hạ thân nhiệt, hạ 
huyết áp và loạn nhịp tim kháng thuốc. Sự khởi phát của nhiễm acid lactic liên quan đến metformin thường nhẹ, chỉ 
kèm theo các triệu chứng không đặc hiệu như khó chịu, đau cơ, suy hô hấp, buồn ngủ và đau bụng. Nhiễm acid lactic 
liên quan đến metformin được đặc trưng bởi nồng độ lactate trong máu tăng (> 5 mmol / Lít), nhiễm acid khoảng 
trống anion (không có bằng chứng về ceton niệu hoặc ceton huyết), tăng tỷ lệ lactate / pyruvate; và nồng độ 
metformin trong huyết tương nói chung> 5 mcg / mL [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)].

• Các yếu tố nguy cơ gây nhiễm axit lactic liên quan đến metformin bao gồm suy thận, sử dụng đồng 
thời một số loại thuốc (ví dụ: chất ức chế anhydrase carbonic như topiramate), từ 65 tuổi trở lên, có 
nghiên cứu X quang có thuốc cản quang, phẫu thuật và các thủ thuật khác, tình trạng thiếu oxy (ví dụ, 
suy tim sung huyết cấp tính), uống quá nhiều rượu và suy gan.
• Các bước để giảm nguy cơ và quản lý nhiễm toan lactic liên quan đến metformin trong các nhóm nguy cơ cao này 
được cung cấp trong thông tin kê đơn đầy đủ [xemLiều lượng và Cách dùng (2.2),Chống chỉ định (4),Cảnh báo và Biện 
pháp phòng ngừa (5.1),Tương tác thuốc (7), vàSử dụng trong các quần thể cụ thể (8,6,8.7)].
• Nếu nghi ngờ nhiễm axit lactic liên quan đến metformin, ngay lập tức ngừng sử dụng XIGDUO XR và thực 
hiện các biện pháp hỗ trợ chung tại bệnh viện. Nên chạy thận nhân tạo ngay lập tức [xem Cảnh báo và Biện 
pháp phòng ngừa (5.1)].

1 CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

XIGDUO XR (dapagliflozin và metformin HCl giải phóng kéo dài) được chỉ định như một chất bổ trợ cho chế độ ăn 
kiêng và tập thể dục để cải thiện kiểm soát đường huyết ở người lớn mắc bệnh đái tháo đường týp 2 khi điều trị bằng 
cả dapagliflozin và metformin là thích hợp [xemNghiên cứu lâm sàng (14)].

1.1 Hạn chế sử dụng
XIGDUO XR không được khuyến cáo cho bệnh nhân đái tháo đường týp 1 hoặc nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

2. LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

2.1 Liều lượng khuyến nghị

- Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên cá nhân hóa liều khởi đầu của XIGDUO XR dựa trên phương pháp điều trị hiện 

tại của bệnh nhân [xemDạng bào chế và độ mạnh (3)].

XIGDUO XR nên được dùng một lần mỗi ngày vào buổi sáng với thức ăn với liều lượng tăng dần để giảm tác 
dụng phụ trên đường tiêu hóa (GI) do metformin.
Viên nén XIGDUO XR phải được nuốt toàn bộ và không bao giờ được nghiền, cắt hoặc nhai. Đôi khi, các thành phần 
không hoạt động của XIGDUO XR sẽ được loại bỏ trong phân dưới dạng một khối mềm, ngậm nước có thể giống 
với viên thuốc ban đầu.

Đối với những bệnh nhân chưa dùng dapagliflozin, liều khởi đầu được khuyến cáo cho dapagliflozin là 5 mg x 1 lần / ngày.

Đối với bệnh nhân cần liều 5 mg dapagliflozin và 2000 mg metformin HCl giải phóng kéo dài, sử dụng hai trong số 
2,5 mg dapagliflozin / 1000 mg metformin HCl viên giải phóng kéo dài.

-

-

-

-
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- Liều có thể được điều chỉnh dựa trên hiệu quả và khả năng dung nạp trong khi không vượt quá liều 
khuyến cáo tối đa hàng ngày là 10 mg dapagliflozin và 2000 mg metformin HCl.
Bệnh nhân dùng liều metformin XR buổi tối nên bỏ qua liều cuối cùng trước khi bắt đầu dùng XIGDUO XR. Ở 
những bệnh nhân bị suy giảm thể tích, nên điều chỉnh tình trạng này trước khi bắt đầu sử dụng XIGDUO XR [xem
Cảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.2),Sử dụng trong các quần thể cụ thể (8,5),vàThông tin tư vấn cho bệnh 
nhân (17)].

-
-

2.2 Bệnh nhân suy thận
Đánh giá chức năng thận trước khi bắt đầu điều trị bằng XIGDUO XR và định kỳ sau đó.

XIGDUO XR được chống chỉ định ở những bệnh nhân có mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) thấp hơn
60 mL / phút / 1,73 m2[xemChống chỉ định (4),Cảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1,5,4),Phản ứng có hại (6.1), vàSử 
dụng trong các quần thể cụ thể (8.6)].

Không cần điều chỉnh liều đối với XIGDUO XR ở bệnh nhân suy thận nhẹ (eGFR là 60 mL / phút / 
1,73 m2hoặc tuyệt hơn).

2.3 Ngừng đối với các thủ thuật chẩn đoán hình ảnh có chất cản quang Iod

Ngừng XIGDUO XR tại thời điểm hoặc trước khi thực hiện thủ thuật chụp cản quang có i-ốt ở những bệnh nhân có tiền 
sử bệnh gan, nghiện rượu hoặc suy tim; hoặc ở những bệnh nhân sẽ được dùng thuốc cản quang i-ốt nội động mạch. 
Đánh giá lại eGFR 48 giờ sau thủ thuật hình ảnh; khởi động lại XIGDUO XR nếu chức năng thận ổn định [xemCảnh báo 
và Biện pháp phòng ngừa (5.1)].

3. HÌNH THỨC VÀ SỨC MẠNH LIỀU LƯỢNG

XIGDUO XR là sự kết hợp của dapagliflozin và metformin HCl giải phóng kéo dài. Viên nén XIGDUO XR 
có sẵn ở những dạng bào chế và độ mạnh sau:

o

o

o

o

o

Viên nén 2,5 mg / 1000 mg có màu nâu nhạt đến nâu, hai mặt lồi, hình bầu dục và viên nén bao 
phim có khắc "1074" và "2,5 / 1000" ở một mặt và trơn ở mặt sau.
Viên nén 5 mg / 500 mg là viên nén bao phim có màu cam, hai mặt lồi, hình viên nang và viên nén bao phim có khắc chữ 
"1070" và "5/500" ở một mặt và trơn ở mặt sau.
Viên nén 5 mg / 1000 mg có màu hồng đến hồng đậm, hai mặt lồi, hình bầu dục và viên nén bao phim có 
khắc "1071" và "5/1000" ở một mặt và trơn ở mặt sau.
Viên nén 10 mg / 500 mg là viên nén màu hồng, hai mặt lồi, hình viên con nhộng và viên nén bao phim có in 
"1072" và "10/500" ở một mặt và trơn ở mặt sau.
Viên nén 10 mg / 1000 mg có màu vàng đến vàng sậm, hai mặt lồi, hình bầu dục và viên nén bao 
phim có khắc "1073" và "10/1000" ở một mặt và trơn ở mặt sau.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

XIGDUO XR được chống chỉ định ở những bệnh nhân:

- Suy thận trung bình đến nặng (eGFR dưới 60 mL / phút / 1,73 m2), bệnh thận giai đoạn cuối hoặc bệnh nhân đang chạy 
thận [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)].
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- Tiền sử có phản ứng quá mẫn nghiêm trọng với dapagliflozin hoặc quá mẫn với metformin 
hydrochlorid [xemPhản ứng có hại (6.1)].
Nhiễm toan chuyển hóa cấp tính hoặc mãn tính, bao gồm nhiễm toan ceton do đái tháo đường, có hoặc không có hôn mê. Nhiễm toan 

ceton do đái tháo đường nên được điều trị bằng insulin.

-

5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

5.1 Nhiễm toan lactic

Đã có những trường hợp nhiễm axit lactic liên quan đến metformin sau khi tiếp thị, bao gồm cả những trường hợp tử 
vong. Những trường hợp này khởi phát tinh vi và kèm theo các triệu chứng không đặc hiệu như khó chịu, đau cơ, đau 
bụng, suy hô hấp hoặc buồn ngủ ngày càng tăng; tuy nhiên, hạ thân nhiệt, hạ huyết áp và loạn nhịp tim kháng trị đã xảy 
ra với tình trạng nhiễm toan nặng.

Nhiễm toan lactic liên quan đến metformin được đặc trưng bởi nồng độ lactat trong máu tăng cao
(> 5 mmol / Lít), nhiễm toan khoảng trống anion (không có bằng chứng về ceton niệu hoặc ceton huyết), và tăng tỷ lệ lactate: 
pyruvate; nồng độ metformin trong huyết tương nói chung> 5 mcg / mL. Metformin làm giảm hấp thu lactate ở gan, làm tăng 
nồng độ lactate trong máu, có thể làm tăng nguy cơ nhiễm axit lactic, đặc biệt ở những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh.

Nếu nghi ngờ nhiễm axit lactic liên quan đến metformin, các biện pháp hỗ trợ chung nên được tiến hành ngay tại 
bệnh viện, cùng với việc ngừng sử dụng XIGDUO XR ngay lập tức.

Ở những bệnh nhân được điều trị bằng XIGDUO XR có chẩn đoán hoặc nghi ngờ nặng về nhiễm toan lactic, nên chạy thận 
nhân tạo ngay lập tức để điều chỉnh tình trạng nhiễm toan và loại bỏ metformin tích lũy (metformin hydrochlorid có thể thẩm 
tách được, với độ thanh thải lên đến 170 mL / phút trong điều kiện huyết động tốt). Chạy thận nhân tạo thường giúp đảo 
ngược các triệu chứng và hồi phục.

Giáo dục bệnh nhân và gia đình của họ về các triệu chứng của nhiễm toan lactic và nếu những triệu chứng này xảy ra, hướng dẫn họ ngừng 
XIGDUO XR và báo cáo những triệu chứng này cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

Đối với từng yếu tố nguy cơ đã biết và có thể xảy ra đối với nhiễm acid lactic do metformin, các khuyến nghị để 
giảm nguy cơ và quản lý nhiễm acid lactic do metformin được cung cấp dưới đây:

Suy thận:Các trường hợp nhiễm acid lactic liên quan đến metformin sau khi đưa thuốc chủ yếu xảy ra ở 
những bệnh nhân bị suy thận đáng kể. Nguy cơ tích lũy metformin và nhiễm acid lactic liên quan đến 
metformin tăng lên theo mức độ nghiêm trọng của suy thận vì metformin được bài tiết đáng kể qua thận. Các 
khuyến nghị lâm sàng dựa trên chức năng thận của bệnh nhân bao gồm [xemLiều lượng và Cách dùng (2.2), 
vàDược lâm sàng (12.3)]:

-
-

Trước khi bắt đầu sử dụng XIGDUO XR, hãy thu thập tốc độ lọc cầu thận ước tính (eGFR). XIGDUO 
XR được chống chỉ định ở những bệnh nhân có eGFR dưới 60 mL / phút / 1,73 m2[xem Chống chỉ 
định (4)].
Đạt được eGFR ít nhất hàng năm ở tất cả bệnh nhân dùng XIGDUO XR. Ở những bệnh nhân có nhiều nguy 
cơ phát triển suy thận (ví dụ, người cao tuổi), chức năng thận nên được đánh giá thường xuyên hơn.

-

Tương tác thuốc:Việc sử dụng đồng thời XIGDUO XR với các thuốc cụ thể có thể làm tăng nguy cơ nhiễm axit lactic 
liên quan đến metformin: những thuốc làm suy giảm chức năng thận, dẫn đến thay đổi huyết động đáng kể, can 
thiệp vào cân bằng axit-bazơ hoặc tăng tích lũy metformin (ví dụ như thuốc cation) [xemTương tác thuốc (7)]. Do đó, 
hãy cân nhắc việc theo dõi bệnh nhân thường xuyên hơn.
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Từ 65 tuổi trở lên:Nguy cơ nhiễm axit lactic liên quan đến metformin tăng theo tuổi của bệnh nhân vì bệnh nhân 
cao tuổi có nhiều khả năng bị suy gan, thận hoặc tim hơn bệnh nhân trẻ tuổi. Đánh giá chức năng thận thường 
xuyên hơn ở bệnh nhân cao tuổi [xemSử dụng trong các quần thể cụ thể (8,5)].

Nghiên cứu X quang với chất cản quang:Sử dụng thuốc cản quang có i-ốt nội mạch ở bệnh nhân được điều trị 
bằng metformin đã dẫn đến giảm cấp tính chức năng thận và xuất hiện nhiễm toan lactic. Ngừng XIGDUO XR tại 
thời điểm hoặc trước khi thực hiện thủ thuật chụp cản quang có i-ốt ở bệnh nhân có tiền sử suy gan, nghiện rượu 
hoặc suy tim; hoặc ở những bệnh nhân sẽ được dùng thuốc cản quang i-ốt nội động mạch. Đánh giá lại eGFR 48 
giờ sau thủ thuật hình ảnh và khởi động lại XIGDUO XR nếu chức năng thận ổn định.

Phẫu thuật và các thủ tục khác:Việc giữ lại thức ăn và chất lỏng trong quá trình phẫu thuật hoặc các thủ thuật khác có 
thể làm tăng nguy cơ suy giảm thể tích, hạ huyết áp và suy thận. Nên tạm ngừng sử dụng XIGDUO XR trong khi bệnh 
nhân đã hạn chế lượng thức ăn và chất lỏng.

Hoa Kỳ:Một số trường hợp sau khi đưa thuốc ra thị trường bị nhiễm acid lactic liên quan đến metformin xảy ra trong 
bệnh cảnh suy tim sung huyết cấp tính (đặc biệt khi kèm theo giảm tưới máu và giảm oxy máu). Suy tim (sốc), nhồi máu 
cơ tim cấp, nhiễm trùng huyết và các tình trạng khác liên quan đến giảm oxy máu có liên quan đến nhiễm toan lactic và 
cũng có thể gây tăng ure huyết trước tuyến thượng thận. Khi các sự kiện như vậy xảy ra, hãy ngừng XIGDUO XR.

Uống rượu quá mức:Rượu làm tăng tác dụng của metformin đối với chuyển hóa lactat và điều này có thể làm tăng 
nguy cơ nhiễm axit lactic liên quan đến metformin. Cảnh báo bệnh nhân không uống quá nhiều rượu trong khi dùng 
XIGDUO XR.

Suy gan:Bệnh nhân suy gan đã phát triển với các trường hợp nhiễm axit lactic liên quan đến metformin. Điều này có thể 
là do sự thanh thải lactate bị suy giảm dẫn đến nồng độ lactate trong máu cao hơn. Do đó, tránh sử dụng XIGDUO XR ở 
những bệnh nhân có bằng chứng lâm sàng hoặc xét nghiệm về bệnh gan.

5.2 Hạ huyết áp
Dapagliflozin gây co thể tích nội mạch. Hạ huyết áp có triệu chứng có thể xảy ra sau khi bắt đầu dùng dapagliflozin [xem
Phản ứng có hại (6.1)], đặc biệt ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận (eGFR dưới 60 mL / phút / 1,73 m2), bệnh 
nhân cao tuổi, hoặc bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu quai.

Trước khi bắt đầu sử dụng XIGDUO XR ở những bệnh nhân có một hoặc nhiều đặc điểm này, tình trạng thể tích cần được 
đánh giá và điều chỉnh. Theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng của hạ huyết áp sau khi bắt đầu điều trị.

5.3 Nhiễm toan ceton

Các báo cáo về nhiễm toan ceton, một tình trạng nghiêm trọng đe dọa tính mạng cần nhập viện khẩn cấp đã được xác định 
trong giám sát sau khi đưa thuốc ra thị trường ở bệnh nhân đái tháo đường týp 1 và týp 2 dùng thuốc ức chế natriglucose 
đồng vận chuyển 2 (SGLT2), bao gồm cả dapagliflozin. Các trường hợp tử vong do nhiễm toan ceton đã được báo cáo ở những 
bệnh nhân dùng dapagliflozin. XIGDUO XR không được chỉ định để điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp 1 [xemChỉ định và 
Cách sử dụng (1.1)].

Những bệnh nhân được điều trị bằng XIGDUO XR có các dấu hiệu và triệu chứng phù hợp với nhiễm toan chuyển 
hóa nặng nên được đánh giá về tình trạng nhiễm toan ceton bất kể mức đường huyết vì nhiễm toan ceton liên 
quan đến XIGDUO XR có thể xuất hiện ngay cả khi mức đường huyết thấp hơn 250 mg / dL. Nếu nghi ngờ nhiễm 
toan ceton, nên ngừng sử dụng XIGDUO XR, bệnh nhân nên được đánh giá và tiến hành điều trị kịp thời. Điều trị 
nhiễm toan ceton có thể cần thay thế insulin, chất lỏng và carbohydrate.

6

ID tham chiếu: 4131552



Trong nhiều báo cáo sau khi đưa thuốc ra thị trường, và đặc biệt ở bệnh nhân tiểu đường loại 1, sự hiện diện của nhiễm 
toan ceton không được nhận biết ngay lập tức và việc điều trị bị trì hoãn vì mức đường huyết hiện tại thấp hơn mức dự 
kiến   thường thấy đối với nhiễm toan ceton do tiểu đường (thường dưới 250 mg / dL). Các dấu hiệu và triệu chứng lúc 
xuất hiện phù hợp với tình trạng mất nước và nhiễm toan chuyển hóa nặng, bao gồm buồn nôn, nôn, đau bụng, khó chịu 
toàn thân và khó thở. Trong một số trường hợp, nhưng không phải tất cả các trường hợp, các yếu tố dễ dẫn đến nhiễm 
toan ceton như giảm liều insulin, bệnh sốt cấp tính, giảm lượng calo do bệnh tật hoặc phẫu thuật, rối loạn tuyến tụy gợi 
ý thiếu insulin (ví dụ, bệnh tiểu đường loại 1, tiền sử viêm tụy hoặc phẫu thuật tuyến tụy), và lạm dụng rượu đã được xác 
định.

