ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Galvus 50 mg tabletki
2.

SKŁAD JAKOCIOWY I ILO CIOWY

Kada tabletka zawiera 50 mg wildagliptyny.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Kada tabletka zawiera 47,82 mg laktozy bezwodnej.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Tabletka.
Okrgła (rednica 8 mm), płaska tabletka o citych brzegach w kolorze od białego do jasnoółtawego. Na jednej stronie wytłoczono napis „NVR”, a na przeciwnej stronie – „FB”.
4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Wildagliptyna jest wskazana w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób dorosłych:
w monoterapii:
u pacjentów niedostatecznie kontrolowanych za pomoc diety i aktywno ci fizycznej oraz u
których stosowanie metforminy jest niewła ciwe ze wzgl du na przeciwwskazania lub
nietolerancj.
w dwulekowej terapii doustnej, w skojarzeniu z:
metformin u pacjentów, u których glikemia jest niewystarczajco kontrolowana, pomimo
podawania maksymalnej tolerowanej dawki metforminy w monoterapii,
sulfonylomocznikiem, u pacjentów, u których glikemia jest niewystarczajco kontrolowana,
pomimo podawania maksymalnej tolerowanej dawki sulfonylomocznika w monoterapii, oraz u
których nie mona stosowa metforminy z powodu przeciwwskaza lub nietolerancji,
tiazolidynodionem u pacjentów, u których glikemia jest niewystarczajco kontrolowana oraz u
których mona stosowa tiazolidynodion.
w trzylekowej terapii doustnej, w skojarzeniu z:
sylfonylomocznikiem i metformin w przypadku, gdy dieta i wiczenia fizyczne oraz
stosowanie dwulekowej terapii tymi produktami leczniczymi nie zapewniaj odpowiedniej
kontroli glikemii.
Wildagliptyna jest równie wskazana do stosowania w skojarzeniu z insulin (z metformin lub bez
niej) w przypadku, gdy dieta i wiczenia fizyczne oraz insulina w ustalonej dawce nie zapewniaj
odpowiedniej kontroli glikemii.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Doro li
W monoterapii, w skojarzeniu z metformin!, w skojarzeniu z tiazolidynodionem, w skojarzeniu z
metformin" i sulfonylomocznikiem lub w skojarzeniu z insulin# (z metformin$ lub bez niej), zalecana
dawka dobowa wildagliptyny wynosi 100 mg, podawana w dawce pojedynczej 50 mg rano i w dawce
pojedynczej 50 mg wieczorem.
Gdy produkt leczniczy stosowany jest w terapii dwulekowej, w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem,
zalecana dawka wildagliptyny to 50 mg raz na dob%, podawana rano. W tej populacji pacjentów
wildagliptyna stosowana w dawce 100 mg na dob& nie była bardziej skuteczna ni' wildagliptyna w
dawce 50 mg raz na dob(.
W przypadku stosowania w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem, w celu zmniejszenia ryzyka
hipoglikemii mo)na rozwa*y+ podanie mniejszej dawki sulfonylomocznika.
Nie zaleca si, podawania dawek wi-kszych ni. 100 mg.
W razie pomini/cia dawki leku Galvus, nale0y j1 przyj23 tak szybko jak tylko pacjent sobie o niej
przypomni. Nie nale4y stosowa5 dawki podwójnej w tym samym dniu.
Nie okre6lono bezpiecze7stwa stosowania i skuteczno8ci wildagliptyny w trzylekowej terapii doustnej
– w skojarzeniu z metformin9 i tiazolidynodionem.
Dodatkowe informacje o szczególnych populacjach pacjentów
Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat)
Nie ma konieczno:ci dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz tak;e punkty 5.1
i 5.2).
Zaburzenia czynno<ci nerek
Nie ma konieczno=ci dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynno>ci nerek
(klirens kreatyniny ? 50 ml/min). U pacjentów z umiarkowanymi lub ci@Akimi zaburzeniami
czynnoBci nerek lub u pacjentów ze schyłkowC niewydolnoDciE nerek (ang. end-stage renal disease –
ESRD), zalecana dawka produktu leczniczego Galvus to 50 mg raz na dobF (patrz takGe punkty 4.4,
5.1 i 5.2).
Zaburzenia czynnoHci wItroby
Nie naleJy stosowaK produktu leczniczego Galvus u pacjentów z zaburzeniami czynnoLci wMtroby, w
tym u pacjentów, u których aktywnoNO aminotransferazy alaninowej (AlAT) lub aminotransferazy
asparaginianowej (AspAT) przed zastosowaniem leczenia przekraczała ponad 3 razy górnP granicQ
normy (ULN – ang. upper limit of normal) (patrz takRe punkty 4.4 i 5.2).
Dzieci i młodzieS
Produkt leczniczy Galvus nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieTy (< 18 lat). Nie
okreUlono bezpieczeVstwa stosowania ani skutecznoWci produktu leczniczego Galvus u dzieci i
młodzieXy (< 18 lat). Dane nie sY dostZpne (patrz równie[ punkt 5.1).
Sposób podawania
Podanie doustne.
Produkt leczniczy Galvus mo\na podawa] podczas posiłku lub niezale^nie od posiłku (patrz tak_e
punkt 5.2).

