
FORXIGA 10mg е ЕДИНСТВЕНИЯТ SGLT2 инхибитор, който сигнификантно НАМАЛЯВА  
риска от СЪРДЕЧНОСЪДОВА СМЪРТ спрямо плацебо при пациенти със СНнФИ*1-4

 

ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ 
НА РИСКА ОТ 
СЪРДЕЧНОСЪДОВА 
СМЪРТ ИЛИ 
ВЛОШАВАНЕ НА 
СЪРДЕЧНАТА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ#5

FORXIGA 10mg може да съхрани и подобри живота на Вашите пациенти със СНнФИ чрез 
доказаната си ефикасност, подобряване на симптомите и удобно дозиране веднъж дневно.1,5*

СЪХРАНИ  
        ЖИВОТА

#Влошаване на СН се дефинирa като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, например в спешно отделение, и изискващо лечение за 
влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1 Изображенията не са на реални пациенти. *В проучването DAPA-HF FORXIGA 10mg, добавен към стандартна терапия за СН, намалява относителния риск за 
комбинацията от влошаване на СН# или СС смърт с 26% (намаляване на абсолютния риск с 4.9%) спрямо плацебо в комбинация със стандартна терапия за СН при 4744 възрастни пациенти със СНнФИ (медиана на проследяване 18.2 месеца). В проучването 
DAPA-HF FORXIGA 10mg добавен към стандартна терапия за СН, намалява относителния риск за смърт по каквато и да е причина спрямо плацебо в комбинация със стандарна терапия за СН (вторична крайна цел, номинално сигнификантна HR 0.83 (95% 
CI, 0.71, 0.97)). Лечението с FORXIGA 10mg води до статистически и клинично значима полза спрямо плацебо върху симптомите на СН, измерена чрез промяната в KCCQ-TSS (общ резултат за симптоми от въпросника за кардиомиопатия на Канзас сити) 
на 8-ия месец, спрямо изходно ниво (win ratio 1,18 [95% CI 1,11, 1,26]; p < 0,0001). В DAPA-HF пациентите получват стандартна терапия за СН като бета блокери, АСЕ инхибитори/АРБ, диуретици, минералкортикоидни рецепторни антагонисти, сакубитрил-
валсартан, дигиталис, както и терапия с устройство като имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD) и сърдечна ресинхронизационна терапия (CRT).5 СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; 
KCCQ-TSS, Total Symptom Score of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire; SGLT2, натриево-глюкозния котранспортер 2; СН, сърдечна недостатъчност; СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; win ratio, коефициент на 
успех; HR, коефициент на риск; CI, доверителен интервал; ACE, ангиотензин-конвертиращ ензим; АРБ, ангиотензин-рецепторен блокер.



ПРОУЧВАНЕ DAPA-HF5

 
 

 
 

1-вото  проучване със 
SGLT2 инхибитор за СН

При пациенти 
със или без ЗДТ2**

Първичен комбиниран проследяван показател:
 СС смърт или влошаване на СН*
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЦИЕНТИТЕ НА ИЗХОДНО НИВО5 

Ключови изключващи критерии в DAPA-HF: скорошно лечение с или предишна непоносимост към SGLT2 инхибитор, захарен диабет тип 1, симптоми на хипотония или систолно артериално налягане <95 mmHg, eGFR <30 ml/min/1,73 m² (или бързо 
влошаваща се бъбречна функция).5

Ключови включващи критерии в DAPA-HF: възраст ≥18 год., LVEF ≤40% и NYHA клас II, III или IV симптоми; плазмено ниво на NT-proBNP ≥600pg/ml (или ≥400 pg/ml, ако са били хоспитализирани поради СН през предходните 12 месеца). Изисквало се е 
при електрокардиографията на изходно ниво пациентите с предсърдно мъждене или предсърдно трептене да имат ниво на NT-proBNP ≥900 pg/ml, независимо от тяхната история на хСН.5

*Влошаване на СН се дефинира като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от лекар, напр. в спешно отделение, и изискващо лечение за 
влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1 **Във всяко от двете рамена на проучването 42% от пациентите са имали диагностициран ЗДТ2 на изходно ниво. В допълнение 3% от пациентите във 
всяко от двете рамена са диагностицирани със ЗДТ2 на база HbA1c ≥6.5% при скрининг и рандомизация.5 
СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; HbA1c, хемоглобин A1c; СН, сърдечна недостатъчност; SGLT2i, инхибитор на натриево-глюкозния котранспортер 2; ЗДТ2, захарен диабет тип 2, eGFR, 
изчислена скорост на гломерулната филтрация; IQR, интерквартилен диапазон; LVEF, левокамерна фракция на изтласкване; NT-proBNP, N-терминален про-натриуретичен пептид тип В; NYHA, New York  Heart Association;  хСН, хоспитализации поради 
сърдечна недостатъчност.