Trước khi bắt đầu sử dụng XIGDUO XR, hãy xem xét các yếu tố trong tiền sử bệnh nhân có thể dẫn đến nhiễm toan ceton bao gồm 
thiếu insulin tuyến tụy do bất kỳ nguyên nhân nào, hạn chế calo và lạm dụng rượu.Ở những bệnh nhân được điều trị bằng XIGDUO XR, 
cân nhắc theo dõi tình trạng nhiễm toan ceton và tạm thời ngừng sử dụng XIGDUO XR trong các tình huống lâm sàng được biết là dẫn 
đến nhiễm toan ceton (ví dụ, nhịn ăn kéo dài do bệnh cấp tính hoặc phẫu thuật).

5.4 Tổn thương thận cấp tính và suy giảm chức năng thận

Dapagliflozin gây co bóp thể tích nội mạch [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)], và có thể gây suy 
thận [xemPhản ứng có hại (6.1)]. Đã có báo cáo sau khi bán thuốc về chấn thương thận cấp tính, một số cần 
nhập viện và lọc máu, ở bệnh nhân dùng dapagliflozin: một số báo cáo liên quan đến bệnh nhân dưới 65 
tuổi.

Trước khi bắt đầu sử dụng XIGDUO XR, hãy xem xét các yếu tố có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương thận cấp tính bao gồm giảm thể 
tích tuần hoàn, suy thận mãn tính, suy tim sung huyết và các thuốc dùng đồng thời (thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế men chuyển, ARB, 
NSAID). Cân nhắc tạm thời ngừng sử dụng XIGDUO XR trong bất kỳ trường hợp nào giảm lượng đường uống (chẳng hạn như bệnh 
cấp tính hoặc nhịn ăn) hoặc mất chất lỏng (bệnh đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao); theo dõi bệnh nhân về các dấu 
hiệu và triệu chứng của chấn thương thận cấp tính. Nếu xảy ra chấn thương thận cấp tính, hãy ngừng XIGDUO XR ngay lập tức và 
tiến hành điều trị.

Dapagliflozin làm tăng creatinin huyết thanh và giảm eGFR. Bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân suy giảm chức năng thận 
có thể dễ bị những thay đổi này hơn. Các phản ứng có hại liên quan đến chức năng thận có thể xảy ra sau khi bắt đầu sử 
dụng XIGDUO XR [xemPhản ứng có hại (6.1)]. Chức năng thận nên được đánh giá trước khi bắt đầu sử dụng XIGDUO XR 
và theo dõi định kỳ sau đó. XIGDUO XR được chống chỉ định ở những bệnh nhân có eGFR dưới 60 mL / phút / 1,73 m2[
xemLiều lượng và Cách dùng (2.2),Chống chỉ định (4),Cảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)vàSử dụng trong các quần 
thể cụ thể (8.6)].

5.5 Tăng sinh và viêm bể thận
Đã có những báo cáo sau khi đưa ra thị trường về nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng bao gồm nhiễm trùng tiểu và viêm thận 
bể thận cần nhập viện ở những bệnh nhân dùng thuốc ức chế SGLT2, bao gồm cả dapagliflozin. Điều trị bằng thuốc ức chế SGLT2 làm 
tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Đánh giá bệnh nhân về các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu và 
điều trị kịp thời, nếu được chỉ định [xemPhản ứng có hại (6.2)].

5.6 Sử dụng với các loại thuốc được biết đến là nguyên nhân gây hạ đường 

huyết Dapagliflozin

Insulin và các chất kích thích tiết insulin được biết là gây hạ đường huyết. Dapagliflozin có thể làm tăng nguy cơ hạ 
đường huyết khi kết hợp với insulin hoặc thuốc tăng tiết insulin [xemPhản ứng có hại (6.1)]. Do đó, có thể yêu cầu 
liều insulin thấp hơn hoặc chất kích thích tiết insulin để giảm thiểu nguy cơ hạ đường huyết khi sử dụng kết hợp 
các thuốc này với XIGDUO XR.

Metformin hydrochloride
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Hạ đường huyết không xảy ra ở những bệnh nhân chỉ dùng metformin trong các trường hợp sử dụng thông thường, 
nhưng có thể xảy ra khi lượng calo nạp vào bị thiếu, khi tập thể dục gắng sức không được bù đắp bằng cách bổ sung 
calo, hoặc khi sử dụng đồng thời với các thuốc hạ đường huyết khác (như sulfonylurea và insulin ) hoặc etanol. Bệnh 
nhân cao tuổi, suy nhược hoặc suy dinh dưỡng và những người bị suy tuyến thượng thận hoặc tuyến yên hoặc say rượu 
đặc biệt dễ bị tác dụng hạ đường huyết. Hạ đường huyết có thể khó nhận ra ở người cao tuổi và ở những người đang 
dùng thuốc ức chế beta-adrenergic.

5,7 Vitamin B12Nồng độ
Trong các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng về metformin trong thời gian 29 tuần, sự giảm xuống mức bình 
thường của vitamin B huyết thanh trước đó bình thường12mức độ, không có biểu hiện lâm sàng, được quan sát 
thấy ở khoảng 7% bệnh nhân. Sự sụt giảm này, có thể do sự giao thoa với B12sự hấp thụ từ B12- Tuy nhiên, phức 
hợp yếu tố nội tại rất hiếm khi liên quan đến thiếu máu và dường như có thể hồi phục nhanh chóng khi ngừng 
metformin hoặc vitamin B12sự bổ sung. Đo các thông số huyết học hàng năm được khuyến cáo ở bệnh nhân sử 
dụng XIGDUO XR và bất kỳ bất thường rõ ràng nào cần được điều tra và quản lý thích hợp [xemPhản ứng có hại 
(6.1)].

Một số cá nhân (những người không đủ vitamin B12hoặc hấp thụ hoặc hấp thụ canxi) dường như có khuynh hướng phát triển vitamin B dưới 
mức bình thường12các cấp độ. Ở những bệnh nhân này, vitamin B huyết thanh thường quy12các phép đo trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm 
có thể hữu ích.

5.8 Nhiễm trùng cơ sinh dục

Dapagliflozin làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cơ sinh dục. Bệnh nhân có tiền sử nhiễm trùng cơ sinh dục có 
nhiều khả năng bị nhiễm trùng cơ sinh dục hơn [xemPhản ứng có hại (6.1)]. Theo dõi và điều trị thích hợp.

5.9 Tăng Cholesterol Lipoprotein Mật độ Thấp (LDL-C)
Tăng LDL-C xảy ra với dapagliflozin [xemPhản ứng có hại (6.1)]. Theo dõi LDL-C và điều trị theo tiêu 
chuẩn chăm sóc sau khi bắt đầu XIGDUO XR.

5.10 Ung thư bàng quang

Qua 22 nghiên cứu lâm sàng, các trường hợp ung thư bàng quang mới được chẩn đoán đã được báo cáo ở 10/6045 bệnh nhân (0,17%) 
được điều trị bằng dapagliflozin và 1/3512 bệnh nhân (0,03%) được điều trị bằng giả dược / so sánh. Sau khi loại trừ bệnh nhân tiếp xúc 
với thuốc nghiên cứu dưới một năm tại thời điểm chẩn đoán ung thư bàng quang, có 4 trường hợp sử dụng dapagliflozin và không có 
trường hợp nào sử dụng giả dược / so sánh. Các yếu tố nguy cơ ung thư bàng quang và tiểu máu (một dấu hiệu tiềm ẩn của các khối u 
đã có từ trước) được cân bằng giữa các nhóm điều trị tại thời điểm ban đầu. Có quá ít trường hợp để xác định liệu sự xuất hiện của 
những sự kiện này có liên quan đến dapagliflozin hay không.

Không có đủ dữ liệu để xác định liệu dapagliflozin có ảnh hưởng đến các khối u bàng quang từ trước hay không. Do đó, 
XIGDUO XR không nên được sử dụng cho những bệnh nhân bị ung thư bàng quang đang hoạt động. Ở những bệnh nhân 
có tiền sử ung thư bàng quang, lợi ích của việc kiểm soát đường huyết so với nguy cơ tái phát ung thư chưa được biết đến 
với XIGDUO XR nên được xem xét.

5.11 Kết quả vĩ mô
Chưa có nghiên cứu lâm sàng nào thiết lập bằng chứng kết luận về việc giảm nguy cơ mạch máu vĩ mô với 
XIGDUO XR.
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6. PHẢN ỨNG CÓ LỢI

Các phản ứng có hại quan trọng sau đây được mô tả bên dưới và những nơi khác trong nhãn:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nhiễm toan lactic [xemCảnh báo đóng hộpvàCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)] 

Huyết áp thấp [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.2)] Nhiễm toan ceton [xem

Cảnh báo và Đề phòng (5.3)]

Tổn thương thận cấp tính và suy giảm chức năng thận [xemCảnh báo và Đề phòng (5.4)] 
Urosepsis và viêm bể thận [xemCảnh báo và Đề phòng (5.5)]
Sử dụng với các loại thuốc được biết đến là nguyên nhân gây hạ đường huyết [xemCảnh báo và Đề phòng 
(5.6)] Vitamin B12Nồng độ [xemCảnh báo và Đề phòng (5.7)] Nhiễm trùng Mycotic ở bộ phận sinh dục [

xemCảnh báo và Đề phòng (5.8)]
Tăng Cholesterol Lipoprotein Mật độ Thấp (LDL-C) [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.9)] Ung thư 
bàng quang [xemCảnh báo và Đề phòng (5.10)]

6.1 Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có hại quan sát được trong các thử nghiệm lâm sàng 

của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc khác và có thể không phản ánh tỷ lệ quan 

sát được trong thực hành lâm sàng.

Dapagliflozin và Metformin hydrochlorid

Dữ liệu từ nhóm bệnh nhân chỉ định trước từ 8 nghiên cứu ngắn hạn, có đối chứng với giả dược về dapagliflozin dùng đồng thời với metformin giải phóng tức thì 

hoặc kéo dài được sử dụng để đánh giá tính an toàn. Nhóm này bao gồm một số nghiên cứu bổ sung (metformin đơn độc và kết hợp với chất ức chế dipeptidyl 

peptidase-4 [DPP4] và metformin, hoặc insulin và metformin, 2 nghiên cứu kết hợp ban đầu với metformin và 2 nghiên cứu trên bệnh nhân mắc bệnh tim mạch 

[CVD] và bệnh tiểu đường loại 2 đã được điều trị thông thường [với metformin làm liệu pháp nền]). Đối với các nghiên cứu bao gồm liệu pháp nền có và không có 

metformin, chỉ những bệnh nhân được dùng metformin mới được đưa vào nhóm 8 nghiên cứu có đối chứng với giả dược. Trong 8 nghiên cứu này, 983 bệnh nhân 

được điều trị một lần mỗi ngày với dapagliflozin 10 mg và metformin và 1185 bệnh nhân được điều trị bằng giả dược và metformin. 8 nghiên cứu này cung cấp thời 

gian phơi nhiễm trung bình là 23 tuần. Độ tuổi trung bình của dân số là 57 tuổi và 2% trên 75 tuổi. Năm mươi tư phần trăm (54%) dân số là nam giới; 88% da trắng, 

6% châu Á và 3% da đen hoặc người Mỹ gốc Phi. Tại thời điểm ban đầu, dân số mắc bệnh tiểu đường trung bình 8 năm, hemoglobin A1c (HbA1c) trung bình là 8,4%, 

và chức năng thận bình thường hoặc suy giảm nhẹ ở 90% bệnh nhân và suy giảm vừa phải ở 10% bệnh nhân. và 3% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi. Tại thời 

điểm ban đầu, dân số mắc bệnh tiểu đường trung bình 8 năm, hemoglobin A1c (HbA1c) trung bình là 8,4%, và chức năng thận bình thường hoặc suy giảm nhẹ ở 

90% bệnh nhân và suy giảm vừa phải ở 10% bệnh nhân. và 3% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi. Tại thời điểm ban đầu, dân số mắc bệnh tiểu đường trung bình 

8 năm, hemoglobin A1c (HbA1c) trung bình là 8,4%, và chức năng thận bình thường hoặc suy giảm nhẹ ở 90% bệnh nhân và suy giảm vừa phải ở 10% bệnh nhân.

Tỷ lệ chung của các tác dụng ngoại ý đối với nhóm 8 nghiên cứu, ngắn hạn, có đối chứng với giả dược ở những 
bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin 10 mg và metformin là 60,3% so với 58,2% ở nhóm dùng giả dược và 
metformin. Ngừng điều trị do các tác dụng ngoại ý ở bệnh nhân dùng dapagliflozin 10 mg và metformin là 4% so 
với 3,3% ở nhóm dùng giả dược và metformin. Các biến cố được báo cáo phổ biến nhất dẫn đến ngừng sử dụng và 
được báo cáo ở ít nhất 3 bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin 10 mg và metformin là suy thận (0,7%), tăng 
creatinin máu (0,2%), giảm độ thanh thải creatinin ở thận (0,2%), và đường tiết niệu nhiễm trùng (0,2%).

Bảng 1 cho thấy các phản ứng có hại thường gặp khi sử dụng dapagliflozin và metformin. Các phản ứng bất lợi này 
không xuất hiện ở thời điểm ban đầu, xảy ra phổ biến hơn khi dùng dapagliflozin và metformin so với dùng giả dược, 
và xảy ra ở ít nhất 2% bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin 5 mg hoặc dapagliflozin 10 mg.
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Bảng 1: Các phản ứng có hại trong các nghiên cứu có kiểm soát giả dược được báo cáo ở ≥2% bệnh nhân được điều trị 
bằng Dapagliflozin và Metformin

Phản ứng có hại % bệnh nhân
Nhóm 8 nghiên cứu có kiểm soát giả dược

Giả dược và
Metformin

Dapagliflozin
5 mg và

Metformin
N = 410

Dapagliflozin
10 mg và
Metformin

N = 983N = 1185
Nhiễm trùng cơ sinh dục nữ* 1,5 9.4 9.3
Viêm mũi họng 5.9 6,3 5.2
Nhiễm trùng đường tiết niệu† 3.6 6.1 5.5
Bệnh tiêu chảy 5,6 5.9 4.2
Đau đầu 2,8 5,4 3,3
Nhiễm trùng cơ sinh dục nam‡ 0 4.3 3.6
Bệnh cúm 2,4 4.1 2,6
Buồn nôn 2.0 3,9 2,6
Đau lưng 3.2 3,4 2,5
Chóng mặt 2,2 3.2 1,8
Ho 1,9 3.2 1,4
Táo bón 1,6 2,9 1,9
Rối loạn lipid máu 1,4 2,7 1,5
Viêm họng hạt 1.1 2,7 1,5
Tăng đi tiểu§ 1,4 2,4 2,6
Khó chịu khi đi tiểu 1.1 2,2 1,6

* Nhiễm nấm sinh dục bao gồm các phản ứng có hại sau đây, được liệt kê theo thứ tự tần suất được báo cáo đối với phụ nữ: nhiễm nấm âm hộ, 
nhiễm trùng âm đạo, nhiễm trùng sinh dục, viêm âm hộ, nhiễm nấm sinh dục, nhiễm nấm Candida âm hộ, áp xe âm hộ, nhiễm nấm 
Candida sinh dục và vi khuẩn viêm âm đạo. (N đối với nữ: Giả dược và metformin = 534, dapagliflozin 5 mg và metformin = 223, 
dapagliflozin 10 mg và metformin = 430).

Nhiễm trùng đường tiết niệu bao gồm các phản ứng có hại sau đây, được liệt kê theo thứ tự tần suất được báo cáo: nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bàng quang, 

viêm bể thận, viêm niệu đạo và viêm tuyến tiền liệt.

Nhiễm trùng cơ sinh dục bao gồm các phản ứng phụ sau đây, được liệt kê theo thứ tự tần suất được báo cáo đối với nam giới: viêm bao quy đầu,

nhiễm nấm sinh dục, nhiễm nấm candida, nấm Candida sinh dục, nhiễm trùng sinh dục, viêm hậu môn, viêm vòi trứng. (N đối với nam: Giả dược 
và metformin = 651, dapagliflozin 5 mg và metformin = 187, dapagliflozin 10 mg và metformin = 553).

Tăng đi tiểu bao gồm các phản ứng có hại sau đây, được liệt kê theo thứ tự tần suất được báo cáo: đái ra nhiều, đái nhiều và lượng nước 
tiểu tăng.

†

‡

§

Metformin hydrochloride

Trong các thử nghiệm đơn trị liệu có đối chứng với giả dược về metformin phóng thích kéo dài, tiêu chảy và buồn nôn / nôn đã được 
báo cáo ở> 5% bệnh nhân được điều trị bằng metformin và phổ biến hơn ở bệnh nhân được điều trị bằng giả dược (9,6% so với 2,6% 
đối với tiêu chảy và 6,5% so với 1,5 % cho buồn nôn / nôn). Tiêu chảy dẫn đến việc ngừng dùng thuốc nghiên cứu ở 0,6% bệnh nhân 
được điều trị bằng metformin phóng thích kéo dài.

10

ID tham chiếu: 4131552



Nhóm 12 nghiên cứu có kiểm soát giả dược đối với Dapagliflozin 5 và 10 mg 

Dapagliflozin

Dữ liệu trong Bảng 2 được lấy từ 12 nghiên cứu đối chứng với giả dược kéo dài từ 12 đến 24 tuần. Trong 4 nghiên cứu, 
dapagliflozin được sử dụng dưới dạng đơn trị liệu, và trong 8 nghiên cứu, dapagliflozin được sử dụng như một chất bổ sung cho 
liệu pháp điều trị đái tháo đường nền hoặc điều trị kết hợp với metformin [xemNghiên cứu lâm sàng (14)].

Những dữ liệu này phản ánh mức độ phơi nhiễm của 2338 bệnh nhân với dapagliflozin với thời gian phơi nhiễm trung 
bình là 21 tuần. Bệnh nhân được dùng giả dược (N = 1393), dapagliflozin 5 mg (N = 1145), hoặc dapagliflozin 10 mg (N 
= 1193) một lần mỗi ngày. Tuổi trung bình của dân số là 55 tuổi và 2% trên 75 tuổi. Năm mươi phần trăm (50%) dân số 
là nam giới; 81% là người Da trắng, 14% là người Châu Á và 3% là người Mỹ da đen hoặc gốc Phi. Tại thời điểm ban đầu, 
dân số mắc bệnh tiểu đường trung bình 6 năm, có HbA1c trung bình là 8,3% và 21% đã có các biến chứng vi mạch của 
bệnh tiểu đường. Chức năng thận cơ bản bình thường hoặc suy giảm nhẹ ở 92% bệnh nhân và suy giảm vừa phải ở 8% 
bệnh nhân (eGFR trung bình 86 mL / phút / 1,73 m2).