4.3

Przeciwwskazania

Nadwra`liwoab na substancjc czynnd lub na którekolwiek substancjf pomocniczg wymienionh w
punkcie 6.1.
4.4

Specjalne ostrzeienia i jrodki ostroknolci dotyczmce stosowania

Ogólne
Produkt leczniczy Galvus nie jest nrodkiem zastopujpcym insulinq u pacjentów wymagajrcych
podawania insuliny. Produktu leczniczego Galvus nie nalesy podawat pacjentom z cukrzycu typu 1
lub w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej.
Zaburzenia czynnovci nerek
Dowwiadczenie ze stosowaniem u pacjentów ze schyłkowx niewydolnoyciz nerek (ESRD)
poddawanych hemodializie jest ograniczone. Dlatego nale{y zachowa| ostro}no~ stosujc produkt
leczniczy Galvus u tych pacjentów (patrz równie punkty 4.2, 5.1 i 5.2).
Zaburzenia czynnoci wtroby
Nie naley stosowa produktu leczniczego Galvus u pacjentów z zaburzeniami czynnoci wtroby, w
tym u pacjentów, u których aktywno AlAT lub AspAT przed zastosowaniem leczenia przekraczała
ponad 3 razy ULN (patrz równie punkty 4.2 i 5.2).
Monitorowanie aktywnoci enzymów wtrobowych
Zaburzenia czynnoci wtroby (w tym zapalenie wtroby) zgłaszano rzadko. W przypadkach tych,
przebiegały one zazwyczaj bezobjawowo, bez nastpstw klinicznych, a wyniki prób czynnociowych
wtroby wracały do normy po zaprzestaniu leczenia. Próby czynnociowe wtroby naley wykonywa
przed rozpoczciem leczenia produktem leczniczym Galvus w celu poznania wartoci wyjciowej u
danego pacjenta. Czynno wtroby naley monitorowa w czasie leczenia produktem leczniczym
Galvus w odstpach trzymiesi cznych w czasie pierwszego roku, a nast¡pnie okresowo. U pacjentów,
u których wyst¢pi zwi£kszona aktywno¤¥ aminotransferaz, nale¦y wykona§ powtórnie próby
w¨trobowe, w celu potwierdzenia wcze©niejszego wyniku. Kolejne badania powinny byª
wykonywane cz«sto, a¬ do ustpienia zaburzenia(®). W razie utrzymywania si¯ aktywno°ci AspAT
lub AlAT co najmniej 3 razy wi±kszej od górnej granicy normy, zaleca si² przerwanie leczenia
produktem leczniczym Galvus.
Pacjenci, u których wyst³pi ´ółtaczka lub inne objawy wskazujµce na zaburzenia czynno¶ci w·troby
powinni przerwa¸ stosowanie produktu leczniczego Galvus.
Po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Galvus i uzyskaniu prawidłowych wyników prób
czynno¹ciowych wºtroby, nie nale»y ponownie rozpoczyna¼ leczenia produktem leczniczym Galvus.
Produktu leczniczego Galvus nie nale½y stosowa¾ u pacjentów z ci¿Àkimi zaburzeniami czynnoÁci
wÂtroby.
NiewydolnoÃÄ serca
W badaniu klinicznym z zastosowaniem wildagliptyny u pacjentów z niewydolnoÅciÆ serca
stopnia I-III wg NYHA (ang. New York Heart Association) wykazano, Çe leczenie wildagliptynÈ nie
wiÉzało siÊ ze zmianË czynnoÌci lewej komory lub nasileniem wczeÍniej wystÎpujacej zastoinowej
niewydolnoÏci serca, w porównaniu z placebo. DoÐwiadczenie kliniczne u pacjentów z
niewydolnoÑciÒ serca stopnia III wg NYHA leczonych wildagliptynÓ jest nadal ograniczone, a wyniki
sÔ niejednoznaczne (patrz punkt 5.1).