ПЪРВИЧНА КРАЙНА ЦЕЛ: КОМБИНАЦИЯ ОТ СС СМЪРТ ИЛИ ВЛОШАВАНЕ НА СН*

FORXIGA 10mg – ЕФИКАСНОСТ,  
СЪХРАНЯВАЩА ЖИВОТА5

Адаптирано по McMurray, et al, 2019.

В DAPA-HF пациентите получват стандартна терапия за СН бета блокери, АСЕ инхибитори/АРБ, диуретици, минералкортикоидни рецепторни антагонисти, сакубитрил-валсартан, дигиталис, 
както и терапия с устройство като имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD) и сърдечна ресинхронизационна терапия (CRT).5 
*Влошаване на СН се дефинира като хоспитализация поради СН или посещение по спешност поради СН. Посещение по спешност поради СН се дефинира като спешна, непланирана оценка от 
лекар, напр. в спешно отделение, и изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1 

**Post-hoc вторичен анализ на първичната крайна цел от DAPA-HF.6

ARR, намаление на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; СС, сърдечносъдов; СН, сърдечна недостатъчност;  СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; HR, 
коефициент на риска; NNT, number needed to treat; RRR, намаление на относителния риск, eGFR, изчислена скорост на гломерулната филтрация; ACE, ангиотензин-конвертиращ  ензим; АРБ, 
ангиотензин рецепторен блокер.
Изображенията не са на реални пациенти.
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МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ   
НА FORXIGА1

Ползите на FORXIGA по отношение на сърцето не зависят само от 
глюкозопонижаващия ефект и не се ограничават само до пациенти 
 със захарен диабет.1

Намаляването на обемнотo претоварване, заедно с пониженото кръвно 
налягане, пред и следнатоварване, може да има благоприятни ефекти върху 

ремоделирането на сърцето.1

DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure. 
Изображенията не са на реални пациенти.
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DAPA-HF: FORXIGA 10mg - ПРОФИЛ НА 
БЕЗОПАСНОСТ5

*Значима хипогликемия се дефинира като хипогликемия изискваща помощ от друго лице за активно прилагане на въглехидрати или глюкагон, или предприемане на други 
коригиращи действия. Всички случаи на значима хипогликемия са били при пациенти със ЗДТ2 на изходно ниво.5

**Всички случаи на диабетна кетоацидоза настъпват при пациенти със ЗДТ2 на изходно ниво.5

#„Неприложимо“, защото р-стойностите за крайните точки за ефикасност са рапортувани само за точките, включени в стратегията на йе рархичното тестиране.5

DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; СН, сърдечна недостатъчност; СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; ЗДТ2, 
захарен диабет тип 2.
Изображенията не са на реални пациенти.
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Ампутация
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Диабетна кетоацидоза**

Прекратяване поради нежелано събитие
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2.1

0.5

0.2

0.0

4.9

p-стойност

0.36

0.40

1.0

1.0

Неприложимо#

Неприложимо#

0.79

Честотата на значима хипогликемия* в проучването DAPA-HF е еднаква в групите на 
FORXIGA 10mg и плацебо. Наблюдавана е само при пациенти със ЗДТ2.5

Адаптирано по McMurray, et al, 2019.



1. Forxiga 10mg КХП 06.04.2021 год.
2. Invokana 100 mg филмирани таблетки. КХП. 09.02.2021 год.
3. Jardiance 10mg и 25 mg филмирани таблетки. КХП 21.10.2020 год.
4. Steglatro 5 mg and 15 mg филмирани таблетки. КХП 25.08.2020 год.
5. McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008.
6. Berg DD et al. JAMA Cardiol. Published online 17 February 2021. doi:10.1001/jamacardio.2020.7585