Bảng 2 cho thấy các phản ứng có hại thường gặp khi sử dụng dapagliflozin. Những phản ứng bất lợi này không xuất hiện 
ở thời điểm ban đầu, xảy ra phổ biến hơn khi dùng dapagliflozin so với giả dược và xảy ra ở ít nhất 2% bệnh nhân được 
điều trị bằng dapagliflozin 5 mg hoặc dapagliflozin 10 mg.

Bảng 2: Các phản ứng có hại trong các nghiên cứu có kiểm soát giả dược được báo cáo ở ≥2% bệnh nhân được điều trị bằng 
Dapagliflozin

Phản ứng có hại % bệnh nhân
Nhóm 12 nghiên cứu có kiểm soát giả dược

Giả dược Dapagliflozin
5 mg

N = 1145

Dapagliflozin
10 mg

N = 1193N = 1393

Nhiễm trùng cơ sinh dục nữ* 1,5 8,4 6.9
Viêm mũi họng 6.2 6.6 6,3
Nhiễm trùng đường tiết niệu† 3.7 5,7 4.3
Đau lưng 3.2 3.1 4.2
Tăng đi tiểu‡ 1,7 2,9 3.8
Nhiễm trùng cơ sinh dục nam§ 0,3 2,8 2,7
Buồn nôn 2,4 2,8 2,5
Bệnh cúm 2.3 2,7 2.3
Rối loạn lipid máu 1,5 2.1 2,5
Táo bón 1,5 2,2 1,9
Khó chịu khi đi tiểu 0,7 1,6 2.1
Đau ở các chi 1,4 2.0 1,7

* Nhiễm nấm sinh dục bao gồm các phản ứng có hại sau đây, được liệt kê theo thứ tự tần suất được báo cáo đối với phụ nữ: nhiễm nấm âm hộ, 
nhiễm trùng âm đạo, nhiễm nấm Candida âm hộ, viêm âm hộ, nhiễm trùng sinh dục, nhiễm nấm Candida sinh dục, nhiễm nấm sinh dục, 
viêm âm hộ, nhiễm trùng đường sinh dục, áp xe âm hộ, và viêm âm đạo do vi khuẩn. (N cho nữ: Giả dược = 677,
dapagliflozin 5 mg = 581, dapagliflozin 10 mg = 598).

† Nhiễm trùng đường tiết niệu bao gồm các phản ứng phụ sau đây, được liệt kê theo thứ tự tần suất được báo cáo: nhiễm trùng đường tiết niệu,

viêm bàng quang,Escherichianhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng đường sinh dục, viêm bể thận, viêm tuyến ba, viêm niệu đạo, nhiễm trùng thận và viêm tuyến tiền 

liệt.
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‡ Tăng đi tiểu bao gồm các phản ứng có hại sau đây, được liệt kê theo thứ tự tần suất được báo cáo: đái ra nhiều, đái nhiều và lượng nước 
tiểu tăng.

Nhiễm trùng cơ sinh dục bao gồm các phản ứng phụ sau đây, được liệt kê theo thứ tự tần suất được báo cáo đối với nam giới: viêm bao quy đầu,

nhiễm nấm sinh dục, nhiễm nấm candida, nhiễm nấm Candida sinh dục, nhiễm trùng sinh dục nam, nhiễm trùng dương vật, viêm dương vật, nhiễm 

trùng balanoposthitis, nhiễm trùng sinh dục, viêm hậu môn. (N đối với nam: Giả dược = 716, dapagliflozin 5 mg = 564, dapagliflozin 10 mg = 595).

§

Nhóm 13 nghiên cứu có kiểm soát giả dược về Dapagliflozin 10 mg

Tính an toàn và khả năng dung nạp của dapagliflozin 10 mg cũng được đánh giá trong một nhóm 
nghiên cứu lớn hơn có đối chứng với giả dược. Nhóm này kết hợp 13 nghiên cứu đối chứng với giả 
dược, bao gồm 3 nghiên cứu đơn trị liệu, 9 nghiên cứu bổ sung vào liệu pháp điều trị đái tháo đường cơ 
bản và kết hợp ban đầu với nghiên cứu metformin. Trong 13 nghiên cứu này, 2360 bệnh nhân đã được 
điều trị một lần mỗi ngày với dapagliflozin 10 mg trong thời gian phơi nhiễm trung bình là 22 tuần. Độ 
tuổi trung bình của dân số là 59 tuổi và 4% trên 75 tuổi. Năm mươi tám phần trăm (58%) dân số là nam 
giới; 84% là người da trắng, 9% là người châu Á và 3% là người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi. Tại thời 
điểm ban đầu, dân số mắc bệnh tiểu đường trung bình 9 năm, có HbA1c trung bình là 8,2% và 30% đã 
mắc bệnh vi mạch.2).

Lượng cạn kiệt
Dapagliflozin gây lợi tiểu thẩm thấu, có thể dẫn đến giảm thể tích nội mạch. Các phản ứng có hại liên quan đến suy giảm thể 
tích (bao gồm báo cáo về tình trạng mất nước, giảm thể tích tuần hoàn, hạ huyết áp thế đứng hoặc hạ huyết áp) được thể 
hiện trong Bảng 3 cho nhóm nghiên cứu 12 và 13 nghiên cứu, ngắn hạn, có đối chứng với giả dược [xem Cảnh báo và Biện 
pháp phòng ngừa (5.2)].

Bảng 3: Các phản ứng có hại của việc cạn kiệt khối lượng*trong Nghiên cứu lâm sàng với Dapagliflozin

Nhóm 12 giả dược được kiểm soát
Học

Nhóm 13 nghiên cứu 
có kiểm soát giả dược

Giả dược Dapagliflozin
5 mg

Dapagliflozin
10 mg

Giả dược Dapagliflozin
10 mg

Tổng dân số 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%)

Nhóm bệnh nhân n (%)
Bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu quai n = 55

1 (1,8%)
n = 40

0
n = 31

3 (9,7%)
n = 267

4 (1,5%)
n = 236

6 (2,5%)
Bệnh nhân suy thận trung 
bình với eGFR -30 và <60 
mL / phút / 1,73 m2

n = 107
2 (1,9%)

n = 107
1 (0,9%)

n = 89
1 (1,1%)

n = 268
4 (1,5%)

n = 265
5 (1,9%)

Bệnh nhân -65 tuổi 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%)

* Suy giảm thể tích bao gồm các báo cáo về tình trạng mất nước, giảm thể tích tuần hoàn, hạ huyết áp thế đứng, hoặc hạ huyết áp.

Suy giảm chức năng thận

Sử dụng dapagliflozin có liên quan đến việc tăng creatinin huyết thanh và giảm eGFR (xem Bảng 4). Ở những bệnh nhân 
có chức năng thận bình thường hoặc suy giảm nhẹ lúc ban đầu, creatinin huyết thanh và eGFR trở về giá trị ban đầu ở 
Tuần 24. Các phản ứng có hại liên quan đến thận, bao gồm suy thận và creatinin máu
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tăng, thường xuyên hơn ở những bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin (xem Bảng 5). Bệnh nhân cao 
tuổi và bệnh nhân suy giảm chức năng thận dễ bị các phản ứng phụ này hơn (xem Bảng 5). Giảm eGFR liên 
tục được thấy ở bệnh nhân suy thận trung bình (eGFR 30 đến nhỏ hơn
60 mL / phút / 1,73 m2).

Bảng 4: Những thay đổi về Creatinine huyết thanh và eGFR liên quan đến Dapagliflozin trong nhóm 12 
nghiên cứu có kiểm soát giả dược và nghiên cứu suy thận vừa phải

Nhóm 12 nghiên cứu có kiểm soát giả dược

Giả dược
N = 1393

Dapagliflozin 5 mg
N = 1145

Dapagliflozin 10 mg
N = 1193

Trung bình cơ sở Creatinine huyết thanh (mg / dL) 0,853 0,860 0,847
eGFR (mL / phút / 1,73 m2) 86.0 85.3 86,7

Tuần 1 Thay đổi Creatinine huyết thanh (mg / dL) - 0,003 0,029 0,041
eGFR (mL / phút / 1,73 m2) 0,4 - 2,9 - 4.1

Tuần 24 Thay đổi Creatinine huyết thanh (mg / dL) - 0,005 - 0,001 0,001
eGFR (mL / phút / 1,73 m2) 0,8 0,8 0,3

Nghiên cứu suy thận vừa phải
Giả dược

N = 84
Dapagliflozin 5 mg

N = 83
Dapagliflozin 10 mg

N = 85

Trung bình cơ sở Creatinine huyết thanh (mg / dL) 1,46 1.53 1,52
eGFR (mL / phút / 1,73 m2) 45,6 44,2 43,9

Tuần 1 Thay đổi Creatinine huyết thanh (mg / dL) 0,01 0,13 0,18
eGFR (mL / phút / 1,73 m2) 0,5 - 3,8 - 5,5

Tuần 24 Thay đổi Creatinine huyết thanh (mg / dL) 0,02 0,08 0,16
eGFR (mL / phút / 1,73 m2) 0,03 - 4.0 - 7.4

Tuần 52 Thay đổi Creatinine huyết thanh (mg / dL) 0,10 0,06 0,15
eGFR (mL / phút / 1,73 m2) - 2,6 - 4,2 - 7,3

Bảng 5: Tỷ lệ bệnh nhân có ít nhất một phản ứng có hại liên quan đến suy thận

Nhóm 6 giả dược kiểm soát
Nghiên cứu (lên đến 104 tuần)*

Nhóm 9 nghiên cứu có 
kiểm soát giả dược (tối đa

104 tuần)†

Đặc điểm cơ bản Giả dược Dapagliflozin
5 mg

Dapagliflozin
10 mg

Giả dược Dapagliflozin
10 mg

Dân số tổng thể
Bệnh nhân (%) có ít nhất một sự 
kiện

n = 785
13

(1,7%)

n = 767
14 (1,8%)

n = 859
16 (1,9%)

n = 1956
82 (4,2%)

n = 2026
136 (6,7%)

65 tuổi trở lên Bệnh nhân 
(%) có ít nhất một biến cố

n = 190
4 (2,1%)

n = 162
5 (3,1%)

n = 159
6 (3,8%)

n = 655
52 (7,9%)

n = 620
87 (14,0%)

eGFR -30 và
<60 mL / phút / 1,73 m2

Bệnh nhân (%) có ít nhất một

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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Nhóm 6 giả dược kiểm soát
Nghiên cứu (lên đến 104 tuần)*

Nhóm 9 nghiên cứu có 
kiểm soát giả dược (tối đa

104 tuần)†

Sự kiện

65 tuổi trở lên và eGFR -30 
và
<60 mL / phút / 1,73 m2

Bệnh nhân (%) có ít nhất một sự 
kiện

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

2 (4,9%) 3 (7,0%) 4 (11,4%) 27 (19,1%) 47 (35,1%)

* Nhóm bệnh nhân từ nhóm 12 nghiên cứu đối chứng với giả dược với phần mở rộng dài hạn. 
Nhóm bệnh nhân từ nhóm 13 nghiên cứu đối chứng với giả dược với phần mở rộng dài hạn.†

Tính an toàn của dapagliflozin được đánh giá trong một nghiên cứu trên bệnh nhân suy thận trung bình (eGFR 30 đến 
dưới 60 mL / phút / 1,73 m2). Trong nghiên cứu này, 13 bệnh nhân bị gãy xương trong thời gian điều trị lên đến 104 
tuần. Không có ca gãy xương nào xảy ra ở nhóm dùng giả dược, 5 ca xảy ra ở nhóm dapagliflozin 5 mg, và 8 ca xảy ra ở 
nhóm dapagliflozin 10 mg. Tám trong số 13 ca gãy xương này là ở những bệnh nhân có eGFR cơ bản từ 30 đến 45 mL / 
phút / 1,73 m2. 11 trong số 13 ca gãy xương đã được báo cáo trong vòng 52 tuần đầu tiên. Không có mô hình rõ ràng đối 
với vị trí giải phẫu của vết gãy.

Hạ đường huyết

Tần suất hạ đường huyết theo nghiên cứu [xemNghiên cứu lâm sàng (14)] được trình bày trong Bảng 6. Hạ đường huyết 
thường xuyên hơn khi dapagliflozin được thêm vào sulfonylurea hoặc insulin [xemCảnh báo và Đề phòng (5.6)].

Bảng 6: Tỷ lệ mắc bệnh chính*và trẻ vị thành niên†Hạ đường huyết trong các nghiên cứu có kiểm soát giả dược

Giả dược Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

Tiện ích bổ sung cho Metformin*(24 tuần) N = 137 N = 137 N = 135

Chính [n (%)] 0 0 0
Nhỏ [n (%)] 0 2 (1,5) 1 (0,7)

Active Control Add-on cho Metformin so với 
Glipizide (52 tuần)

N = 408 - N = 406

Chính [n (%)] 3 (0,7) - 0
Nhỏ [n (%)] 147 (36.0) - 7 (1.7)
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Giả dược Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

Bổ sung vào chất ức chế DPP4 (có hoặc không có 
Metformin) (24 tuần)

N = 226 - N = 225

Chính [n (%)] 0 - 1 (0,4)
Nhỏ [n (%)] 3 (1,3) - 4 (1,8)

Bổ sung cho Insulin có hoặc không có các OAD 
khác‡(24 tuần)

N = 197 N = 212 N = 196

Chính [n (%)] 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5)
Nhỏ [n (%)] 67 (34.0) 92 (43,4) 79 (40,3)

* Các đợt hạ đường huyết chính được định nghĩa là các đợt có triệu chứng cần sự trợ giúp từ bên ngoài (bên thứ ba) do suy giảm nghiêm 
trọng về ý thức hoặc hành vi với giá trị glucose trong mao mạch hoặc huyết tương <54 mg / dL và phục hồi nhanh chóng sau khi dùng 
glucose hoặc glucagon.
Các đợt hạ đường huyết nhẹ được định nghĩa là một đợt có triệu chứng với kết quả đo đường huyết tương hoặc mao mạch <63 mg / dL 
bất kể nhu cầu hỗ trợ bên ngoài, hoặc đo đường huyết tương hoặc mao mạch không có triệu chứng <63 mg / dL không đủ tiêu chuẩn là 
bệnh chính. tập phim.
OAD = liệu pháp điều trị đái tháo đường bằng đường uống.

†

‡

Nhiễm trùng cơ sinh dục

Nhiễm trùng cơ sinh dục xảy ra thường xuyên hơn khi điều trị bằng dapagliflozin. Nhiễm trùng cơ sinh dục được báo cáo 
ở 0,9% bệnh nhân dùng giả dược, 5,7% khi dùng dapagliflozin 5 mg và 4,8% khi dùng dapagliflozin 10 mg, trong nhóm 
12 nghiên cứu đối chứng với giả dược. Ngừng nghiên cứu do nhiễm trùng sinh dục xảy ra ở 0% bệnh nhân được điều trị 
bằng giả dược và 0,2% bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin 10 mg. Các ca nhiễm trùng được báo cáo ở nữ nhiều 
hơn nam (xem Bảng 2). Các bệnh nhiễm trùng cơ sinh dục được báo cáo thường xuyên nhất là nhiễm trùng nấm âm hộ 
ở phụ nữ và viêm quy đầu ở nam giới. Bệnh nhân có tiền sử nhiễm trùng cơ sinh dục có nhiều khả năng bị nhiễm trùng 
cơ sinh dục trong quá trình nghiên cứu hơn những bệnh nhân không có tiền sử trước đó (10,0%, 23,1% và 25,0% so với 
0,8%, 5,9% và 5,0% khi dùng giả dược, dapagliflozin 5 mg,

Phản ứng quá mẫn

Các phản ứng quá mẫn (ví dụ, phù mạch, nổi mày đay, quá mẫn)   đã được báo cáo khi điều trị bằng dapagliflozin. Trong toàn bộ 
chương trình lâm sàng, phản ứng phản vệ nghiêm trọng và phản ứng có hại nghiêm trọng trên da và phù mạch đã được báo cáo ở 
0,2% bệnh nhân được điều trị bằng thuốc so sánh và 0,3% bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin. Nếu xảy ra phản ứng quá 
mẫn, ngừng sử dụng dapagliflozin; điều trị theo tiêu chuẩn chăm sóc và theo dõi cho đến khi các dấu hiệu và triệu chứng biến mất.

Kiểm tra trong phòng thí nghiệm

Tăng Hematocrit

Dapagliflozin

Trong nhóm 13 nghiên cứu có đối chứng với giả dược, sự gia tăng giá trị hematocrit trung bình so với ban đầu đã được quan sát thấy 
ở những bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin bắt đầu từ Tuần 1 và tiếp tục đến Tuần 16, khi quan sát thấy sự khác biệt trung 
bình tối đa so với ban đầu. Ở Tuần 24, những thay đổi trung bình so với ban đầu trong hematocrit là
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- 0,33% ở nhóm dùng giả dược và 2,30% ở nhóm dùng dapagliflozin 10 mg. Đến Tuần 24, giá trị hematocrit
> 55% được báo cáo ở 0,4% bệnh nhân được điều trị bằng giả dược và 1,3% ở bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin 10 mg.

Tăng phốt pho vô cơ trong huyết thanh

Dapagliflozin

Trong nhóm 13 nghiên cứu có đối chứng với giả dược, mức tăng nồng độ phốt pho huyết thanh trung bình so với ban đầu 
được báo cáo ở Tuần 24 ở bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin 10 mg so với bệnh nhân được điều trị bằng giả dược 
(mức tăng trung bình là 0,13 mg / dL so với -0,04 mg / dL , tương ứng). Tỷ lệ bệnh nhân có bất thường rõ rệt trong phòng 
thí nghiệm về tăng phosphat huyết (≥5,6 mg / dL nếu tuổi 17-65 hoặc ≥5,1 mg / dL nếu tuổi ≥66) được báo cáo ở nhóm 
dapagliflozin 10 mg so với nhóm giả dược ở Tuần 24 (1,7% so với 0,9%, tương ứng).

Tăng cholesterol Lipoprotein Mật độ thấp Dapagliflozin

Dapagliflozin

Trong nhóm 13 nghiên cứu có đối chứng với giả dược, những thay đổi so với ban đầu về giá trị lipid trung bình đã được báo cáo ở những bệnh 
nhân được điều trị bằng dapagliflozin so với những bệnh nhân được điều trị bằng giả dược. Thay đổi phần trăm trung bình so với ban đầu ở 
Tuần 24 là 0,0% so với 2,5% đối với cholesterol toàn phần và -1,0% so với 2,9% đối với cholesterol LDL ở nhóm giả dược và dapagliflozin 10 mg, 
tương ứng.