Nie ma doÕwiadczenia z zastosowaniem wildagliptyny w badaniach klinicznych u pacjentów z
niewydolnoÖci× serca stopnia IV wg NYHA i dlatego stosowanie wildagliptyny u tych pacjentów nie
jest zalecane.
Zaburzenia skóry
W nieklinicznych badaniach toksykologicznych na małpach zgłaszano zmiany chorobowe skóry
koØczyn, w tym powstawanie pÙcherzy i owrzodzeÚ (patrz punkt 5.3). Mimo iÛ w badaniach
klinicznych nie obserwowano zwiÜkszonej czÝstoÞci zmian chorobowych skóry, istnieje ograniczone
doßwiadczenie dotyczàce pacjentów ze skórnymi powikłaniami cukrzycowymi. Ponadto, po
wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki wystápowania pâcherzowych i
złuszczajãcych zmian skórnych. Dlatego teä, w ramach rutynowej opieki pacjentów z cukrzycå zaleca
siæ monitorowanie zaburzeç skóry, takich jak powstawanie pècherzy lub owrzodzeé.
Ostre zapalenie trzustki
Stosowanie wildagliptyny jest zwiêzane z ryzykiem wystëpienia ostrego zapalenia trzustki. Naleìy
poinformowaí pacjentów o charakterystycznym objawie ostrego zapalenia trzustki.
W razie podejrzenia wystîpienia zapalenia trzustki, naleïy przerwað stosowanie wildagliptyny; w
razie potwierdzenia ostrego zapalenia trzustki, nie naleñy wznawiaò stosowania wildagliptyny. Naleóy
zachowaô ostroõnoö÷ u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki w wywiadzie.
Hipoglikemia
Znanym działaniem sulfonylomoczników jest wywoływanie hipoglikemii. U pacjentów
otrzymujøcych wildagliptynù w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem moúe wystûpiü ryzyko
hipoglikemii. Z tego wzglýdu moþna rozwaÿy podanie mniejszej dawki sulfonylomocznika, aby
zmniejszy ryzyko hipoglikemii.
Substancje pomocnicze
Tabletki zawieraj laktoz. Produkt leczniczy nie powinien by stosowany u pacjentów z rzadko
wystpujc dziedziczn nietolerancj galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Potencjalne oddziaływanie wildagliptyny z równocze nie podawanymi produktami leczniczymi jest
niewielkie. Poniewa wildagliptyna nie jest substratem enzymu cytochromu P (CYP) 450 i nie hamuje
ani nie indukuje enzymów CYP 450 prawdopodobie stwo, by wildagliptyna wchodziła w interakcje z
jednocze nie podawanymi produktami leczniczymi bdcymi substratami, inhibitorami lub
induktorami tych enzymów jest niewielkie.
Stosowanie w skojarzeniu z pioglitazonem, metformin i gliburydem
Wyniki bada przeprowadzonych z tymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi nie wykazały
klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych.
Digoksyna (substrat Pgp), warfaryna (substrat CYP2C9)
Badania kliniczne prowadzone u zdrowych ochotników nie wykazały klinicznie istotnych interakcji
farmakokinetycznych. Nie zostało to jednak ustalone w docelowej populacji.

