
Помогнете на Вашите пациенти  
със СНнФИ да подобрят  
качеството си на живот3

Средна промяна в резултата по KCCQ на 8ми месец

Плацебо 

Градинарство или
домашни дейности

Джогинг или 
бързо ходене

Ходене повече от 
90 метра (100 ярда)
по равен терен

Къпане

Обличане

Изкачване на стълби
без спиране

Работа или 
домакинска работа 

На гости на 
семейството
или приятели 

Интимни или 
сексуални връзки 

Хобита, 
развлекателни 
дейности 

Post-hoc анализ

FORXIGA 10mg

5.62 p=0.009 

8.34 p=0.005 

4.05 p=0.007

5.54 p=0.036

2.59 p=0.006

2.70 p=0.011

4.28 p=0.048

7.05 p=0.040

5.32 p=0.034

2.99 p=0.765

Изображенията не са на реални пациенти.

Ефект от лечението с FORXIGA върху физическите и 
социални ограничения чрез оценка на KCCQ спрямо 
плацебо при пациенти със СНнФИ1

Адаптирано по Docherty K et al. Circulation 12 Nov 2020;142:A16353/https://doi.org/10.1161/circ.142.suppl_3.16353



FORXIGA подобрява симптомите на 
пациенти със СНнФИ3

POST-HOC АНАЛИЗ НА DAPA-HF: ПРОМЯНА В KCCQ-TSS*3

Лечението с FORXIGA 
10mg води до 
статистически и 
клинично значима 
полза спрямо плацебо 
по отношение на 
симптомите на 
СН измерена чрез 
промяната спрямо 
изходните на 8-и 
месец в KCCQ-TSS (win 
ratio 1.18 [95% CI 1.11, 
1.26]; p<0.0001). 
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Плацебо
FORXIGA 10mg

‡При пациенти с тежко чернодробно увреждане стартова доза от 5 mg е препоръчителна. Ако добре се толерира, дозата може да бъде повишена на 10 mg.
*Общо 4443 пациенти са имали KCCQ данни на изходно ниво. От тях при 4141 и 3955 пациенти КCCQ е оценен съответно на 4-ти и на 8-и месец.3 Общият резултат за симптоми 
от въпросника за кардиомиопатия на Канзас сити (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, KCCQ) варира от 0 до 100, като по-високи резултати показват по-малко 
симптоми и физически ограничения, свързани със СН. Ефектът от лечението е показан като коефициент на успех, където стойност, по-висока от 1 показва превъзходство.4 

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)).
СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; KCCQ, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, FDA, Администрация по храните и лекарствата на 
САЩ; HRQoL, свързано със здравето качество на живот; СН, сърдечна недостатъчност; TSS, Total Symptom Score; win ratio, коефициент на успех; CI, доверителен интервал; 
СС, сърдечносъдов; DAPA-HF, Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure. 

1. Docherty K et al. Circulation 12 Nov 2020;142:A16353/https://doi.org/10.1161/circ.142.suppl_3.16353;  2. Green CP et al. J Am Coll Cardiol. 2000;35(5):1245–1255. 3. Kosiborod 
MN et al. Circulation. 2020;141(2):90–99; 4. McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008; 5. https://www.fda.gov/drugs/clinical-outcome-assessment-coa-
qualification-program/ddt-coa-000084-kansas-city-cardiomyopathy-questionnaire-kccq
Forxiga 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 ЗДТ2. Forxiga е показан при възрастни за лечение на 
симптоматична хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване.  Forxiga е показан при възрастни за лечение на ХБЗ. 
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете FORXIGA, моля, консултирайте се с Кратката характеристика на продукта. 
Пълна информация за това лекарствo е предоставена в кратката характеристика на продукта на уебсайта на AstraZeneca България https://az.box.com/shared/static/
jcwjsdi26sxmbz37kkdl0siwzrb7rn3g.pdf.
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://contactazmedical.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.

AstraZeneca България, София 1057, бул. Драган Цанков 36,  
тел: (02) 44 55 000, факс (02) 971 11 24. 
Дата на създаване на материала 09.2021. BG-4428

KCCQ е въпросник, който измерва симптомите и здравния статус на пациентите и е 
утвърден от FDA като надежден измерител за здравния статус при пациенти със СН. KCCQ 
се попълва самостоятелно от пациентите.2,3,5 
•  KCCQ резултатът може да варира от 0 до 100
•   По-висок резултат показва по-добро качество на живот, свързано със здравето (HRQoL)
•   Промяна от 5 единици в общия скор за симптоми от KCCQ обикновено се счита за 

клинично значима.