Forxiga 10mg е показан при възрастни за лечение на недостатъчно контролиран ЗДТ2 като добавка към диета и физическа активност: като монотерапия, когато употребата на метформин се смята 
за неуместна поради непоносимост; като добавка към други лекарствени продукти за лечение на ДТ2. Forxiga 10 mg е показан при възрастни за лечение на симптоматична хронична сърдечна 
недостатъчност с намалена фракция на изтласкване. Дозировка и начин на приложение: ЗДТ2 Препоръчва се 10 mg дапаглифлозин веднъж дневно. При комбинация с инсулин или стимулатор 
на инсулиновата секреция, като сулфoнилурейно производно, може да се обмисли използването на по ниска доза инсулин или стимулатор на инсулиновата секреция, за да се намали рискът за 
развитие на хипогликемия. Сърдечна недостатъчност (СН) Препоръчва се 10 mg дапаглифлозин веднъж дневно. В DAPA-HF дапаглифлозин е прилаган в съчетание с други терапии за СН. Може да 
се приема през устата веднъж дневно по всяко време на деня със или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат цели. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или 
към помощните вещества. Специални предупреждения: Лечение на ЗД (при пац. с бъбречно увреждане):  Не трябва да се започва при пациенти с eGFR <60 ml/min и трябва да се преустанови 
при eGFR трайно под 45 ml/min. Forxiga не е проучван при пациенти с тежко бъбречно увреждане (GFR <30 ml/min/) или терминална бъбречна недостатъчност. Не се изисква корекция на дозата 
въз основа на бъбречната функция. Препоръчва се мониториране на бъбречната функция преди започване на лечение и поне веднъж годишно след това. При бъбречна функция с GFR< 60 ml/
min поне 2 до 4 пъти годишно. Лечение на СН (при пац. с бъбречно увреждане): Не се изисква корекция на дозата въз основа на бъбречната функция. Опитът с приложение на дапаглифлозин за 
лечение на СН при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане е ограничен (GFR < 30 ml/min). При пациентите, лекувани с дапаглифлозин както за СН, така и за ЗДТ2, трябва да се обмисли 
допълнителна глюкозопонижаваща терапия, ако GFR се понижи трайно < 45 ml/min. Има ограничен опит от клинични проучвания при пациенти с чернодробно увреждане. Внимание при пациенти, 
при които понижаването на АН, свързано с дапаглифлозин, може да е рисково. Редки случаи на диабетна кетоацидоза (ДКА), включително животозастрашаващи и с летален изход, са докладвани 
при пациенти, лекувани с SGLT2 инхибитори, вкл. дапаглифлозин. Състоянието е било с атипична изява, само с умерено повишени стойности на глюкозата в кръвта, под 14 mmol/l. При подозирана 
или диагностицирана ДКА, лечението с дапаглифлозин да се преустанови незабавно. Лечението трябва да се прекъсне при хоспитализация за големи хирургични процедури или поради остри 
сериозни заболявания - може да се възобнови след като състоянието на пациента се стабилизира. При пациенти с по-висок риск за развитие на ДКА SGLT2i трябва да се прилагат с повишено 
внимание. Forxiga 10 mg не се препоръчва за лечение на СН при пациенти със ЗДТ1. Екскрецията на глюкоза в урината може да е свързана с повишен риск за инфекции на пикочните пътища. При 
пациентите в старческа възраст може да съществува по голям риск за обемно изчерпване, както и по голяма вероятност да са на лечение с диуретици. Опитът с дапаглифлозин при пациенти с ІV 
ФК по NYHA е ограничен. Наблюдава се увеличаване на случаите на ампутация на долен крайник при дългосрочни клинични проучвания при ЗДТ2 с SGLT2 инхибитори. НЛР: Много чести (≥ 1/10) 
– хипогликемия (при едновременна употреба със СУП/инсулин); Чести (≥ 1/100 до < 1/10) - вулвовагинит, баланит и свързани с тях генитални инфекции, инфекции на пикочните пътища, замаяност, 
обрив, дизурия, полиурия, повишаване на хематокрита, намален бъбречен клирънс на креатинина по време на началното лечение, дислипидемия; Нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100) - микотична 
инфекция, обемно изчерпване, жажда, вулвовагинален сърбеж, генитален сърбеж, повишаване на креатинина или уреята в кръвта, намаляване на теглото; Редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000) - диабетна 
кетоацидоза; Неизвестна честота: Некротизиращ фасциит на перинеума (гангрена на Fournier), ангиоедем; Сърдечносъдов и бъбречен изход от DECLARE: дапаглифлозин 10mg демонстрира 
превъзходство спрямо плацебо в предотвратяване на съставната крайна точка хоспитализация поради СН/сърдечносъдова смърт. Разликата в ефекта от лечението се дължи на хСН, без разлика 
в СС смърт. Ползата от лечението с дапаглифлозин спрямо плацебо се наблюдава както при пациентите със или без установено СС заболяване, така и при тези със или без СН на изходно ниво и 
е съответстваща в основните подгрупи, вкл. възраст, пол, БФ (eGFR) и регион. Коефициентът на риск за времето до нефропатия (трайно понижение на eGFR, терминална бъбречна недостатъчност 
и бъбречна смърт) е 0,53 (95% CI 0,43, 0,66) за дапаглифлозин спрямо плацебо. DAPA-HF: Дапаглифлозин показа терапевтично превъзходство спрямо плацебо при превенцията на първичната 
съставна крайна точка (ПСКТ) – СС смърт, хСН или посещение по спешност поради СН (HR 0,74 [95% CI 0.65, 0.85], p < 0.0001). Ефектът е наблюдаван рано и поддържан по време на проучването. И 
трите компонента на ПСКТ имат самостоятелен принос към терапевтичния ефект. Ползата от дапаглифлозин при пациенти със СН се наблюдава както при тези със така и при тези без ЗДТ2.

Безопасността  на  пациентите  е  от  първостепенно  значение  за  АстраЗенека.  Ако  считате,  че  сте  наблюдавали  нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, 
ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 971 11 24 или съобщете директно през https://aereporting.astrazeneca. com. 
Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се 
свържете с нас на горепосочения телефон.

Лекарственият продукт FORXIGA се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете FORXIGA, моля,  консултирайте се с кратката характеристика на продукта. Дата на последна актуализация 
на КХП FORXIGA: 06.04.2021 год.
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AstraZeneca България, София 1057, бул. Драган Цанков 36, тел: (02) 44 55 000, факс (02) 971 11 24.