Stosowanie w skojarzeniu z amlodypin, ramiprylem, walsartanem lub symwastatyn
Przeprowadzono badania interakcji lek-lek z amlodypin, ramiprylem, walsartanem i symwastatyn,
które podawano zdrowym ochotnikom. W badaniach tych nie zaobserwowano adnych klinicznie
istotnych interakcji farmakokinetycznych po jednoczesnym podaniu tych leków z wildagliptyn.
Stosowanie w skojarzeniu z inhibitorami ACE
U pacjentów jednoczenie przyjmujcych inhibitory ACE moe zwikszy si ryzyko obrzku
naczynioruchowego (patrz punkt 4.8).
Podobnie jak w przypadku innych doustnych leków przeciwcukrzycowych, hipoglikemizujce
działanie wildagliptyny mo e by! osłabione pod wpływem niektórych substancji czynnych, w tym
tiazydów, kortykosteroidów, leków stosowanych w leczeniu gruczołu tarczowego i
sympatykomimetyków.
4.6

Wpływ na płodno"#, ci$%& i laktacj'

Ci()a
Nie ma wystarczaj*cych danych dotycz+cych stosowania wildagliptyny u kobiet w ci,-y. Badania na
zwierz.tach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcj/ po podaniu du0ych dawek (patrz punkt 5.3).
Potencjalne zagro1enie dla człowieka nie jest znane. Ze wzgl2du na brak danych dotycz3cych
stosowania u ludzi, produktu leczniczego Galvus nie wolno stosowa4 w okresie ci56y.
Karmienie piersi7
Nie wiadomo, czy wildagliptyna przenika do mleka ludzkiego. Badania na zwierz8tach wykazały
przenikanie wildagliptyny do mleka. Produktu leczniczego Galvus nie nale9y stosowa: w okresie
karmienia piersi;.
Płodno<=
Nie przeprowadzono bada> nad wpływem produktu leczniczego Galvus na płodno?@ u ludzi (patrz
punkt 5.3).
4.7

Wpływ na zdolnoAB prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badaC nad wpływem produktu leczniczego na zdolnoDE prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystFpiG zawroty głowy jako działanie niepoHIdane nie
powinni prowadziJ pojazdów ani obsługiwaK maszyn.
4.8

Działania niepoLMdane

Podsumowanie profilu bezpieczeNstwa
Dane dotyczOce bezpieczePstwa stosowania pochodzQ od całkowitej liczby 3 784 pacjentów
przyjmujRcych wildagliptynS w dawce dobowej 50 mg (raz na dobT) lub 100 mg (50 mg dwa razy na
dobU lub 100 mg raz na dobV) w kontrolowanych badaniach klinicznych trwajWcych co najmniej
12 tygodni. SpoXród tych pacjentów, 2 264 pacjentów otrzymywało wildagliptynY w monoterapii, a
1 520 pacjentów otrzymywało wildagliptynZ w skojarzeniu z innym produktem leczniczym.
Wildagliptyn[ w dawce 100 mg na dob\ (50 mg dwa razy na dob] lub 100 mg raz na dob^) leczono
2 682 pacjentów, a 1 102 pacjentów leczono wildagliptyn_ w dawce 50 mg raz na dob`.
Działania niepoabdane wystcpujdce w tych badaniach były w wiekszofci łagodne i przemijajgce i nie
wymagały przerwania leczenia. Nie stwierdzono korelacji pomihdzy wystipowaniem działaj
niepokldanych a wiekiem, grupm etnicznn pacjenta, czasem leczenia i wielkoocip dawki dobowej.

Zaburzenia czynnoqci wrtroby (w tym zapalenie wstroby) zgłaszano rzadko. W przypadkach tych,
przebiegały one zazwyczaj bezobjawowo, bez nasttpstw klinicznych, a wyniki prób czynnouciowych
wvtroby wracały do normy po zaprzestaniu leczenia. W kontrolowanych, trwajwcych do 24 tygodni
badaniach, w których lek stosowano w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami, czxstoyz
zwi{kszenia AlAT lub AspAT przekraczaj|ca trzy lub wi}cej razy górn~ granic normy (stwierdzona
w trakcie co najmniej 2 kolejnych pomiarów lub ostatniej wizyty w czasie leczenia) wynosiła
odpowiednio 0,2%, 0,3% i 0,2% dla wildagliptyny w dawce 50 mg raz na dob, wildagliptyny w
dawce 50 mg dwa razy na dob i wszystkich leków porównywanych. Te zwikszenia aktywnoci
aminotransferaz były zazwyczaj bezobjawowe, z natury nie postpuj ce i nie zwizane z cholestaz
ani ółtaczk.
Podczas stosowania wildagliptyny rzadko zgłaszano przypadki obrzku naczynioruchowego - z
czstoci porównywaln do grupy kontrolnej. Czciej zgłaszano je, gdy wildagliptyna stosowana
była w skojarzeniu z inhibitorem enzymu konwertujcego angiotensyn (inhibitorem ACE).
Wikszo zdarze miała łagodny charakter i ustpowała w czasie leczenia wildagliptyn.
Tabelaryczne zestawienie działa niepodanych
Poniej, w odniesieniu do kadego wskazania, wymieniono działania niepodane wyst puj¡ce u
pacjentów otrzymuj¢cych Galvus - w podwójnie za£lepionych badaniach w monoterapii i w leczeniu
skojarzonym - według klasyfikacji układów i narz¤dów oraz bezwzgl¥dnej cz¦sto§ci wyst¨powania.
Cz©stoª« wyst¬powania okrelono w nast®puj¯cy sposób: bardzo cz°sto (≥1/10), cz±sto (≥1/100 do
<1/10), niezbyt cz²sto (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko
(<1/10 000), nieznana (cz³sto´µ nie mo¶e by· okre¸lona na podstawie dost¹pnych danych). W obrºbie
ka»dej grupy o okre¼lonej cz½sto¾ci wyst¿powania, działania niepoÀÁdane sÂ wymienione zgodnie ze
zmniejszajÃcym siÄ nasileniem.
W skojarzeniu z metforminÅ
Tabela 1