СЪХРАНИ    ЖИВОТА

FORXIGA 10mg е ПЪРВИЯТ И ЕДИНСТВЕН SGLT2 инхибитор, 
одобрен за лечение на пациенти със  симптоматична хронична 
СЪРДЕЧНА НЕДОСTАТЪЧНОСТ с намалена фракция на изтласкване1-4

 

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*

FORXIGA 10 mg – ЕФИКАСНОСТ, СЪХРАНЯВАЩА ЖИВОТА5

Първична крайна цел: комбинация от СС смърт или влошаване на СН#

DAPA-HF: FORXIGA 10mg - ПРОФИЛ НА БЕЗОПАСНОСТ5

Адаптирано по McMurray, et al, 2019.

*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 FORXI-
GA 10mg, добавен към стандартна терапия, намалява относителния риск за смърт по каквато и да е причина спрямо плацебо в 
комбинация със стандарна терапия (вторична крайна цел, номинално сигнификантна (HR 0.83 (95% CI, 0.71, 0.97)). Лечението с 
дапаглифлозин 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 < 0,001).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, например в спешно отделение, и 
изискващо лечение за влошена СН (различно от това само да се повиши дозата на диуретик за перорално приложение).1

¶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 хипогликемия са били при пациенти със ЗДТ2 на 
изходно ниво.
§Всички случаи на диабетна кетоацидоза настъпват при пациенти с диабет на изходно ниво.

SGLT2, натриево-глюкозния котранспортер 2; СНнФИ, сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; СС, 
сърдечносъдов; СН, сърдечна недостатъчност; ЗДТ2, захарен диабет тип 2; HR, коефициент на риска; NNT, number needed to 
treat; RRR, намаление на относителния риск; ARR, намаление на абсолютния риск; CI, доверителен интервал; DAPA-HF, Dapagli-
flozin And Prevention of Adverse outcomes in Heart Failure; KCCQ-TSS, Total Symptom Score of the Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire; win ratio, коефициент на успех.

1. Forxiga 10mg КХП 11.11.2020 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. Supplement to: McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008.
7. Berg et al JAMA Cardiol, February 17, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2020.758 

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.
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ПАЦИЕНТИ

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

Уважаеми колега,
Имам удоволствието да Ви съобщя, че FORXIGA 10mg e първият и единствен SGLT2 инхибитор, 
одобрен за лечение на пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност с 
намалена фракция на изтласкване (СНнФИ). Ефикасността на FORXIGA 10mg при пациенти със 
СНнФИ беше доказана в проучването DAPA-HF - проучване, в което имаше и 19 центъра от 
България.1,5,6

FORXIGA 10mg може да съхрани и подобри живота на Вашите пациенти със СНнФИ, като намали 
риска от СС смърт или влошаване на СН#. Ефектът се наблюдава рано, още на 28-ия ден има 
статистически значима разлика, и е поддържан по време на цялото проучване.7 FORXIGA 10mg  
може да се добави към стандартна терапия за СН с удобно дозиране веднъж дневно.1,5

Вярвам, че тази информация ще Ви помогне да обмислите включването на FORXIGA 10mg при 
подходящи пациенти със СНнФИ.1 

Адаптирано по McMurray, et al, 2019.
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1 ТАБЛЕТКА НА ДЕН БЕЗ ТИТРИРАНЕ‡10 mg

Дата на създаване на материала 04.2024. BG-3863
AstraZeneca България, София 1057, бул. Драган Цанков 36, тел: (02) 44 55 000, факс (02) 971 11 24. 

Това съобщение е адресирано единствено до Вас в качеството Ви на медицински специалист. Това съобщение не е предназначено 
за трети лица. Изпращачът на настоящото съобщение и дружествата от групата AstraZeneca не носят отговорност, ако съдържанието 
на това съобщение стане достояние на трети лица. Това е непоискано търговско съобщение по смисъла на чл. 6 от Закона за 
електронната търговия. В случай, че не желаете да получавате повече съобщения за продукти и кампании на AstraZeneca, моля 
натиснете ТУК и в отворения прозорец изберете бутона “Unsubscribe Now”.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете FORXIGA 10mg, моля, консултирайте се с 
Кратката характеристика на продукта. Дата на последна актуализация на КХП FORXIGA 10mg: 11.11.2020 год.

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 платформата 
contactazmedical.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 или през платформата www.contactazmedical.astrazeneca.com.
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