Vitamin B12Nồng độ

Metformin hydrochloride

Metformin có thể làm giảm vitamin B trong huyết thanh12nồng độ. Đo các thông số huyết học hàng năm được 
khuyến cáo ở bệnh nhân sử dụng XIGDUO XR và bất kỳ bất thường rõ ràng nào cần được điều tra và quản lý thích 
hợp [xemCảnh báo và Đề phòng (5.7)].

6.2 Kinh nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị 

trường Dapagliflozin

Các phản ứng phụ khác đã được xác định trong quá trình sử dụng dapagliflozin sau phê duyệt. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo 
một cách tự nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn, nên thường không thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của 
chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với thuốc.

-
-
-
-

Nhiễm toan ceton [xemCảnh báo và Đề phòng (5.3)]
Tổn thương thận cấp tính và suy giảm chức năng thận [xemCảnh báo và Đề phòng (5.4)] 
Urosepsis và viêm bể thận [xemCảnh báo và Đề phòng (5.5)] Phát ban

Metformin hydrochloride

-Tổn thương gan do tế bào gan ứ mật, tế bào gan và tế bào gan hỗn hợp
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7. TƯƠNG TÁC THUỐC

7.1 Xét nghiệm Glucose nước tiểu dương 

tính Dapagliflozin

Theo dõi kiểm soát đường huyết bằng xét nghiệm glucose trong nước tiểu không được khuyến cáo ở những bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế SGLT2 vì thuốc 

ức chế SGLT2 làm tăng bài tiết glucose qua nước tiểu và sẽ dẫn đến kết quả xét nghiệm glucose trong nước tiểu dương tính. Sử dụng các phương pháp thay thế 

để theo dõi kiểm soát đường huyết.

7.2 Gây nhiễu với thử nghiệm 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) 

Dapagliflozin

Theo dõi kiểm soát đường huyết bằng xét nghiệm 1,5-AG không được khuyến khích vì các phép đo 1,5-AG không đáng tin cậy trong việc đánh 
giá kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân dùng thuốc ức chế SGLT2. Sử dụng các phương pháp thay thế để theo dõi kiểm soát đường huyết.

7.3 Chất ức chế anhydrase cacbonic

Topiramate hoặc các chất ức chế anhydrase carbonic khác (ví dụ, zonisamide, acetazolamide hoặc dichlorphenamide) thường 
gây giảm bicarbonate huyết thanh và gây ra khoảng trống không anion, nhiễm toan chuyển hóa tăng clo huyết. Sử dụng đồng 
thời các thuốc này với XIGDUO XR có thể làm tăng nguy cơ nhiễm toan lactic. Cân nhắc theo dõi thường xuyên hơn những 
bệnh nhân này.

7.4 Thuốc làm giảm thanh thải Metformin

Sử dụng đồng thời các thuốc can thiệp vào hệ thống vận chuyển thông thường ở ống thận liên quan đến việc thải 
trừ metformin qua thận (ví dụ: chất vận chuyển cation hữu cơ-2 [OCT2] / multidrug và chất ức chế đùn độc tố 
[MATE] như ranolazine, vandetanib, dolutegravir và cimetidine) có thể làm tăng tiếp xúc toàn thân với metformin 
và có thể làm tăng nguy cơ nhiễm axit lactic[xemDược lâm sàng (12.3)]. Cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro của việc sử 
dụng đồng thời.

7,5 Rượu
Rượu được biết là làm tăng tác dụng của metformin đối với chuyển hóa lactate. Cảnh báo bệnh nhân không uống quá 
nhiều rượu trong khi dùng XIGDUO XR.

7.6 Sử dụng với các loại thuốc 

khác Metformin hydrochloride

Một số loại thuốc có thể làm tăng đường huyết và có thể dẫn đến mất kiểm soát đường huyết. Những loại thuốc này bao 
gồm thiazide và các thuốc lợi tiểu khác, corticosteroid, phenothiazin, các sản phẩm tuyến giáp, estrogen, thuốc tránh thai, 
phenytoin, axit nicotinic, thuốc cường giao cảm, thuốc chặn kênh canxi và isoniazid. Khi sử dụng những loại thuốc như vậy 
cho bệnh nhân đang dùng XIGDUO XR, bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ để mất kiểm soát đường huyết. Khi các loại 
thuốc như vậy được rút khỏi bệnh nhân đang dùng XIGDUO XR, bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ để biết tình trạng hạ 
đường huyết.

Ở những người tình nguyện khỏe mạnh, dược động học của metformin và propranolol cũng như của metformin và ibuprofen 
không bị ảnh hưởng khi dùng chung trong các nghiên cứu tương tác với liều đơn.
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8. SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

8.1 Mang thai
Mang thai loại C

Không có nghiên cứu đầy đủ và được kiểm soát tốt về XIGDUO XR hoặc các thành phần riêng lẻ của nó ở phụ nữ mang thai. 
Dựa trên kết quả của các nghiên cứu về độc tính sinh sản và phát triển ở động vật, dapagliflozin, một thành phần của 
XIGDUO XR, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và trưởng thành của thận. Trong một nghiên cứu chuột ở lứa tuổi vị thành 
niên, tỷ lệ mắc và / hoặc mức độ nghiêm trọng của chứng giãn bể thận và ống thận tăng lên rõ ràng ở liều thử nghiệm thấp 
nhất, xấp xỉ 15 lần phơi nhiễm lâm sàng từ liều 10 mg.

Những kết quả này xảy ra khi tiếp xúc với thuốc trong thời kỳ phát triển của động vật tương quan với cuối quý thứ 
hai và thứ ba của thai kỳ ở người. Khi mang thai, hãy xem xét các liệu pháp thay thế phù hợp, đặc biệt là trong tam 
cá nguyệt thứ hai và thứ ba. XIGDUO XR chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích mang lại cao hơn 
nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi.

Dapagliflozin

Trong một nghiên cứu về độc tính ở trẻ vị thành niên, khi dapagliflozin được dùng trực tiếp cho chuột non từ ngày sau sinh 
(PND) 21 cho đến khi PND 90 ở liều 1, 15, hoặc 75 mg / kg / ngày, đã ghi nhận sự gia tăng trọng lượng thận và giãn bể thận và 
ống thận. ở tất cả các cấp. Mức độ phơi nhiễm ở liều thử nghiệm thấp nhất gấp 15 lần liều lượng thuốc tối đa trên lâm sàng, 
dựa trên AUC. Sự giãn nở của bể thận và ống thận quan sát được ở động vật chưa thành niên không hoàn toàn đảo ngược 
trong khoảng thời gian phục hồi khoảng 1 tháng. Trong một nghiên cứu về sự phát triển trước khi sinh và sau khi sinh, chuột 
mẹ được định lượng từ ngày mang thai thứ 6 đến ngày cho con bú 21 ở liều 1, 15 hoặc 75 mg / kg / ngày, và chuột con được 
tiếp xúc gián tiếp.trong tử cungvà trong suốt thời kỳ cho con bú. Tăng tỷ lệ hoặc mức độ nghiêm trọng của giãn bể thận đã 
được quan sát thấy ở con cái trưởng thành của đập được điều trị ở liều 75 mg / kg / ngày (phơi nhiễm dapagliflozin của mẹ và 
con tương ứng là 1415 lần và 137 lần, giá trị trên người ở liều lâm sàng). Sự giảm trọng lượng cơ thể nhộng liên quan đến liều 
được quan sát ở liều ≥1 mg / kg / ngày (xấp xỉ ≥19 lần liều lâm sàng). Không có tác dụng phụ nào đối với các tiêu chí phát triển 
được ghi nhận ở liều 1 mg / kg / ngày, hoặc xấp xỉ 19 lần liều dùng trên lâm sàng.

Trong các nghiên cứu về sự phát triển phôi thai ở chuột và thỏ, dapagliflozin được sử dụng trong khoảng thời gian trùng 
với thời kỳ hình thành cơ quan trong ba tháng đầu ở người. Không có độc tính phát triển được quan sát thấy ở thỏ ở bất 
kỳ liều lượng nào được thử nghiệm. Ở chuột, dapagliflozin không gây chết phôi cũng không gây quái thai với liều lên đến 
75 mg / kg / ngày hoặc gấp 1441 lần liều tối đa trên lâm sàng là 10 mg. Ở liều cao hơn ở chuột, dị tật mạch máu, xương 
sườn, đốt sống, manubria và biến thể xương ở bào thai ở ≥150 mg / kg hoặc 2344 lần so với liều lâm sàng 10 mg.

Metformin hydrochloride

Metformin hydrochlorid không gây tác dụng phụ trên sự phát triển khi dùng cho chuột và thỏ Sprague Dawley mang thai 
với liều lượng lên đến 600 mg / kg / ngày trong thời kỳ hình thành cơ quan. Điều này thể hiện mức phơi nhiễm khoảng 2 - 
6 lần với liều 2000 mg lâm sàng dựa trên diện tích bề mặt cơ thể (mg / m2) đối với chuột và thỏ tương ứng.Metformin 
không gây quái thai ở chuột và thỏ với liều lên đến 600 mg / kg / ngày. Điều này thể hiện mức phơi nhiễm khoảng 2 và 6 
lần MRHD là 2000 mg dựa trên so sánh diện tích bề mặt cơ thể đối với chuột và thỏ, tương ứng. Việc xác định nồng độ 
trong bào thai cho thấy có một phần hàng rào nhau thai đối với metformin.
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8.3 Bà mẹ cho con bú

Người ta không biết liệu XIGDUO XR có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Trong các nghiên cứu được thực hiện với các thành 

phần riêng lẻ, cả dapagliflozin (đạt mức 0,49 lần so với nồng độ tìm thấy trong huyết tương của mẹ) và metformin đều được bài tiết 

qua sữa của chuột đang cho con bú.

Dữ liệu ở chuột vị thành niên tiếp xúc trực tiếp với dapagliflozin cho thấy nguy cơ đối với thận đang phát triển (giãn bể 
thận và ống thận) trong quá trình trưởng thành. Vì quá trình trưởng thành thận của con người diễn ra trong tử cung và 
trong 2 năm đầu đời khi có tiếp xúc với sữa cho con bú, nên có thể có nguy cơ đối với thận đang phát triển của con 
người. Do nhiều loại thuốc được bài tiết qua sữa mẹ và do dapagliflozin có khả năng gây phản ứng có hại nghiêm trọng 
ở trẻ bú mẹ, nên cần đưa ra quyết định ngừng cho con bú hay ngừng XIGDUO XR, có tính đến tầm quan trọng của thuốc 
đối với người mẹ.

8.4 Sử dụng cho Trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả của XIGDUO XR ở bệnh nhi dưới 18 tuổi chưa được thiết lập.

8.5 Sử dụng cho người già

XIGDUO XR

Không khuyến cáo thay đổi liều lượng XIGDUO XR dựa trên độ tuổi. Đánh giá chức năng thận thường xuyên hơn được khuyến 
cáo ở bệnh nhân cao tuổi.

Dapagliflozin

Tổng số 1424 (24%) trong số 5936 bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin từ 65 tuổi trở lên và 207 (3,5%) bệnh 
nhân từ 75 tuổi trở lên trong nhóm 21 nghiên cứu mù đôi, có kiểm soát, an toàn lâm sàng và hiệu quả của 
dapagliflozin . Sau khi kiểm soát mức độ chức năng thận (eGFR), hiệu quả tương tự đối với bệnh nhân dưới 65 tuổi 
và những người từ 65 tuổi trở lên. Ở bệnh nhân ≥65 tuổi, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin cao hơn 
có phản ứng phụ liên quan đến suy giảm thể tích và suy thận hoặc suy thận so với bệnh nhân được điều trị bằng 
giả dược [xemCảnh báo và Đề phòng (5.3)vàPhản ứng có hại (6.1)].

Metformin hydrochloride

Các nghiên cứu lâm sàng có đối chứng về metformin không bao gồm đủ số lượng bệnh nhân cao tuổi để xác định xem 
họ có phản ứng khác với bệnh nhân trẻ hay không, mặc dù các kinh nghiệm lâm sàng được báo cáo khác đã không xác 
định được sự khác biệt về đáp ứng giữa bệnh nhân cao tuổi và trẻ tuổi. Metformin được biết là cơ bản được bài tiết qua 
thận và do nguy cơ nhiễm axit lactic với metformin cao hơn ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận từ trung 
bình đến nặng. Nói chung, việc lựa chọn liều cho bệnh nhân cao tuổi nên thận trọng, thường bắt đầu ở cuối khoảng liều 
thấp, phản ánh tần suất suy giảm chức năng gan, thận hoặc tim nhiều hơn và bệnh đồng thời hoặc điều trị bằng thuốc 
khác và nguy cơ cao hơn nhiễm toan lactic. Đánh giá chức năng thận thường xuyên hơn ở bệnh nhân cao tuổi [xemCảnh 
báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1),và Dược lâm sàng (12.3)].

8.6 Bệnh nhân suy thận nhẹ (eGFR ≥60 đến <90 mL / phút / 1,73 m2) 
Dapagliflozin

Nhóm 21 nghiên cứu về hiệu quả và an toàn lâm sàng mù đôi, tích cực và có đối chứng với giả dược 
(dapagliflozin dưới dạng đơn trị liệu hoặc kết hợp với các liệu pháp điều trị đái tháo đường khác) bao gồm 
53% (4906/9339) bệnh nhân suy thận nhẹ. Hồ sơ an toàn ở bệnh nhân suy thận nhẹ tương tự như trong dân 
số chung.
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8.7 Suy gan
Sử dụng metformin ở bệnh nhân suy gan có liên quan đến một số trường hợp nhiễm toan lactic. XIGDUO 
XR không được khuyến cáo ở bệnh nhân suy gan [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)].

10. QUÁ LIỀU LƯỢNG

Dapagliflozin

Không có báo cáo về quá liều trong chương trình phát triển lâm sàng cho dapagliflozin. Trong trường hợp quá liều, hãy 
liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Chất độc. Cũng hợp lý khi sử dụng các biện pháp hỗ trợ tùy theo tình trạng lâm sàng của 
bệnh nhân. Việc loại bỏ dapagliflozin bằng thẩm tách máu chưa được nghiên cứu.

Metformin hydrochloride

Đã xảy ra quá liều metformin hydrochloride, bao gồm cả việc uống một lượng> 50 gam. Hạ đường huyết đã được báo 
cáo trong khoảng 10% trường hợp, nhưng không có mối liên hệ nhân quả nào với metformin hydrochloride được xác 
định. Nhiễm toan lactic đã được báo cáo trong khoảng 32% trường hợp quá liều metformin [xem Cảnh báo và Biện 
pháp phòng ngừa (5.1)]. Metformin có thể thẩm tách với độ thanh thải lên đến 170 mL / phút trong điều kiện huyết 
động tốt. Do đó, thẩm tách máu có thể hữu ích để loại bỏ thuốc tích lũy từ những bệnh nhân nghi ngờ quá liều 
metformin.

11. MÔ TẢ

Viên nén XIGDUO XR (dapagliflozin và metformin HCl giải phóng kéo dài) chứa hai loại thuốc uống hạ đường 
huyết được sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường loại 2: dapagliflozin và metformin hydrochlorid.

Dapagliflozin

Dapagliflozin được mô tả về mặt hóa học là D-glucitol, 1,5-anhydro-1-C- [4-clo-3 - [(4 etoxyphenyl) metyl] phenyl] 
-, (1S) -, được ghép với (2S) -1,2-propanediol, hiđrat (1: 1: 1). Công thức thực nghiệm là C21H25ClO6•C3Hsố 8O2• H2O 
và khối lượng công thức là 502,98. Công thức cấu tạo là:

Metformin hydrochloride

Metformin hydrochloride (N, N-dimethylimidodicacbonimidic diamide hydrochloride) là một hợp chất tinh thể màu 
trắng đến trắng nhạt có công thức phân tử là C4H11N5• HCl và khối lượng phân tử là 165,63. Metformin 
hydrochloride hòa tan tự do trong nước, ít hòa tan trong rượu, và thực tế không hòa tan trong axeton, ete và 
cloroform. PKmộtcủa metformin là 12,4. Độ pH của dung dịch nước 1% của metformin hydroclorid là 6,68. Công 
thức cấu tạo là:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR có sẵn để uống dưới dạng viên nén chứa tương đương 2,5 mg dapagliflozin như dapagliflozin 
propanediol và 1000 mg metformin hydrochloride (XIGDUO XR 2,5mg / 1000mg), 5 mg dapagliflozin như 
dapagliflozin propanediol và 500 mg metformin hydrochloride 500 mg), tương đương với 5 mg dapagliflozin dưới 
dạng dapagliflozin propanediol và 1000 mg metformin hydrochloride (XIGDUO XR 5 mg / 1000 mg), tương đương 
với 10 mg dapagliflozin như dapagliflozin propanediol và 500 mg metformin hydrochloride (XIGDUO XR) 500 mg ), 
hoặc chất tương đương của 10 mg dapagliflozin dưới dạng dapagliflozin propanediol và 1000 mg metformin 
hydrochloride (XIGDUO XR 10 mg / 1000 mg).

Mỗi viên nén bao phim của XIGDUO XR chứa các thành phần không hoạt động sau: cellulose vi tinh thể, 
lactose khan, crospovidone, silicon dioxide, magnesi stearat, carboxymethylcellulose natri và hypromellose.

Các chất phủ phim chứa các thành phần không hoạt động sau: rượu polyvinyl, titan đioxit, polyetylen glycol 
và bột talc. Ngoài ra, lớp phủ phim cho viên nén XIGDUO XR 5 mg / 500 mg có chứa hồ nhôm FD&C Yellow 
số 6 / Sunset Yellow FCF. Lớp phủ phim cho XIGDUO XR 2,5 mg / 1000 mg, 5 mg / 1000 mg, 10 mg / 500 mg 
và 10 mg / 1000 mg viên nén có chứa các oxit sắt.

12. DƯỢC LÂM SÀNG

12.1 Cơ chế hoạt động 
XIGDUO XR

XIGDUO XR kết hợp hai chất chống tăng đường huyết có cơ chế hoạt động bổ sung để cải thiện việc kiểm soát 
đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường loại 2: dapagliflozin, một chất ức chế natri-glucose cotransporter 2 (SGLT2) 
và metformin hydrochloride, một biguanide.