Działania niepoÆÇdane zgłaszane u pacjentów otrzymujÈcych 100 mg produktu
leczniczego Galvus na dobÉ w skojarzeniu z metforminÊ w badaniach z podwójnie
ËlepÌ próbÍ (n=208)

Zaburzenia metabolizmu i odÎywiania
CzÏsto
Hipoglikemia
Zaburzenia układu nerwowego
CzÐsto
DrÑenie
CzÒsto
Ból głowy
CzÓsto
Zawroty głowy
Niezbyt czÔsto
ZmÕczenie
Zaburzenia Öoł×dka i jelit
CzØsto
NudnoÙci
Opis wybranych działaÚ niepoÛÜdanych
W kontrolowanych badaniach klinicznych w których podawano 100 mg wildagliptyny na dobÝ w
skojarzeniu z metforminÞ, nie zgłoszono ßadnego przypadku odstawienia leku z powodu działaà
niepoáâdanych ani w grupie otrzymujãcej 100 mg wildagliptyny na dobä w skojarzeniu z metforminå,
ani w grupie otrzymujæcej placebo oraz metforminç.
W badaniach klinicznych, hipoglikemia wystèpowała czésto u pacjentów otrzymujêcych 100 mg
wildagliptyny na dobë w skojarzeniu z metforminì (1%) oraz niezbyt czísto u pacjentów
otrzymujîcych placebo i metforminï (0,4%). W grupie otrzymujðcej wildagliptynñ nie zgłoszono
ciòókich przypadków hipoglikemii.

W badaniach klinicznych, masa ciała nie uległa zmianie w stosunku do wartoôci wyjõciowej, gdy
wildagliptynö podawano w dawce 100 mg na dob÷ w skojarzeniu z metforminø (odpowiednio +0,2 kg
i -1,0 kg dla wildagliptyny i placebo).
Badania kliniczne trwajùce maksymalnie ponad 2 lata nie ujawniły úadnych dodatkowych sygnałów
zwiûzanych z bezpieczeüstwem stosowania ani nieprzewidzianego ryzyka, kiedy wildagliptyna była
stosowana w skojarzeniu z metforminý.
W skojarzeniu z sulfonylomocznikiem
Tabela 2

Działania niepoþÿdane odnotowane u pacjentów otrzymujcych 50 mg produktu
leczniczego Galvus w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem w badaniach z podwójnie
lep prób (n=170)