Dapagliflozin

Chất cotransporter natri-glucose 2 (SGLT2), được biểu hiện ở các ống thận gần, chịu trách nhiệm cho phần 
lớn quá trình tái hấp thu glucose đã lọc từ lòng ống. Dapagliflozin là chất ức chế SGLT2. Bằng cách ức chế 
SGLT2, dapagliflozin làm giảm tái hấp thu glucose đã lọc và giảm ngưỡng glucose của thận, do đó làm tăng 
bài tiết glucose qua nước tiểu.

Metformin hydrochloride

Metformin cải thiện khả năng dung nạp glucose ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2, làm giảm cả glucose huyết tương 
cơ bản và sau ăn. Metformin làm giảm sản xuất glucose ở gan, giảm hấp thu glucose ở ruột và cải thiện độ nhạy insulin 
bằng cách tăng hấp thu và sử dụng glucose ở ngoại vi. Metformin không tạo ra hạ đường huyết ở cả bệnh nhân tiểu 
đường loại 2 hoặc ở những người khỏe mạnh, ngoại trừ những trường hợp bất thường [xemCảnh báo và Đề phòng 
(5.6)], và không gây tăng insulin máu. Với liệu pháp metformin, sự bài tiết insulin không thay đổi trong khi mức insulin 
lúc đói và đáp ứng insulin huyết tương kéo dài trong ngày có thể thực sự giảm.
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12.2 Dược lực học
Chung

Dapagliflozin

Sự gia tăng lượng glucose bài tiết qua nước tiểu đã được quan sát thấy ở những người khỏe mạnh và ở 
những bệnh nhân đái tháo đường týp 2 sau khi dùng dapagliflozin (xem Hình 1). Liều dapagliflozin 5 hoặc 10 
mg mỗi ngày ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 trong 12 tuần dẫn đến bài tiết khoảng 70 gam glucose trong 
nước tiểu mỗi ngày. Đã quan sát thấy sự bài tiết glucose gần tối đa ở liều dapagliflozin hàng ngày là 20 mg. 
Sự bài tiết glucose qua nước tiểu này với dapagliflozin cũng làm tăng thể tích nước tiểu [xemPhản ứng có hại 
(6.1)].

Hình 1: Biểu đồ phân tán và đường thay đổi so với ban đầu về Lượng đường niệu trong 24 giờ so với Liều 
lượng Dapagliflozin ở đối tượng khỏe mạnh và đối tượng mắc bệnh đái tháo đường týp 2 (T2DM) (Biểu đồ 
bán nhật ký)

Điện sinh lý tim
Dapagliflozin không liên quan đến việc kéo dài khoảng QTc có ý nghĩa lâm sàng ở liều hàng ngày lên đến 150 mg (gấp 
15 lần liều khuyến cáo) trong một nghiên cứu trên các đối tượng khỏe mạnh. Ngoài ra, không quan sát thấy tác dụng 
có ý nghĩa lâm sàng trên khoảng QTc sau khi dùng liều đơn lên đến 500 mg (gấp 50 lần liều khuyến cáo) dapagliflozin ở 
người khỏe mạnh.
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12.3 Dược động học
XIGDUO XR

Viên nén kết hợp XIGDUO XR được coi là tương đương sinh học với việc dùng chung các liều dapagliflozin tương 
ứng (FARXIGA®) và metformin hydrochloride phóng thích kéo dài (GLUCOPHAGE®XR) được quản lý cùng nhau 
dưới dạng viên nén riêng lẻ.

Việc sử dụng XIGDUO XR ở những đối tượng khỏe mạnh sau bữa ăn tiêu chuẩn so với trạng thái nhịn ăn dẫn đến mức độ 
phơi nhiễm như nhau đối với cả dapagliflozin và metformin phóng thích kéo dài. So với trạng thái nhịn ăn, bữa ăn tiêu 
chuẩn làm giảm 35% và làm giảm nồng độ đỉnh dapagliflozin trong huyết tương từ 1 đến 2 giờ. Tác dụng này của thực 
phẩm không được coi là có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Thức ăn không có ảnh hưởng liên quan đến dược động học của 
metformin khi được dùng dưới dạng viên nén kết hợp XIGDUO XR.

Sự hấp thụ

Dapagliflozin

Sau khi uống dapagliflozin, nồng độ tối đa trong huyết tương (Ctối đa) thường đạt được trong vòng 2 giờ 
ở trạng thái nhịn ăn. Ctối đavà giá trị AUC tăng liều tương ứng với việc tăng liều dapagliflozin trong phạm 
vi liều điều trị. Sinh khả dụng tuyệt đối qua đường uống của dapagliflozin sau khi dùng liều 10 mg là 
78%. Sử dụng dapagliflozin với một bữa ăn nhiều chất béo làm giảm C của nótối đa

lên đến 50% và kéo dài Ttối đakhoảng 1 giờ, nhưng không làm thay đổi AUC so với trạng thái nhịn ăn. Những thay 
đổi này không được coi là có ý nghĩa về mặt lâm sàng và dapagliflozin có thể được sử dụng cùng với thức ăn hoặc 
không.

Metformin hydrochloride

Sau một liều metformin giải phóng kéo dài bằng đường uống, Ctối đađạt được với giá trị trung bình là 7 giờ và 
phạm vi từ 4 đến 8 giờ. Mức độ hấp thu metformin (được đo bằng AUC) từ viên nén giải phóng kéo dài metformin 
tăng khoảng 50% khi dùng cùng với thức ăn. Không có ảnh hưởng của thức ăn đối với Ctối đavà Ttối đacủa 
metformin.

Phân bổ

Dapagliflozin

Dapagliflozin liên kết với protein khoảng 91%. Sự gắn kết với protein không bị thay đổi ở bệnh nhân suy 
thận hoặc gan.

Metformin hydrochloride

Các nghiên cứu về phân phối với metformin giải phóng kéo dài chưa được thực hiện; tuy nhiên, thể tích phân bố 
biểu kiến   (V / F) của metformin sau khi uống một liều metformin giải phóng tức thời 850 mg trung bình là 654 ± 
358 L. Metformin liên kết không đáng kể với protein huyết tương, trái ngược với sulfonylurea, là hơn 90%. protein 
liên kết. Metformin phân vùng thành hồng cầu.

Sự trao đổi chất

Dapagliflozin

Sự chuyển hóa của dapagliflozin chủ yếu qua trung gian UGT1A9; Chuyển hóa qua trung gian CYP là một con đường 
thanh thải nhỏ ở người. Dapagliflozin được chuyển hóa rộng rãi, chủ yếu để tạo ra dapagliflozin 3-O-
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glucuronid, là một chất chuyển hóa không hoạt động. Dapagliflozin 3-O-glucuronide chiếm 61% của 50 mg [14C] 
-dapagliflozin liều và là thành phần chủ yếu liên quan đến thuốc trong huyết tương người.

Metformin hydrochloride

Các nghiên cứu về liều đơn tiêm tĩnh mạch ở những người khỏe mạnh chứng minh rằng metformin được bài tiết dưới dạng không 
đổi qua nước tiểu và không trải qua quá trình chuyển hóa ở gan (chưa xác định được chất chuyển hóa ở người) hoặc bài tiết qua 
mật.

Các nghiên cứu về chuyển hóa với viên nén metformin giải phóng kéo dài đã không được thực hiện.

Loại bỏ
Dapagliflozin

Dapagliflozin và các chất chuyển hóa liên quan được thải trừ chủ yếu qua đường thận. Sau một liều duy nhất 50 mg [14C] 
-dapagliflozin, 75% và 21% tổng hoạt độ phóng xạ được bài tiết qua nước tiểu và phân, tương ứng. Trong nước tiểu, dưới 
2% liều dùng được bài tiết dưới dạng thuốc gốc. Qua phân, khoảng 15% liều dùng được thải trừ dưới dạng thuốc gốc. 
Thời gian bán thải trung bình ở đầu cuối huyết tương (t½) đối với dapagliflozin là khoảng 12,9 giờ sau khi uống một liều 
dapagliflozin 10 mg.

Metformin hydrochloride

Độ thanh thải của thận lớn hơn khoảng 3,5 lần so với độ thanh thải creatinin, điều này cho thấy sự 
bài tiết qua ống thận là con đường thải trừ metformin chính. Sau khi uống, khoảng 90% lượng 
thuốc hấp thu được thải trừ qua đường thận trong vòng 24 giờ đầu, với thời gian bán thải trong 
huyết tương khoảng 6,2 giờ. Trong máu, thời gian bán thải khoảng 17,6 giờ, cho thấy khối hồng 
cầu có thể là một ngăn phân phối.

Quần thể cụ thể

Suy thận
Dapagliflozin

Ở trạng thái ổn định (20 mg dapagliflozin mỗi ngày một lần trong 7 ngày), bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bị suy thận 
nhẹ, trung bình hoặc nặng (theo xác định của eGFR) có mức phơi nhiễm trung bình toàn thân của dapagliflozin là 45%, 
2,04- lần lượt, và cao hơn 3,03 lần so với bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có chức năng thận bình thường. Mức độ tiếp 
xúc toàn thân của dapagliflozin cao hơn ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có suy thận không dẫn đến sự bài tiết glucose 
trong 24 giờ cao hơn tương ứng. Bài tiết glucose trong nước tiểu ở trạng thái ổn định trong 24 giờ ở bệnh nhân đái tháo 
đường týp 2 và suy thận nhẹ, trung bình và nặng thấp hơn lần lượt là 42%, 80% và 90% so với bệnh nhân đái tháo đường 
týp 2 có chức năng thận bình thường. . Tác động của chạy thận nhân tạo đối với việc tiếp xúc với dapagliflozin chưa được 
biết [xemLiều lượng và Cách dùng (2.2), Cảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1),vàSử dụng trong các quần thể cụ thể 
(8.6)].

Metformin hydrochloride

Ở những bệnh nhân suy giảm chức năng thận, thời gian bán hủy trong huyết tương và máu của metformin kéo dài và độ thanh 
thải ở thận giảm [xemChống chỉ định (4)vàCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)].

Suy gan
Dapagliflozin
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Ở những bệnh nhân suy gan nhẹ và trung bình (Child-Pugh Class A và B), trung bình là Ctối đavà AUC của 
dapagliflozin lần lượt cao hơn tới 12% và 36% so với những đối tượng đối chứng phù hợp khỏe mạnh 
sau khi dùng một liều duy nhất 10 mg dapagliflozin. Những khác biệt này không được coi là có ý nghĩa 
về mặt lâm sàng. Ở bệnh nhân suy gan nặng (Child-Pugh Class C), nghĩa là Ctối đavà AUC của dapagliflozin 
lần lượt cao hơn tới 40% và 67% so với đối chứng phù hợp khỏe mạnh.

Metformin hydrochloride

Không có nghiên cứu dược động học của metformin đã được thực hiện ở bệnh nhân suy gan.

Lão khoa

Dapagliflozin

Dựa trên phân tích dược động học dân số, tuổi không có ảnh hưởng có ý nghĩa lâm sàng đến việc phơi nhiễm 
toàn thân của dapagliflozin; do đó, không khuyến cáo điều chỉnh liều.

Metformin hydrochloride

Dữ liệu hạn chế từ các nghiên cứu dược động học có kiểm soát của metformin ở người cao tuổi khỏe mạnh cho thấy rằng 
tổng độ thanh thải trong huyết tương của metformin giảm, thời gian bán thải kéo dài và Ctối đađược tăng lên, so với các 
đối tượng trẻ khỏe mạnh. Từ những dữ liệu này, có vẻ như sự thay đổi dược động học của metformin khi lão hóa chủ yếu 
là do sự thay đổi chức năng thận.

Nhi khoa

Dược động học của XIGDUO XR ở trẻ em chưa được nghiên cứu.

Giới tính

Dapagliflozin

Dựa trên phân tích dược động học dân số, giới tính không có ảnh hưởng có ý nghĩa về mặt lâm sàng đối với sự 
phơi nhiễm toàn thân của dapagliflozin; do đó, không khuyến cáo điều chỉnh liều.

Metformin hydrochloride

Các thông số dược động học của metformin không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa đối tượng khỏe mạnh và bệnh nhân 
đái tháo đường týp 2 khi phân tích theo giới tính (nam = 19, nữ = 16). Tương tự, trong các nghiên cứu lâm sàng có đối 
chứng ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2, tác dụng hạ đường huyết của metformin là tương đương ở nam và nữ.

Cuộc đua

Dapagliflozin

Dựa trên phân tích dược động học dân số, chủng tộc (Da trắng, Da đen hoặc Châu Á) không có ảnh hưởng có ý nghĩa 
lâm sàng đối với sự phơi nhiễm toàn thân của dapagliflozin; do đó, không khuyến cáo điều chỉnh liều.

Metformin hydrochloride

Không có nghiên cứu nào về các thông số dược động học của metformin theo chủng tộc đã được thực hiện. Trong các nghiên cứu lâm sàng 
có đối chứng về metformin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2, tác dụng hạ đường huyết tương đương ở Người da trắng (n = 249), Người da 
đen (n = 51) và người Tây Ban Nha (n = 24).
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Trọng lượng cơ thể

Dapagliflozin

Dựa trên phân tích dược động học trên quần thể, trọng lượng cơ thể không có ảnh hưởng có ý nghĩa lâm sàng đến sự phơi 
nhiễm toàn thân của dapagliflozin; do đó, không khuyến cáo điều chỉnh liều.

Tương tác thuốc

Các nghiên cứu tương tác dược động học cụ thể của thuốc với XIGDUO XR đã không được thực hiện, mặc dù các 
nghiên cứu như vậy đã được thực hiện với các thành phần dapagliflozin và metformin riêng lẻ.

Đánh giá In vitro về Tương tác Thuốc 

Dapagliflozin

Trong các nghiên cứu in vitro, dapagliflozin và dapagliflozin 3-O-glucuronid không ức chế CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 
3A4, cũng không gây ra CYP 1A2, 2B6, hoặc 3A4. Dapagliflozin là chất nền yếu của chất vận chuyển hoạt động P-
glycoprotein (P-gp), và dapagliflozin 3-O-glucuronide là chất nền của chất vận chuyển hoạt động OAT3. Dapagliflozin 
hoặc dapagliflozin 3-O-glucuronid không ức chế có ý nghĩa các chất vận chuyển tích cực P-gp, OCT2, OAT1 hoặc OAT3. 
Nhìn chung, dapagliflozin không có khả năng ảnh hưởng đến dược động học của các thuốc dùng đồng thời là chất nền 
P-gp, OCT2, OAT1 hoặc OAT3.

Ảnh hưởng của các loại thuốc khác đối với Metformin

Bảng 7 cho thấy ảnh hưởng của các thuốc dùng chung khác đối với metformin.

Bảng 7: Ảnh hưởng của Thuốc dùng chung đối với Phơi nhiễm toàn thân với Metformin trong huyết tương

Thuốc phối hợp
(Chế độ liều lượng)*

Metformin
(Chế độ liều lượng)*

Metformin

Thay đổi†trong AUC‡ Thay đổi†trong Ctối đa

Không cần điều chỉnh liều lượng cho những điều sau:

Glyburide (5 mg) 850 mg ↓ 9%§ ↓ 7%§

Furosemide (40 mg) 850 mg ↑ 15%§ ↑ 22%§

Nifedipine (10 mg) 850 mg ↑ 9% ↑ 20%

Propranolol (40 mg) 850 mg ↓ 10% ↓ 6%
Ibuprofen (400 mg) 850 mg ↑ 5%§ ↑ 7%§

Thuốc thải trừ qua bài tiết ở ống thận có thể làm tăng tích tụ metformin[xemTương tác 
thuốc (7.4)].
Cimetidin (400 mg) 850 mg ↑ 40% ↑ 60%

* Tất cả metformin và thuốc dùng chung đều được dùng liều duy nhất. †
Phần trăm thay đổi (có / không dùng chung thuốc và không thay đổi = 0%); ↑ và ↓ cho biết mức tăng và giảm độ phơi sáng,
tương ứng.

AUC = AUC (INF).
Tỷ số phương tiện số học.

‡
§

Ảnh hưởng của Metformin đối với các loại thuốc khác

Bảng 8 cho thấy tác dụng của metformin đối với các thuốc dùng chung khác.
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Bảng 8: Ảnh hưởng của Metformin đến Phơi nhiễm toàn thân với thuốc dùng chung

Thuốc phối hợp
(Chế độ liều lượng)*

Metformin
(Chế độ liều lượng)*

Thuốc phối hợp
Thay đổi†trong AUC‡ Thay đổi†trong Ctối đa

Không cần điều chỉnh liều lượng cho những điều sau:

Glyburide (5 mg) 850 mg ↓ 22%§ ↓ 37%§

Furosemide (40 mg) 850 mg ↓ 12%§ ↓ 31%§

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

Cimetidin (400 mg) 850 mg ↓ 5%¶ ↑ 1%
* Tất cả metformin và thuốc dùng chung đều được dùng liều duy nhất. †

Phần trăm thay đổi (có / không dùng chung thuốc và không thay đổi = 0%); ↑ và ↓ cho biết mức tăng và giảm độ phơi sáng,
tương ứng.

AUC = AUC (INF) trừ khi có ghi chú khác.
Tỷ lệ phương tiện số học, giá trị p của chênh lệch <0,05. AUC 
(0-24 giờ) được báo cáo.

‡
§
¶
# Tỷ số phương tiện số học.

Ảnh hưởng của các loại thuốc khác đối với Dapagliflozin

Bảng 9 cho thấy ảnh hưởng của thuốc dùng chung với dapagliflozin. Không có khuyến cáo điều chỉnh liều cho 
dapagliflozin.

Bảng 9: Ảnh hưởng của Thuốc dùng chung đối với Phơi nhiễm toàn thân với Dapagliflozin

Thuốc phối hợp
(Chế độ liều lượng)*

Dapagliflozin
(Chế độ liều lượng)*

Dapagliflozin

Thay đổi†trong AUC‡ Thay đổi†trong Ctối đa

Không cần điều chỉnh liều lượng cho những điều sau:

Thuốc uống chống đái tháo đường

Metformin (1000 mg) 20 mg ↓ 1% ↓ 7%
Pioglitazone (45 mg) 50 mg 0% ↑ 9%
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑ 8% ↓ 4%
Glimepiride (4 mg) 20 mg ↓ 1% ↑ 1%
Voglibose (0,2 mg ba lần mỗi ngày) 10 mg ↑ 1% ↑ 4%

Tác nhân tim mạch
Hydrochlorothiazide (25 mg) 50 mg ↑ 7% ↓ 1%
Bumetanide (1 mg) 10 mg x 1 lần / ngày

trong 7 ngày

↑ 5% ↑ 8%

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑ 2% ↓ 12%

Simvastatin (40 mg) 20 mg ↓ 1% ↓ 2%
Chất chống nhiễm trùng

Rifampin (600 mg x 1 lần / ngày cho 10 mg ↓ 22% ↓ 7%
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Thuốc phối hợp
(Chế độ liều lượng)*

Dapagliflozin
(Chế độ liều lượng)*

Dapagliflozin

Thay đổi†trong AUC‡ Thay đổi†trong Ctối đa

Không cần điều chỉnh liều lượng cho những điều sau:

6 ngày)

Chất chống viêm không steroid
Axit mefenamic (liều nạp 500 
mg, sau đó là 14 liều 250 mg 
mỗi 6 giờ)

10 mg ↑ 51% ↑ 13%

* Liều duy nhất trừ khi có ghi chú khác. †
Phần trăm thay đổi (có / không dùng chung thuốc và không thay đổi = 0%); ↑ và ↓ cho biết mức tăng và giảm độ phơi sáng,
tương ứng.

AUC = AUC (INF) đối với các loại thuốc được tiêm một liều duy nhất và AUC = AUC (TAU) đối với các loại thuốc được tiêm nhiều liều.‡

Ảnh hưởng của Dapagliflozin đối với các loại thuốc khác

Bảng 10 cho thấy tác dụng của dapagliflozin đối với các thuốc dùng chung khác. Dapagliflozin không ảnh hưởng có ý 
nghĩa đến dược động học của các thuốc dùng chung.

Bảng 10: Ảnh hưởng của Dapagliflozin đối với sự phơi nhiễm toàn thân của thuốc dùng chung

Thuốc phối hợp
(Chế độ liều lượng)*

Dapagliflozin
(Chế độ liều lượng)*

Thuốc phối hợp
Thay đổi†trong AUC‡ Thay đổi†trong Ctối đa

Không cần điều chỉnh liều lượng cho những điều sau:

Thuốc uống chống đái tháo đường

Metformin (1000 mg) 20 mg 0% ↓ 5%
Pioglitazone (45 mg) 50 mg 0% ↓ 7%
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑ 1% ↓ 11%

Glimepiride (4 mg) 20 mg ↑ 13% ↑ 4%
Tác nhân tim mạch

Hydrochlorothiazide (25 mg) 50 mg ↓ 1% ↓ 5%
Bumetanide (1 mg) 10 mg x 1 lần / ngày

trong 7 ngày

↑ 13% ↑ 13%

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑ 5% ↓ 6%
Simvastatin (40 mg) 20 mg ↑ 19% ↓ 6%
Digoxin (0,25 mg) Liều tải 20 mg sau đó 

10 mg x 1 lần / ngày
trong 7 ngày

0% ↓ 1%

Warfarin (25 mg) Liều tải 20 mg sau đó 
10 mg x 1 lần / ngày

trong 7 ngày
S-warfarin
R-warfarin

↑ 3%
↑ 6%

↑ 7%
↑ 8%

* Liều duy nhất trừ khi có ghi chú khác.
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† Phần trăm thay đổi (có / không dùng chung thuốc và không thay đổi = 0%); ↑ và ↓ cho biết mức tăng và giảm độ phơi sáng,
tương ứng.

AUC = AUC (INF) đối với các loại thuốc được tiêm một liều duy nhất và AUC = AUC (TAU) đối với các loại thuốc được tiêm nhiều liều.‡

13. ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC

13.1 Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản 

XIGDUO XR

Không có nghiên cứu nào trên động vật được thực hiện với XIGDUO XR để đánh giá quá trình sinh ung thư, đột biến gen hoặc 
suy giảm khả năng sinh sản. Dữ liệu sau đây dựa trên những phát hiện trong các nghiên cứu với dapagliflozin và metformin 
riêng lẻ.

Dapagliflozin

Dapagliflozin không gây ra khối u ở chuột nhắt hoặc chuột cống ở bất kỳ liều nào được đánh giá trong các nghiên 
cứu về khả năng gây ung thư kéo dài 2 năm. Liều uống ở chuột bao gồm 5, 15 và 40 mg / kg / ngày ở con đực và 
2, 10 và 20 mg / kg / ngày ở con cái, và liều uống ở chuột là 0,5, 2 và 10 mg / kg / ngày cho cả nam và nữ. Liều cao 
nhất được đánh giá ở chuột là xấp xỉ 72 lần (nam) và 105 lần (nữ) với liều lâm sàng 10 mg / ngày dựa trên phơi 
nhiễm AUC. Ở chuột, liều cao nhất xấp xỉ 131 lần (nam) và 186 lần (nữ) với liều lâm sàng 10 mg / ngày dựa trên 
phơi nhiễm AUC.

Dapagliflozin âm tính trong xét nghiệm gây đột biến gen Ames và dương tính trong một loạt xét nghiệm tạo 
gen in vitro khi có sự hoạt hóa S9 và ở nồng độ ≥100 μg / mL. Dapagliflozin âm tính với khả năng sinh clast 
trong một loạt các nghiên cứu in vivo đánh giá sự sửa chữa vi nhân hoặc DNA ở chuột ở bội số phơi nhiễm> 
2100 lần liều dùng trên lâm sàng.

Không có dấu hiệu gây ung thư hoặc đột biến gen trong các nghiên cứu trên động vật, cho thấy rằng dapagliflozin không có nguy 
cơ gây độc gen đối với con người.

Dapagliflozin không có ảnh hưởng đến giao phối, khả năng sinh sản hoặc phát triển phôi sớm ở chuột đực hoặc chuột cái được 
điều trị ở bội số phơi nhiễm ≤1708 và 998 lần so với liều khuyến cáo tối đa cho con người ở con đực và con cái, tương ứng.

Metformin hydrochloride

Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư dài hạn đã được thực hiện trên chuột cống (thời gian dùng thuốc là 104 tuần) và 
chuột nhắt (thời gian dùng thuốc là 91 tuần) với liều lượng lên đến và bao gồm lần lượt là 900 và 1500 mg / kg / ngày. Các 
liều này đều xấp xỉ 4 lần MRHD là 2000 mg dựa trên so sánh diện tích bề mặt cơ thể. Không tìm thấy bằng chứng về khả 
năng gây ung thư với metformin ở chuột đực hay chuột cái. Tương tự, không có khả năng gây khối u được quan sát thấy 
với metformin ở chuột đực. Tuy nhiên, đã có sự gia tăng tỷ lệ polyp tử cung mô đệm lành tính ở chuột cái được điều trị 
với liều 900 mg / kg / ngày.

Không có bằng chứng về khả năng gây đột biến của metformin trong các thử nghiệm in vitro sau:S. typhimurium), 
xét nghiệm đột biến gen (tế bào u lympho ở chuột), hoặc xét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể (tế bào lympho ở 
người). Kết quả trong thử nghiệm vi nhân trên chuột in vivo cũng âm tính.
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Khả năng sinh sản của chuột đực hoặc chuột cái không bị ảnh hưởng bởi metformin khi dùng liều 
cao tới 600 mg / kg / ngày, cao gấp 3 lần MRHD dựa trên so sánh diện tích bề mặt cơ thể.

14. NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Chưa có nghiên cứu hiệu quả lâm sàng nào được thực hiện với viên nén kết hợp XIGDUO XR để mô tả tác dụng 
của nó đối với việc giảm HbA1c. XIGDUO XR được coi là tương đương sinh học với viên nén giải phóng kéo dài 
dapagliflozin và metformin hydrochloride (XR) đồng bộ [xemDược lâm sàng (12.3)]. Các nghiên cứu tương đối về 
khả dụng sinh học giữa XIGDUO XR và viên nén giải phóng tức thời (IR) dapagliflozin dùng chung và metformin 
hydrochloride chưa được tiến hành. Viên nén metformin hydrochloride XR và viên nén metformin hydrochloride 
IR có mức độ hấp thu tương tự nhau (được đo bằng AUC), trong khi nồng độ đỉnh trong huyết tương của viên nén 
XR thấp hơn khoảng 20%   so với viên IR ở cùng liều lượng.

Việc sử dụng đồng thời viên nén dapagliflozin và metformin XR đã được nghiên cứu ở những bệnh nhân chưa điều trị 
được kiểm soát đầy đủ về chế độ ăn uống và tập thể dục đơn thuần. Việc sử dụng đồng thời dapagliflozin và metformin 
viên nén IR hoặc XR đã được nghiên cứu ở bệnh nhân tiểu đường loại 2 được kiểm soát không đầy đủ khi dùng 
metformin và so sánh với sulfonylurea (glipizide) kết hợp với metformin. Điều trị bằng dapagliflozin cộng với metformin 
ở tất cả các liều đã tạo ra những cải thiện có ý nghĩa lâm sàng và có ý nghĩa thống kê về HbA1c và đường huyết lúc đói 
(FPG) so với giả dược kết hợp với metformin (liệu pháp ban đầu hoặc bổ sung). Mức giảm HbA1c được thấy ở các phân 
nhóm bao gồm giới tính, tuổi tác, chủng tộc, thời gian mắc bệnh và chỉ số BMI ban đầu.

14.1 Liệu pháp kết hợp ban đầu với Metformin phóng thích kéo dài

Tổng số 1241 bệnh nhân chưa điều trị mắc bệnh tiểu đường loại 2 được kiểm soát không đầy đủ (HbA1c ≥7,5% và ≤12%) đã 
tham gia vào 2 nghiên cứu có đối chứng tích cực trong thời gian 24 tuần để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của liệu pháp ban 
đầu với dapagliflozin 5 mg hoặc 10 mg kết hợp với chế phẩm metformin XR.

Trong 1 nghiên cứu, 638 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào 1 trong 3 nhóm điều trị sau thời gian dẫn đầu 1 tuần: dapagliflozin 10 
mg cộng với metformin XR (lên đến 2000 mg / ngày), dapagliflozin 10 mg cộng với giả dược, hoặc metformin XR (tăng đến 2000 mg / 
ngày) cộng với giả dược. Liều Metformin XR được điều chỉnh tăng hàng tuần với mức tăng 500 mg, khi được dung nạp, với liều trung 
bình đạt được là 2000 mg.

Việc điều trị kết hợp dapagliflozin 10 mg với metformin XR đã cung cấp những cải thiện có ý 
nghĩa thống kê về HbA1c và FPG so với một trong hai phương pháp điều trị đơn trị liệu và giảm 
trọng lượng cơ thể có ý nghĩa thống kê so với chỉ dùng metformin XR (xem Bảng 11 và Hình 2). 
Dapagliflozin 10 mg đơn trị liệu cũng cải thiện có ý nghĩa thống kê về FPG và giảm trọng lượng 
cơ thể có ý nghĩa thống kê so với chỉ dùng metformin và không thua kém đơn trị liệu metformin 
XR trong việc hạ HbA1c.
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Bảng 11: Kết quả ở Tuần 24 (LCOF*) trong một Nghiên cứu có kiểm soát tích cực về Liệu pháp Kết hợp 
Ban đầu Dapagliflozin với Metformin XR

Tham số hiệu quả Dapagliflozin
10 mg

+
Metformin XR

Dapagliflozin
10 mg

Metformin
XR

N = 211† N = 219† N = 208†

HbA1c (%)
Đường cơ sở (trung bình) 9.1 9.0 9.0
Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) - 2.0 - 1,5 - 1,4
Sự khác biệt so với dapagliflozin (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡

) (KTC 95%)

- 0,5§

(−0,7, −0,3)
Sự khác biệt so với metformin XR (giá trị trung bình đã điều 

chỉnh‡)

(KTC 95%)

- 0,5§

(−0,8, −0,3)
0,0¶

(−0,2, 0,2)

Phần trăm bệnh nhân đạt được HbA1c <7% được điều 
chỉnh so với ban đầu

46,6% 31,7% 35,2%

FPG (mg / dL)

Đường cơ sở (trung bình) 189,6 197,5 189,9

Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) - 60,4 - 46,4 - 34,8
Sự khác biệt so với dapagliflozin (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡

) (KTC 95%)

- 13,9§

(−20,9, −7,0)
Sự khác biệt so với metformin XR (giá trị trung bình đã điều 

chỉnh‡)

(KTC 95%)

- 25,5§

(−32,6, −18,5)
- 11,6#

(−18,6, −4,6)

Trọng lượng cơ thể (kg)

Đường cơ sở (trung bình) 88,6 88,5 87,2
Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) - 3,3 - 2,7 - 1,4
Sự khác biệt so với metformin XR (giá trị trung bình đã điều 

chỉnh‡)

(KTC 95%)

- 2.0§

(−2,6, −1,3)
- 1,4§

(−2.0, −0.7)

* LOCF: lần quan sát cuối cùng (trước khi cấp cứu bệnh nhân được cứu sống) tiếp tục. †

‡
§
¶
# p-value <0,05.

Tất cả các bệnh nhân ngẫu nhiên đã dùng ít nhất một liều thuốc nghiên cứu mù đôi trong giai đoạn mù đôi ngắn hạn. Bình phương tối thiểu có 
nghĩa là được điều chỉnh cho giá trị đường cơ sở.
p-value <0,0001.
Không kém hơn so với metformin XR.
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Hình 2: Thay đổi trung bình được điều chỉnh so với ban đầu theo thời gian ở HbA1c (%) trong một nghiên cứu có 
kiểm soát tích cực kéo dài 24 tuần về Liệu pháp kết hợp ban đầu Dapagliflozin với Metformin XR

Trong nghiên cứu thứ hai, 603 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào 1 trong 3 nhóm điều trị sau thời gian dẫn đầu 1 tuần: 
dapagliflozin 5 mg cộng với metformin XR (lên đến 2000 mg / ngày), dapagliflozin 5 mg cộng với giả dược, hoặc metformin XR ( lên đến 
2000 mg / ngày) cộng với giả dược. Liều Metformin XR được điều chỉnh tăng hàng tuần với mức tăng 500 mg, khi được dung nạp, với 
liều trung bình đạt được là 2000 mg.

Việc điều trị kết hợp dapagliflozin 5 mg với metformin XR đã cung cấp những cải thiện có ý nghĩa 
thống kê về HbA1c và FPG so với một trong hai phương pháp điều trị đơn trị liệu và giảm trọng lượng 
cơ thể có ý nghĩa thống kê so với chỉ dùng metformin XR (xem Bảng 12).
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Bảng 12: Kết quả ở Tuần 24 (LOCF*) trong một Nghiên cứu có kiểm soát tích cực về Liệu pháp Kết hợp 
Ban đầu Dapagliflozin với Metformin XR

Tham số hiệu quả Dapagliflozin
5 mg

+
Metformin XR

Dapagliflozin
5 mg

Metformin XR

N = 194† N = 203† N = 201†

HbA1c (%)
Đường cơ sở (trung bình) 9.2 9.1 9.1
Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) - 2.1 - 1,2 - 1,4
Sự khác biệt so với dapagliflozin (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡

) (KTC 95%)

- 0,9§

(−1,1, −0,6)
Sự khác biệt so với metformin XR (giá trị trung bình đã điều 

chỉnh‡)

(KTC 95%)

- 0,7§

(−0,9, −0,5)

Phần trăm bệnh nhân đạt được HbA1c <7% được điều 
chỉnh so với ban đầu

52,4%¶ 22,5% 34,6%

FPG (mg / dL)
Đường cơ sở (trung bình) 193,4 190,8 196,7
Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) ̀ - 61.0 - 42.0 - 33,6
Sự khác biệt so với dapagliflozin (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡

) (KTC 95%)

- 19,1§

(−26,7, −11,4)

Sự khác biệt so với metformin XR (giá trị trung bình đã điều 

chỉnh‡)

(KTC 95%)

- 27,5§

(−35,1, −19,8)

Trọng lượng cơ thể (kg)

Đường cơ sở (trung bình) 84,2 86,2 85,8
Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) - 2,7 - 2,6 - 1,3
Sự khác biệt so với metformin XR (giá trị trung bình đã điều 

chỉnh‡)

(KTC 95%)

- 1,4§

(−2.0, −0.7)

* LOCF: lần quan sát cuối cùng (trước khi cấp cứu bệnh nhân được cứu sống) tiếp tục. †

‡
§
¶

Tất cả các bệnh nhân ngẫu nhiên đã dùng ít nhất một liều thuốc nghiên cứu mù đôi trong giai đoạn mù đôi ngắn hạn. Bình phương tối thiểu có 
nghĩa là được điều chỉnh cho giá trị đường cơ sở.
p-value <0,0001.
giá trị p <0,05.

14.2 Phần bổ sung cho Metformin Bản phát hành ngay lập tức

Tổng cộng 546 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 không kiểm soát được đường huyết (HbA1c ≥7% và ≤10%) đã tham gia vào một nghiên 
cứu có đối chứng với giả dược kéo dài 24 tuần để đánh giá dapagliflozin kết hợp với metformin. Bệnh nhân dùng metformin với liều ít 
nhất 1500 mg / ngày được phân nhóm ngẫu nhiên sau khi hoàn thành giai đoạn điều trị bằng giả dược, mù đơn kéo dài 2 tuần. Sau 
thời gian bắt đầu, những bệnh nhân đủ điều kiện được chọn ngẫu nhiên để dùng dapagliflozin 5 mg, dapagliflozin 10 mg, hoặc giả 
dược cùng với liều metformin hiện tại của họ.
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Khi điều trị bổ sung với metformin, dapagliflozin 10 mg cung cấp những cải thiện có ý nghĩa thống kê về 
HbA1c và FPG, và giảm trọng lượng cơ thể có ý nghĩa thống kê so với giả dược ở Tuần 24 (xem Bảng 13 và 
Hình 3). Có ý nghĩa thống kê (p <0,05 cho cả hai liều) có nghĩa là những thay đổi so với ban đầu về huyết áp 
tâm thu so với giả dược cộng với metformin lần lượt là −4,5 mmHg và −5,3 mmHg với dapagliflozin 5 mg và 
10 mg cộng với metformin.