Zakaenia i zaraenia pasoytnicze
Bardzo rzadko
Zapalenie błony luzowej nosogardzieli
Zaburzenia metabolizmu i odywiania
Cz sto
Hipoglikemia
Zaburzenia układu nerwowego
Cz sto
Dr enie
Cz sto
Ból głowy
Cz sto
Zawroty głowy
Czsto
Osłabienie
Zaburzenia ołdka i jelit
Niezbyt czsto
Zaparcia
Opis wybranych działa niepodanych
W kontrolowanych badaniach klinicznych, w których wildagliptyn w dawce 50 mg podawano w
skojarzeniu z sulfonylomocznikiem, całkowita czsto przerwania leczenia spowodowana
wystpowaniem działa niepodanych wynosiła 0,6% gdy podawano 50 mg wildagliptyny i
sulfonylomocznik, w porównaniu do 0% dla grupy otrzymujcej placebo i sulfonylomocznik.
W badaniach klinicznych, hipoglikemia wystpowała z czsto ci! 1,2%, gdy wildagliptyn" w dawce
50 mg raz na dob# dodano do glimepirydu, w porównaniu z 0,6%, gdy podawano placebo i
glimepiryd. W grupie otrzymuj$cej wildagliptyn% nie zgłaszano ci&'kich przypadków hipoglikemii.
W badaniach klinicznych, masa ciała nie uległa zmianie w stosunku do warto(ci wyj)ciowej, gdy
wildagliptyn* w dawce 50 mg na dob+ dodano do glimepirydu (odpowiednio -0,1 kg i -0,4 kg dla
wildagliptyny i placebo).
W skojarzeniu z tiazolidynodionem
Tabela 3

Działania niepo,-dane odnotowane u pacjentów otrzymuj.cych 100 mg produktu
leczniczego Galvus na dob/ w skojarzeniu z tiazolidynodionem w badaniach z
podwójnie 0lep1 prób2 (n=158)

Zaburzenia metabolizmu i od3ywiania
Cz4sto
Zwi5kszenie masy ciała
Niezbyt cz6sto
Hipoglikemia
Zaburzenia układu nerwowego
Niezbyt cz7sto
Ból głowy
Niezbyt cz8sto
Astenia
Zaburzenia naczyniowe
Cz9sto
Obrz:k obwodowy

Opis wybranych działa; niepo<=danych
W kontrolowanych badaniach klinicznych, w których wildagliptyn> w dawce 100 mg na dob?
podawano w skojarzeniu z tiazolidynodionem, nie zgłoszono @adnego przypadku odstawienia
produktu leczniczego z powodu działaA niepoBCdanych ani w grupie leczonej wildagliptynD w dawce
100 mg na dobE i tiazolidynodionem, ani w grupie otrzymujFcej placebo i tiazolidynodion.
W badaniach klinicznych, u pacjentów otrzymujGcych wildagliptynH i pioglitazon hipoglikemia
wystIpowała niezbyt czJsto (0,6%), natomiast czKsto wystLpowała u pacjentów otrzymujMcych
placebo i pioglitazon (1,9%). W grupie pacjentów otrzymujNcych wildagliptynO nie zgłaszano ciPQkich
przypadków hipoglikemii.
W badaniu, w którym dodatkowo podawano pioglitazon, bezwzglRdne zwiSkszenie masy ciała u
pacjentów otrzymujTcych placebo i produkt leczniczy Galvus w dawce 100 mg na dobU wynosiło
odpowiednio 1,4 oraz 2,7 kg.
CzVstoWX wystYpowania obrzZków obwodowych, gdy wildagliptyn[ w dawce 100 mg na dob\
doł]czono do podstawowego leczenia pioglitazonem (stosowanego w maksymalnej dawce 45 mg raz
na dob^), wynosiła 7% w porównaniu do 2,5% w leczeniu podstawowym samym pioglitazonem.
Monoterapia
Tabela 4

Działania niepo_`dane odnotowane u pacjentów otrzymujacych Galvus w dawce
100 mg na dobb w monoterapii w badaniach z podwójnie clepd próbe (n=1 855)