Bảng 13: Kết quả của 24 tuần (LOCF*) Nghiên cứu có kiểm soát giả dược về Dapagliflozin trong sự kết 
hợp bổ sung với metformin

Tham số hiệu quả Dapagliflozin 10 mg
+

Metformin
N = 135†

Dapagliflozin 5 mg
+

Metformin
N = 137†

Giả dược
+

Metformin
N = 137†

HbA1c (%)
Đường cơ sở (trung bình) 7.9 8.2 8.1
Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) - 0,8 - 0,7 - 0,3
Sự khác biệt so với giả dược (trung bình đã điều chỉnh‡) 

(KTC 95%)

- 0,5§

(−0,7, −0,3)
- 0,4§

(−0,6, −0,2)
Phần trăm bệnh nhân đạt được HbA1c <7% được điều 
chỉnh so với ban đầu

40,6%¶ 37,5%¶ 25,9%

FPG (mg / dL)
Đường cơ sở (trung bình) 156.0 169,2 165,6
Thay đổi so với mức cơ sở ở Tuần 24 (giá trị trung 

bình đã điều chỉnh‡)

- 23,5 - 21,5 - 6,0

Sự khác biệt so với giả dược (trung bình đã điều chỉnh‡) 

(KTC 95%)

- 17,5§

(−25.0, −10.0)
- 15,5§

(−22,9, −8,1)
Thay đổi so với đường cơ sở ở Tuần 1 (giá trị 

trung bình đã điều chỉnh‡)

- 16,5§

(N = 115)
- 12,0§

(N = 121)
1,2

(N = 126)
Trọng lượng cơ thể (kg)

Đường cơ sở (trung bình) 86,3 84,7 87,7
Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) - 2,9 - 3.0 - 0,9
Sự khác biệt so với giả dược (trung bình đã điều chỉnh‡) 

(KTC 95%)

- 2.0§

(−2,6, −1,3)
- 2,2§

(−2,8, −1,5)
* LOCF: lần quan sát cuối cùng (trước khi cấp cứu bệnh nhân được cứu sống) tiếp tục. †

‡
§
¶

Tất cả các bệnh nhân ngẫu nhiên đã dùng ít nhất một liều thuốc nghiên cứu mù đôi trong giai đoạn mù đôi ngắn hạn. Bình phương tối thiểu có 
nghĩa là được điều chỉnh cho giá trị đường cơ sở.
p-value <0,00001 so với giả dược + metformin. p-
value <0,05 so với giả dược + metformin.
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Hình 3: Thay đổi trung bình được điều chỉnh so với ban đầu theo thời gian ở HbA1c (%) trong một nghiên cứu có đối 
chứng giả dược kéo dài 24 tuần về Dapagliflozin khi kết hợp với Metformin

0 4 số 8 12 16

Tuần học

20 24 24 (LOCF)

PLACEBO + METFORMIN
DAPAGLIFLOZIN 10 MG + METFORMIN

Biểu đồ bên trái: Giá trị cho sự thay đổi trung bình đã điều chỉnh so với mức cơ bản dựa trên mô hình đo lường lặp lại theo chiều dọc, bao gồm các 
đối tượng ngẫu nhiên đã hoàn thành Giai đoạn ngắn hạn với cả giá trị HbA1C ban đầu và Tuần 24 mà không cần giải cứu. Biểu đồ bên phải cho Tuần 
24 (LOCF): Giá trị cho sự thay đổi trung bình đã điều chỉnh so với mức cơ bản và KTC 95% dựa trên mô hình ANCOVA, bao gồm các đối tượng ngẫu 
nhiên có đường cơ sở và ít nhất một HbA1c đường cơ sở sau khi giải cứu.

14.3 Tiện ích bổ sung cho nghiên cứu có kiểm soát Glipizide hoạt động cho Metformin phát hành ngay lập tức

Tổng số 816 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 không kiểm soát được đường huyết (HbA1c> 6,5% và ≤10%) được chọn ngẫu nhiên trong 
một nghiên cứu không thua kém, có kiểm soát glipizide kéo dài 52 tuần để đánh giá dapagliflozin như một liệu pháp bổ sung cho 
metformin. Bệnh nhân dùng metformin với liều ít nhất 1500 mg / ngày được phân ngẫu nhiên sau thời gian dùng giả dược 2 tuần 
chuyển sang glipizide hoặc dapagliflozin (tương ứng là 5 hoặc 2,5 mg) và được điều chỉnh tăng trong 18 tuần để đạt hiệu quả đường 
huyết tối ưu ( FPG <110 mg / dL, <6,1 mmol / L) hoặc đến mức liều cao nhất (lên đến glipizide 20 mg và dapagliflozin 10 mg) theo dung 
nạp của bệnh nhân. Sau đó, liều lượng được duy trì không đổi, ngoại trừ ngừng thuốc để ngăn ngừa hạ đường huyết.

Vào cuối giai đoạn chuẩn độ, 87% bệnh nhân được điều trị bằng dapagliflozin đã được chuẩn độ đến liều nghiên cứu tối 
đa (10 mg) so với 73% được điều trị bằng glipizide (20 mg). Điều trị bằng dapagliflozin dẫn đến mức giảm HbA1c trung 
bình tương tự so với ban đầu ở Tuần 52, so với glipizide, do đó chứng tỏ không thua kém (xem Bảng 14). Điều trị bằng 
dapagliflozin dẫn đến giảm trung bình có ý nghĩa thống kê về trọng lượng cơ thể so với lúc ban đầu ở Tuần 52 so với 
mức tăng trung bình của trọng lượng cơ thể ở nhóm dùng glipizide. Thay đổi trung bình có ý nghĩa thống kê (p <0,0001) 
so với ban đầu của huyết áp tâm thu so với glipizide cộng với metformin là −5,0 mmHg với dapagliflozin và metformin.
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Bảng 14: Kết quả ở Tuần 52 (LOCF*) trong một nghiên cứu được kiểm soát hoạt động so sánh Dapagliflozin với Glipizide 
như một chất bổ sung cho Metformin

Tham số hiệu quả Dapagliflozin
+

Metformin
N = 400†

Glipizide
+

Metformin
N = 401†

HbA1c (%)
Đường cơ sở (trung bình) 7.7 7.7
Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) - 0,5 - 0,5
Sự khác biệt so với glipizide + metformin (giá trị 

trung bình đã điều chỉnh‡) (KTC 95%)

0,0§
(−0,1, 0,1)

Trọng lượng cơ thể (kg)

Đường cơ sở (trung bình) 88.4 87,6
Thay đổi so với đường cơ sở (giá trị trung bình đã điều chỉnh‡) - 3.2 1,4
Sự khác biệt so với glipizide + metformin (giá trị 

trung bình đã điều chỉnh‡) (KTC 95%)

- 4,7¶

(−5,1, −4,2)

* LOCF: quan sát cuối cùng được tiếp tục. †

‡
§
¶

Bệnh nhân được điều trị và ngẫu nhiên với phép đo hiệu quả ban đầu và ít nhất 1 lần sau cơ bản. Bình phương tối 

thiểu có nghĩa là được điều chỉnh cho giá trị đường cơ sở.

Không thua kém glipizide + metformin. 
p-value <0,0001.

16. CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ

Cách cung cấp

XIGDUO®Viên nén XR (dapagliflozin và metformin HCl giải phóng kéo dài) có vạch ở một mặt, mặt sau là 
phẳng, và có sẵn ở dạng độ mạnh và dạng đóng gói được liệt kê trong Bảng 15.

Bảng 15: Các bài thuyết trình về máy tính bảng XIGDUO XR

Sức mạnh của máy tính bảng Bao phim
Máy tính bảng

Màu sắc / Hình dạng

Máy tính bảng

Đánh dấu
Kích cỡ gói Mã NDC

2,5 / 1000 mg Màu nâu nhạt đến
nâu, hai mặt lồi,

hình bầu dục

"1074" và "2,5 / 1000"
deboised ở một bên và 
trơn ở mặt sau.

Chai 60 0310-6225-60

5/500 mg màu cam, hai mặt lồi,
hình viên nang

"1070" và "5/500"
deboised ở một bên và 
trơn ở mặt sau.

Chai 30
Chai 500

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 mg hồng đến hồng đậm,
hai mặt lồi, hình bầu dục-

có hình dạng

"1071" và "5/1000"
deboised ở một bên và 
trơn ở mặt sau.

Chai 30
Chai 60
Chai 90

Chai 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Sức mạnh của máy tính bảng Bao phim
Máy tính bảng

Màu sắc / Hình dạng

Máy tính bảng

Đánh dấu
Kích cỡ gói Mã NDC

10/500 mg màu hồng, hai mặt lồi,

hình viên nang
"1072" và "10/500"

deboised ở một bên và 
trơn ở mặt sau.

Chai 30
Chai 500

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 mg từ vàng đến đậm
màu vàng, hai mặt lồi,

hình bầu dục

"1073" và "10/1000"
deboised ở một mặt và 
trơn ở mặt ngược lại

Chai 30
Chai 90

Chai 400

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

Lưu trữ và xử lý
Bảo quản ở 20 ° C đến 25 ° C (68 ° F đến 77 ° F); cho phép du ngoạn trong khoảng từ 15 ° C đến 30 ° C (59 ° F và 86 ° F) [xem Nhiệt độ 
phòng có kiểm soát của USP].

17. THÔNG TIN ĐỒNG HÀNH BỆNH NHÂN

Xem Ghi nhãn Bệnh nhân được FDA chấp thuận (Hướng dẫn Thuốc).

Hướng dẫn

Hướng dẫn bệnh nhân đọc Hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi bắt đầu điều trị bằng XIGDUO XR và đọc lại mỗi 
khi đơn thuốc được gia hạn.

Thông báo cho bệnh nhân về những rủi ro và lợi ích tiềm ẩn của XIGDUO XR và các phương thức điều trị thay thế. Đồng thời thông 
báo cho bệnh nhân về tầm quan trọng của việc tuân thủ các hướng dẫn về chế độ ăn uống, hoạt động thể chất thường xuyên, theo 
dõi đường huyết định kỳ và xét nghiệm HbA1c, nhận biết và quản lý tình trạng hạ đường huyết và tăng đường huyết, cũng như 
đánh giá các biến chứng của bệnh tiểu đường. Khuyên bệnh nhân nên đi khám ngay trong thời gian căng thẳng như sốt, chấn 
thương, nhiễm trùng hoặc phẫu thuật, vì các yêu cầu về thuốc có thể thay đổi.

Thông báo cho bệnh nhân rằng tỷ lệ hạ đường huyết có thể tăng lên khi XIGDUO XR được thêm vào chất kích thích tiết 
insulin (ví dụ, sulfonylurea) hoặc insulin [xemCảnh báo và Đề phòng (5.6)].

Hướng dẫn bệnh nhân thông báo ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu cô ấy đang mang thai hoặc dự định có 
thai. Dựa trên dữ liệu động vật, XIGDUO XR có thể gây hại cho thai nhi trong quý thứ hai và quý thứ ba của thai kỳ.

Hướng dẫn bệnh nhân thông báo ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình nếu họ đang cho con bú hoặc dự định 
cho con bú. Người ta không biết liệu XIGDUO XR có bài tiết qua sữa mẹ hay không; tuy nhiên, dựa trên dữ liệu động vật, XIGDUO XR 
có thể gây hại cho trẻ bú mẹ.

Thông báo cho bệnh nhân rằng các phản ứng có hại thường gặp nhất liên quan đến việc sử dụng XIGDUO XR là nhiễm 
trùng cơ sinh dục nữ, viêm mũi họng, nhiễm trùng đường tiết niệu, tiêu chảy, nhức đầu, buồn nôn và nôn.

Hướng dẫn bệnh nhân rằng XIGDUO XR phải được nuốt toàn bộ và không được nghiền nát hoặc nhai, và các thành phần 
không hoạt động đôi khi có thể bị đào thải qua phân dưới dạng một khối mềm có thể giống với viên thuốc ban đầu.

Hướng dẫn bệnh nhân chỉ dùng XIGDUO XR theo chỉ định. Nếu bỏ lỡ một liều, hãy khuyên bệnh nhân uống ngay khi nhớ 
ra trừ khi gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, trong trường hợp này, bệnh nhân nên bỏ qua liều đã quên và dùng 
thuốc vào thời gian định kỳ tiếp theo. Khuyên bệnh nhân không nên dùng 2 viên XIGDUO XR cùng một lúc, trừ khi có 
hướng dẫn khác của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.
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Nhiễm toan lactic

Thông báo cho bệnh nhân về các nguy cơ nhiễm toan lactic do thành phần metformin và các triệu chứng cũng như tình trạng 
của nó dẫn đến sự phát triển của nó [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)]. Khuyên bệnh nhân ngừng sử dụng 
XIGDUO XR ngay lập tức và thông báo ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ nếu tăng thông khí không rõ 
nguyên nhân, đau cơ, khó chịu, buồn ngủ bất thường, chóng mặt, nhịp tim chậm hoặc không đều, cảm giác lạnh (đặc biệt là ở 
tứ chi) hoặc các triệu chứng không đặc hiệu khác xảy ra. Các triệu chứng tiêu hóa thường gặp khi bắt đầu điều trị bằng 
metformin và có thể xảy ra khi bắt đầu điều trị bằng XIGDUO XR; tuy nhiên, thông báo cho bệnh nhân để hỏi ý kiến   bác sĩ của 
họ nếu họ xuất hiện các triệu chứng không giải thích được. Mặc dù các triệu chứng tiêu hóa xảy ra sau khi ổn định không có 
khả năng liên quan đến thuốc, nhưng sự xuất hiện của các triệu chứng này cần được đánh giá để xác định xem có thể do 
nhiễm toan lactic hay bệnh nghiêm trọng khác hay không.

Tư vấn bệnh nhân chống lại việc uống quá nhiều rượu trong khi dùng XIGDUO XR [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa 
(5.1)].

Thông báo cho bệnh nhân về tầm quan trọng của việc thường xuyên kiểm tra chức năng thận và các thông số huyết 
học khi điều trị bằng XIGDUO XR [xemChống chỉ định (4)vàCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)].

Hướng dẫn bệnh nhân thông báo cho bác sĩ của họ rằng họ đang sử dụng XIGDUO XR trước bất kỳ thủ thuật phẫu thuật 
hoặc chụp X quang nào, vì có thể phải ngừng sử dụng XIGDUO XR tạm thời cho đến khi chức năng thận được xác nhận là 
bình thường [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.1)].

Huyết áp thấp

Thông báo cho bệnh nhân rằng có thể xảy ra hạ huyết áp có triệu chứng với XIGDUO XR và khuyên họ liên hệ với nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe của mình nếu họ gặp các triệu chứng như vậy [xemCảnh báo và Biện pháp phòng ngừa (5.2)]. Thông báo cho 
bệnh nhân rằng tình trạng mất nước có thể làm tăng nguy cơ hạ huyết áp và phải uống đủ nước.

Nhiễm toan ceton

Thông báo cho bệnh nhân rằng nhiễm toan ceton là một tình trạng nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Các trường hợp nhiễm 
toan ceton đã được báo cáo khi sử dụng dapagliflozin. Hướng dẫn bệnh nhân kiểm tra ceton (khi có thể) nếu các triệu chứng 
phù hợp với nhiễm toan ceton xảy ra ngay cả khi đường huyết không tăng. Nếu các triệu chứng của nhiễm toan ceton (bao gồm 
buồn nôn, nôn, đau bụng, mệt và khó thở)xảy ra, hướng dẫn bệnh nhân ngừng XIGDUO XR và tìm kiếm lời khuyên y tế ngay lập 
tức [xemCảnh báo và Đề phòng (5.3)].

Tổn thương thận cấp tính

Thông báo cho bệnh nhân rằng đã có báo cáo về chấn thương thận cấp trong quá trình sử dụng dapagliflozin. Khuyên bệnh 
nhân nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu họ bị giảm lượng đường uống (do bệnh cấp tính hoặc nhịn ăn) hoặc tăng lượng 
mất nước (do nôn mửa, tiêu chảy hoặc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao), vì có thể thích hợp để tạm thời ngừng sử dụng XIGDUO 
XR trong những cài đặt [xemCảnh báo và Đề phòng (5.4)].

Nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng

Thông báo cho bệnh nhân về khả năng bị nhiễm trùng đường tiết niệu, có thể nghiêm trọng. Cung cấp cho họ thông 
tin về các triệu chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu. Khuyên họ đi khám ngay nếu các triệu chứng như vậy xảy ra [
xemCảnh báo và Đề phòng (5.5)].

Nhiễm trùng cơ sinh dục ở phụ nữ (ví dụ: viêm âm đạo)
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Thông báo cho bệnh nhân nữ rằng có thể xảy ra nhiễm trùng nấm âm đạo và cung cấp cho họ thông tin về các dấu hiệu và 
triệu chứng của nhiễm trùng nấm âm đạo. Tư vấn cho họ về các lựa chọn điều trị và khi nào cần tìm lời khuyên y tế [xemCảnh 
báo và Đề phòng (5.8)].

Nhiễm trùng Mycotic ở nam giới (ví dụ: Balanitis)

Thông báo cho bệnh nhân nam biết rằng có thể xảy ra nhiễm trùng nấm men ở dương vật (ví dụ, viêm bao quy đầu hoặc viêm bao quy đầu), 
đặc biệt ở những bệnh nhân có tiền sử. Cung cấp cho họ thông tin về các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm bao quy đầu và viêm bao 
quy đầu (phát ban hoặc mẩn đỏ ở quy đầu hoặc bao quy đầu của dương vật). Tư vấn cho họ về các lựa chọn điều trị và khi nào cần tìm lời 
khuyên y tế [xemCảnh báo và Đề phòng (5.8)].

Phản ứng quá mẫn

Thông báo cho bệnh nhân rằng các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng (ví dụ, mày đay và phù mạch) đã được báo cáo với các 
thành phần của XIGDUO XR. Khuyên bệnh nhân thông báo ngay lập tức bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho thấy phản 
ứng dị ứng hoặc phù mạch, và không dùng thêm thuốc cho đến khi họ đã hỏi ý kiến   bác sĩ kê đơn.

Ung thư bàng quang

Thông báo cho bệnh nhân để kịp thời thông báo bất kỳ dấu hiệu nào của tiểu máu đại thể hoặc các triệu chứng khác có khả năng liên quan đến ung thư 

bàng quang.

Kiểm tra trong phòng thí nghiệm

Do cơ chế hoạt động của dapagliflozin, bệnh nhân dùng XIGDUO XR sẽ cho kết quả dương tính với glucose trong nước 
tiểu.

GLUCOPHAGE®là nhãn hiệu đã đăng ký của Merck Santé SAS, một công ty con của Merck KGaA của Darmstadt, Đức, 
được cấp phép cho Công ty Bristol-Myers Squibb.

FARXIGA®là thương hiệu của tập đoàn AstraZeneca.

Phân phối bởi:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Wilmington, DE 19850
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HƯỚNG DẪN THUỐC
XIGDUO®XR (ZIG-DO-OH XR)

(dapagliflozin và metformin HCL giải phóng kéo dài)
Máy tính bảng

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về XIGDUO XR là gì? XIGDUO XR có thể 
gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:
- Nhiễm toan lactic. Metformin, một trong những loại thuốc trong XIGDUO XR, có thể gây ra một tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng được gọi là nhiễm 

axit lactic (sự tích tụ của một loại axit trong máu) có thể gây tử vong. Nhiễm toan lactic là một cấp cứu y tế và phải được điều trị tại bệnh viện.

Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm axit lactic:

o
o
o
o
o
o
o
o

bạn cảm thấy lạnh ở bàn tay hoặc bàn chân của bạn, bạn 

cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng

bạn có nhịp tim chậm hoặc không đều, bạn 
cảm thấy rất yếu hoặc mệt mỏi
bạn bị đau cơ bất thường (không bình 
thường), khó thở
bạn cảm thấy buồn ngủ bất thường hoặc ngủ lâu hơn 
bình thường, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn

Hầu hết những người đã bị nhiễm axit lactic với metformin có những điều khác, kết hợp với việc sử dụng metformin, dẫn đến nhiễm 
axit lactic. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, vì bạn có nguy cơ cao bị nhiễm vi khuẩn lactic
nhiễm toan bằng XIGDUO XR nếu bạn:

o có vấn đề nghiêm trọng về thận hoặc thận của bạn bị ảnh hưởng bởi một số xét nghiệm X quang sử dụng thuốc nhuộm tiêm 
có vấn đề về gan
uống rượu rất thường xuyên, hoặc uống nhiều rượu trong những cuộc nhậu nhẹt "say sưa" trong thời gian ngắn

bị mất nước (mất một lượng lớn chất lỏng trong cơ thể). Điều này có thể xảy ra nếu bạn bị sốt, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Mất nước 
cũng có thể xảy ra khi bạn đổ nhiều mồ hôi khi hoạt động hoặc tập thể dục và không uống đủ chất lỏng
có phẫu thuật
bị đau tim, nhiễm trùng nặng hoặc đột quỵ.

o
o
o

o
o

Cách tốt nhất để tránh gặp vấn đề với nhiễm axit lactic do metformin là nói với bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong
danh sách trên. Bác sĩ của bạn có thể quyết định ngừng XIGDUO XR của bạn một thời gian nếu bạn có bất kỳ điều nào trong số những điều 

này. XIGDUO XR có thể có các tác dụng phụ nghiêm trọng khác. Xem “Các tác dụng phụ có thể có của XIGDUO XR là gì?”

XIGDUO XR là gì?
- XIGDUO XR chứa 2 loại thuốc theo toa được gọi là dapagliflozin (FARXIGA) và metformin HCl (GLUCOPHAGE). XIGDUO XR được sử dụng cùng với chế độ ăn 

kiêng và tập thể dục để cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu (glucose) ở người lớn mắc bệnh tiểu đường loại 2 khi điều trị bằng dapagliflozin hoặc 
metformin không kiểm soát được lượng đường trong máu của bạn.
XIGDUO XR không dành cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 1.

XIGDUO XR không dành cho những người bị nhiễm toan ceton do tiểu đường (tăng xeton trong máu hoặc nước tiểu 
của bạn). Người ta không biết liệu XIGDUO XR có an toàn và hiệu quả ở trẻ em dưới 18 tuổi hay không.

-
-
-

Ai không nên dùng XIGDUO XR? 
Không dùng XIGDUO XR nếu bạn:
-
-

có vấn đề về thận từ trung bình đến nặng hoặc đang chạy thận nhân tạo

bị dị ứng với dapagliflozin, metformin HCl hoặc bất kỳ thành phần nào trong XIGDUO XR. Xem phần cuối của Hướng dẫn sử dụng thuốc này để biết danh sách các thành 
phần trong XIGDUO XR. Các triệu chứng của mộtnghiêm trọngphản ứng dị ứng với XIGDUO XR có thể bao gồm:

o phát ban da

các mảng đỏ nổi lên trên da của bạn (phát ban)

sưng mặt, môi, lưỡi và cổ họng có thể gây khó thở hoặc khó nuốt
o
o

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy ngừng dùng XIGDUO XR và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc đến phòng cấp 
cứu bệnh viện gần nhất ngay lập tức.

- bị một tình trạng gọi là nhiễm toan chuyển hóa hoặc nhiễm toan ceton do tiểu đường (tăng xeton trong máu hoặc nước tiểu).
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Tôi nên nói gì với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình trước khi dùng XIGDUO XR?

Trước khi bạn dùng XIGDUO XR, hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc bị nhiễm toan ceton do tiểu 
đường có các vấn đề về thận từ trung bình đến nặng
có vấn đề về gan
có tiền sử nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc đi tiểu có vấn đề 
về tim mạch, kể cả suy tim sung huyết sắp phải phẫu thuật

ăn ít hơn do bệnh tật, phẫu thuật hoặc thay đổi chế độ ăn uống của bạn
đã hoặc đang gặp vấn đề với tuyến tụy của bạn, bao gồm viêm tụy hoặc phẫu thuật tuyến tụy, uống rượu rất 
thường xuyên hoặc uống nhiều rượu trong thời gian ngắn (uống rượu “say sưa”)
sẽ được tiêm thuốc nhuộm hoặc chất cản quang cho quy trình chụp X-quang. XIGDUO XR có thể cần phải dừng trong một thời gian ngắn. Nói 
chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về thời điểm bạn nên ngừng XIGDUO XR và khi nào bạn nên bắt đầu lại XIGDUO 
XR. Xem “Thông tin quan trọng nhất mà tôi nên biết về XIGDUO XR là gì?”
sắp phải phẫu thuật và sẽ không thể ăn uống được nhiều. XIGDUO XR sẽ cần phải dừng trong một thời gian ngắn. Nói chuyện với nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về thời điểm bạn nên ngừng XIGDUO XR và khi nào bạn nên bắt đầu lại XIGDUO XR. Xem “Thông tin 
quan trọng nhất mà tôi nên biết về XIGDUO XR là gì?”
bị hoặc đã bị ung thư bàng quang
đang mang thai hoặc dự định có thai. XIGDUO XR có thể gây hại cho thai nhi của bạn. Nếu bạn đang mang thai hoặc dự định có thai, hãy nói chuyện với nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về cách tốt nhất để kiểm soát lượng đường trong máu của bạn.
đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. Không biết liệu XIGDUO XR có đi vào sữa mẹ của bạn hay không. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của bạn về cách tốt nhất để cho con bạn bú nếu bạn đang dùng XIGDUO XR.

-

-
-

-

Cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết về tất cả các loại thuốc bạn dùng, bao gồm thuốc theo toa và thuốc không kê đơn, vitamin và 
thảo dược bổ sung.
XIGDUO XR có thể ảnh hưởng đến cách các loại thuốc khác hoạt động và các loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến cách XIGDUO XR hoạt động. Đặc biệt nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe của bạn nếu bạn dùng:

-
-
-
-
-

thuốc nước (thuốc lợi tiểu)
rifampin (được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh lao) phenytoin 

hoặc phenobarbital (được sử dụng để kiểm soát cơn động kinh) ritonavir 

(được sử dụng để điều trị nhiễm HIV)

digoxin (được sử dụng để điều trị các vấn đề về tim)

Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để biết danh sách các loại thuốc này nếu bạn không chắc liệu thuốc của mình có được liệt kê ở trên hay không.

Biết các loại thuốc đã dùng. Giữ một danh sách và đưa nó cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dược sĩ khi bạn nhận được một loại thuốc mới.
Tôi nên dùng XIGDUO XR như thế nào?
-
-
-

Hãy dùng XIGDUO XR đúng như những gì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu bạn dùng.

Không thay đổi liều XIGDUO XR mà không nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.
Uống XIGDUO XR bằng đường uống 1 lần mỗi ngày trong bữa ăn để giảm nguy cơ bị đau bụng. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn 
về thời gian tốt nhất trong ngày cho bạn.
Nuốt toàn bộ XIGDUO XR. Không nghiền nát, cắt hoặc nhai XIGDUO XR.
Đôi khi bạn có thể đi ngoài ra một khối mềm trong phân (đi cầu) trông giống như viên nén XIGDUO XR.
Khi cơ thể của bạn đang chịu một số loại căng thẳng, chẳng hạn như sốt, chấn thương (chẳng hạn như tai nạn xe hơi), nhiễm trùng hoặc phẫu thuật, lượng thuốc tiểu đường bạn cần có 
thể thay đổi. Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ điều kiện nào trong số này và làm theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của bạn.

Giữ chế độ ăn kiêng và chương trình tập thể dục theo quy định của bạn trong khi dùng XIGDUO XR.
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể làm các xét nghiệm máu nhất định trước khi bạn bắt đầu XIGDUO XR và trong quá trình điều trị của bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ kiểm tra bệnh tiểu đường của bạn bằng các xét nghiệm máu thường xuyên, bao gồm cả mức đường huyết và A1C của bạn. Làm theo hướng dẫn 

của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để điều trị lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết). Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu lượng đường trong 

máu thấp là một vấn đề đối với bạn.

Nếu bạn bỏ lỡ một liều XIGDUO XR, hãy dùng nó ngay khi nhớ ra. Nếu gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và dùng 
thuốc vào thời gian thường xuyên theo lịch trình tiếp theo.
Nếu bạn dùng quá nhiều XIGDUO XR, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất ngay lập tức.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
Tôi nên tránh những gì khi dùng XIGDUO XR?
- Tránh uống rượu thường xuyên, hoặc uống nhiều rượu trong một khoảng thời gian ngắn (uống “say sưa”). Nó có thể làm tăng khả năng 

mắc các tác dụng phụ nghiêm trọng.
Các tác dụng phụ có thể xảy ra của XIGDUO XR là gì? XIGDUO XR 
có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm:
Xem "Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về XIGDUO XR là gì?”
- sự mất nước.XIGDUO XR có thể khiến một số người bị mất nước (mất nước và muối trong cơ thể). Mất nước có thể khiến bạn cảm 

thấy chóng mặt, ngất xỉu, choáng váng hoặc yếu, đặc biệt là khi bạn đứng lên (hạ huyết áp tư thế đứng).
Bạn có thể có nguy cơ mất nước cao hơn nếu bạn: o

bị huyết áp thấp
Uống thuốc để giảm huyết áp, kể cả thuốc nước (thuốc lợi tiểu) từ 65 tuổi 
trở lên

o
o
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o
o

đang ăn kiêng ít muối 
có vấn đề về thận

Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những gì bạn có thể làm để ngăn ngừa mất nước, bao gồm cả lượng chất lỏng bạn nên uống hàng ngày. nhiễm toan ceton 
(tăng xeton trong máu hoặc nước tiểu).Nhiễm toan ceton đã xảy ra ở những người cóbệnh tiểu đường loại 1 hoặc loại 2,trong khi điều trị bằng 
dapagliflozin, một trong những loại thuốc trong XIGDUO XR. Nhiễm toan ceton là một tình trạng nghiêm trọng, có thể cần được điều trị tại bệnh viện. Nhiễm 
toan ceton có thể dẫn đến tử vong.Nhiễm toan ceton có thể xảy ra với XIGDUO XR ngay cả khi lượng đường trong máu của bạn thấp hơn 250 mg / dL. 
Ngừng dùng XIGDUO XR và gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

o

-

buồn nôn

nôn mửa
đau vùng dạ dày (bụng)

o
o

mệt mỏi
khó thởo

o

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này trong khi điều trị bằng XIGDUO XR, nếu có thể, hãy kiểm tra xeton trong nước tiểu của bạn, ngay cả khi máu của bạn

đường nhỏ hơn 250 mg / dL.
vấn đề về thận.Chấn thương thận đột ngột đã xảy ra với những người dùng XIGDUO XR. Nói chuyện với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn: o

o
nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng.Nhiễm trùng đường tiết niệu nghiêm trọng có thể dẫn đến nhập viện đã xảy ra ở những 
người đang sử dụng dapagliflozin, một trong những loại thuốc trong XIGDUO XR. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu 
chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu như cảm giác nóng rát khi đi tiểu, muốn đi tiểu thường xuyên, muốn đi tiểu ngay, đau ở phần dưới 
của dạ dày (xương chậu) hoặc tiểu ra máu. Đôi khi mọi người cũng có thể bị sốt, đau lưng, buồn nôn hoặc nôn.
lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết).Nếu bạn dùng XIGDUO XR với một loại thuốc khác có thể gây ra lượng đường trong máu thấp, chẳng hạn như

-
giảm lượng thức ăn hoặc chất lỏng bạn uống, chẳng hạn như nếu bạn bị ốm và không thể ăn hoặc
bạn bắt đầu mất chất lỏng ra khỏi cơ thể, chẳng hạn như nôn mửa, tiêu chảy hoặc phơi nắng quá lâu.

-

-
sulfonylureas hoặc insulin, nguy cơ hạ đường huyết của bạn cao hơn. Có thể cần giảm liều thuốc sulfonylurea hoặc insulin của bạn trong khi bạn 
dùng XIGDUO XR. Các dấu hiệu và triệu chứng của lượng đường trong máu thấp có thể bao gồm:

o
o
o

đau đầu
run hoặc cảm thấy chóng mặt 

bồn chồn

o
o
o

yếu đuối
đổ mồ hôi
tim đập nhanh

o
o

lú lẫn
buồn ngủ

o
o

cáu gắt
nạn đói

- vitamin B thấp12(vitamin B12sự thiếu hụt).Sử dụng metformin trong thời gian dài có thể làm giảm lượng vitamin B12trong máu của bạn, đặc biệt nếu bạn 
có vitamin B thấp12các cấp độ trước đây. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể làm xét nghiệm máu để kiểm tra vitamin B của bạn12các 
cấp độ.
nhiễm nấm âm đạo.Phụ nữ dùng XIGDUO XR có thể bị nhiễm trùng nấm âm đạo. Các triệu chứng của nhiễm trùng nấm âm đạo bao 
gồm:
o
o
o

-

mùi âm đạo
dịch âm đạo màu trắng hoặc hơi vàng (tiết dịch có thể vón cục hoặc trông giống như pho mát) 
ngứa âm đạo

- nhiễm trùng nấm men của dương vật (viêm bao quy đầu).Những người đàn ông dùng XIGDUO XR có thể bị nhiễm trùng nấm men ở da xung quanh dương 
vật. Một số nam giới không cắt bao quy đầu có thể bị sưng dương vật gây khó khăn cho việc kéo da quanh đầu dương vật trở lại. Các triệu chứng khác của 
nhiễm trùng nấm men ở dương vật bao gồm:
o nổi mẩn đỏ, ngứa hoặc sưng tấy ở 

dương vật
tiết dịch có mùi hôi từ dương vật đau 
vùng da xung quanh dương vật

o
o
o
Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về những việc cần làm nếu bạn có các triệu chứng của nhiễm trùng nấm men ở âm đạo hoặc dương vật. Nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể đề nghị bạn sử dụng thuốc chống nấm không kê đơn. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu 
bạn sử dụng thuốc chống nấm không kê đơn và các triệu chứng của bạn không biến mất.
tăng chất béo trong máu của bạn (cholesterol xấu hoặc LDL)-

- ung thư bàng quang.Trong các nghiên cứu về dapagliflozin ở những người bị bệnh tiểu đường, ung thư bàng quang xảy ra ở một số ít người đang dùng 
dapagliflozin hơn những người đang dùng các loại thuốc tiểu đường khác. Có quá ít trường hợp biết liệu ung thư bàng quang có liên quan đến dapagliflozin 
hay không. Bạn không nên dùng XIGDUO XR nếu bạn bị ung thư bàng quang. Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn 
có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:
o
o

máu hoặc màu đỏ trong nước tiểu của 
bạn đau khi bạn đi tiểu

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của XIGDUO XR bao gồm:
o nhiễm trùng nấm âm đạo và nhiễm trùng nấm men tiêu chảy ở 

dương vật
đau đầu

o
o

nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi và đau 
họng buồn nôn và nôno

o
Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào làm phiền bạn hoặc không biến mất.
Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể có của XIGDUO XR. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của bạn để được tư vấn y tế về các tác dụng phụ. Bạn có thể báo cáo các tác dụng phụ cho FDA theo số 1-800-FDA-1088.
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Tôi nên lưu trữ XIGDUO XR như thế nào?

Bảo quản XIGDUO XR ở nhiệt độ phòng từ 68 ° F đến 77 ° F (20 ° C và 25 ° C). Giữ 
XIGDUO XR và tất cả các loại thuốc ngoài tầm với của trẻ em.
Thông tin chung về cách sử dụng XIGDUO XR an toàn và hiệu quả
Thuốc đôi khi được kê cho các mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong Hướng dẫn Thuốc. Không sử dụng XIGDUO XR cho 
điều kiện không được chỉ định. Không đưa XIGDUO XR cho người khác, ngay cả khi họ có các triệu chứng giống bạn. Nó có thể gây hại cho 
họ.
Hướng dẫn Thuốc này tóm tắt thông tin quan trọng nhất về XIGDUO XR. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
bạn. Bạn có thể hỏi dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để biết thông tin về XIGDUO XR được viết cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.xigduoxr.com hoặc gọi 1-800-236-9933

Các thành phần của XIGDUO XR là gì?

Thành phần hoạt tính:dapagliflozin và metformin hydrochloride

Thành phần không hoạt động:cellulose vi tinh thể, lactose khan, crospovidone, silicon dioxide, magie stearat, 
carboxymethylcellulose natri và hypromellose.

Các chất phủ phim chứa các thành phần không hoạt động sau: rượu polyvinyl, titan đioxit, polyetylen glycol và bột talc. Ngoài ra, lớp 
phủ phim cho viên nén XIGDUO XR 5 mg / 500 mg có chứa FD&C Yellow số 6 / Sunset Yellow FCF Aluminium Lake và lớp phủ phim cho 
XIGDUO XR 2,5 mg / 1000 mg, 5 mg / 1000 mg, 10 mg / Viên nén 500 mg và 10 mg / 1000 mg chứa các oxit sắt.

Phân phối bởi: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850

Hướng dẫn Thuốc này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt. Đã sửa đổi: 7/2017
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