Zakafenia i zaragenia pasohytnicze
Bardzo rzadko
Zakaienia górnych dróg oddechowych
Bardzo rzadko
Zapalenie błony jluzowej nosogardzieli
Zaburzenia metabolizmu i odkywiania
Niezbyt czlsto
Hipoglikemia
Zaburzenia układu nerwowego
Czmsto
Zawroty głowy
Niezbyt cznsto
Ból głowy
Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt czosto
Obrzpk obwodowy
Zaburzenia qołrdka i jelit
Niezbyt czssto
Zaparcia
Zaburzenia mituniowo-szkieletowe i tkanki łvcznej
Niezbyt czwsto
Ból stawów
Opis wybranych działax niepoyzdanych
Ponadto, w kontrolowanych badaniach z wildagliptyn{ w monoterapii, całkowita cz|sto}~ przerwania
leczenia z powodu działa niepodanych nie była wiksza u pacjentów leczonych wildagliptyn w
dawce 100 mg na dob (0,3%) ni u pacjentów otrzymujcych placebo (0,6%) lub leki porównawcze
(0,5%).
W kontrolowanych badaniach porównawczych, w których stosowano produkt leczniczy w
monoterapii, hipoglikemia wystpowała niezbyt czsto; zgłaszano j u 0,4% (7 sporód 1 855)
pacjentów leczonych wildagliptyn w dawce 100 mg na dob w porównaniu do 0,2% (2 sporód
1 082) pacjentów w grupach leczonych czynnym lekiem porównawczym lub otrzymujcych placebo,
przy czym nie zgłoszono adnego powanego ani cikiego działania niepodanego.
W badaniach klinicznych, masa ciała nie uległa zmianie w odniesieniu do wartoci wyjciowej, gdy
wildagliptyn w dawce 100 mg na dob podawano w monoterapii (odpowiednio -0,3 kg i -1,3 kg dla
wildagliptyny i placebo).

Badania kliniczne trwajce maksymalnie ponad 2 lata nie ujawniły adnych dodatkowych sygnałów
zwizanych z bezpieczestwem stosowania ani nieprzewidzianego ryzyka, kiedy wildagliptyna była
stosowana w monoterapii.
Leczenie skojarzone z metformin i sulfonylomocznikiem
Tabela 5

Działania niepodane zgłaszane u pacjentów, którzy przyjmowali produkt
leczniczy Galvus w dawce 50 mg dwa razy na dob w skojarzeniu z metformin¡ i
sulfonylomocznikiem (n=157)

Zaburzenia metabolizmu i od¢ywiania
Cz£sto
Hipoglikemia
Zaburzenia układu nerwowego
Cz¤sto
Zawroty głowy, dr¥enie
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nadmierne pocenie si§
Cz¦sto
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Cz¨sto
Astenia
Opis wybranych działa© niepoª«danych
Nie odnotowano ¬adnych przypadków przerwania leczenia z powodu działa niepo®¯danych w grupie
otrzymuj°cej wildagliptyn± plus metformin², plus glimepiryd w porównaniu z 0,6% przypadków w
grupie otrzymuj³cej placebo plus metformin´, plus glimepiryd.
W obu grupach leczenia hipoglikemia wystµpowała cz¶sto (5,1% w grupie otrzymuj·cej wildagliptyn¸
plus metformin¹, plus glimepiryd, w porównaniu z 1,9% w grupie placebo plus metformina, plus
glimepiryd). Jedno ciº»kie zdarzenie hipoglikemii odnotowano w grupie otrzymuj¼cej wildagliptyn½.
Pod koniec badania wpływ leczenia na ¾redni¿ masÀ ciała pacjentów był obojÁtny (+0,6 kg w grupie
otrzymujÂcej wildagliptynÃ oraz -0,1 kg w grupie otrzymujÄcej placebo).
Leczenie skojarzone z insulinÅ
Tabela 6

Działania niepoÆÇdane zgłaszane u pacjentów otrzymujÈcych produkt leczniczy
Galvus w dawce 100 mg na dobÉ w skojarzeniu z insulinÊ (z metforminË lub bez
niej) w badaniach prowadzonych metodÌ podwójnie Ílepej próby (n=371)

Zaburzenia metabolizmu i odÎywiania
CzÏsto
Zmniejszenie stÐÑenia glukozy we krwi
Zaburzenia układu nerwowego
CzÒsto
Bóle głowy, dreszcze
Zaburzenia ÓołÔdka i jelit
CzÕsto
NudnoÖci, choroba refluksowa przełyku
Niezbyt cz×sto
Biegunka, wzdØcia
Opis wybranych działaÙ niepoÚÛdanych
W kontrolowanych badaniach klinicznych z zastosowaniem wildagliptyny w dawce 50 mg dwa razy
na dobÜ w skojarzeniu z insulinÝ, z jednoczesnym podawaniem metforminy lub bez jej podawania,
całkowita czÞstoßà przerwania terapii z powodu działaá niepoâãdanych wyniosła 0,3% w grupie
otrzymujacej wildagliptynä, a w grupie otrzymujåcej placebo nie było æadnego takiego przypadku.
Czçstoèé wystêpowania hipoglikemii była podobna w obu grupach leczenia (14% w grupie
wildagliptyny w porównaniu do 16,4% w grupie placebo). W grupie otrzymujëcej wildagliptynì
dwóch pacjentów zgłosiło wystípienie ciîïkich zdarzeð hipoglikemii, a w grupie otrzymujñcej
placebo 6 pacjentów zgłosiło wystòpienie takich zdarzeó.

Pod koniec badania wpływ leczenia na ôredniõ masö ciała był oboj÷tny (zmiana wzglødem stanu
wyjùciowego o +0,6 kg w grupie otrzymujúcej wildagliptynû oraz brak zmian masy ciała w grupie
placebo).
Doüwiadczenie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu
Tabela 7

Działania niepoýþdane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Zaburzenia ÿołdka i jelit
Nieznana
Zapalenie trzustki
Zaburzenia w troby i dróg ółciowych
Nieznana
Zapalenie wtroby (ustpujce po zaprzestaniu stosowania produktu
leczniczego)
Nieprawidłowe wyniki prób wtrobowych (ustpujce po zaprzestaniu
stosowania produktu leczniczego)
Zaburzenia mi niowo-szkieletowe i tkanki ł cznej
Nieznana
Ból mi ni
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Nieznana
Pokrzywka
Złuszczajce i pcherzowe zmiany skórne, w tym pemfigoid
pcherzowy
Zgłaszanie podejrzewanych działa niepodanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działa
niepodanych. Umoliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyci do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby nalece do fachowego personelu medycznego powinny zgłasza
wszelkie podejrzewane działania niepodane za porednictwem krajowego systemu zgłaszania
wymienionego w załczniku V.
4.9

Przedawkowanie

Informacje dotycz ce przedawkowania wildagliptyny s! ograniczone.
Objawy
Informacje o prawdopodobnych objawach przedawkowania pochodz" z badania tolerancji produktu
leczniczego Galvus podawanego w coraz wi#kszych dawkach osobom zdrowym przez 10 dni. W
przypadku stosowania dawki 400 mg odnotowano trzy przypadki bólu mi$%ni oraz pojedyncze
przypadki łagodnych i przemijaj&cych parestezji, gor'czki, obrz(ku oraz przemijaj)cego zwi*kszenia
aktywno+ci lipazy. W przypadku stosowania dawki 600 mg, u jednej osoby wyst,pił obrz-k stóp i
dłoni oraz zwi.kszenie aktywno/ci fosfokinazy kreatynowej (CPK), aminotransferazy
asparaginianowej (AspAT), st01enia białka C-reaktywnego (CRP) oraz mioglobiny. U trzech innych
osób wyst2pił obrz3k stóp, w tym w dwóch przypadkach parestezje. Wszystkie objawy i
nieprawidłowo4ci w wynikach bada5 laboratoryjnych ust6piły po odstawieniu badanego produktu
leczniczego bez konieczno7ci leczenia.
Post8powanie
W przypadku przedawkowania, zaleca si9 leczenie podtrzymuj:ce. Wildagliptyny nie mo;na usun<= z
organizmu za pomoc> hemodializy. Jednak, główny metabolit b?d@cy produktem hydrolizy (LAY
151) moAe byB usuwany z organizmu podczas hemodializy.

5.

WŁACCIWODCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

WłaEciwoFci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty lecznicze stosowane w leczeniu cukrzycy, inhibitory
peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4), kod ATC: A10BH02
Wildagliptyna, lek z grupy zwiGzków poprawiajHcych czynnoIJ wysepek Langerhansa, jest silnym
selektywnym inhibitorem DPP-4.
Mechanizm działania
Podanie wildagliptyny powoduje szybkie i całkowite zahamowanie aktywnoKci DPP-4, powodujLc
zwiMkszenie stNOenia endogennych inkretyn GLP-1 (glukagonopodobnego peptydu 1) i GIP
(PołQdkowego peptydu hamujRcego), zarówno na czczo jak i po posiłku.
Działanie farmakodynamiczne
ZwiSkszajTc endogenne stUVenie tych inkretyn wildagliptyna poprawia wraWliwoXY komórek beta na
glukozZ, co skutkuje lepszym wydzielaniem insuliny zale[nym od glukozy. U pacjentów z cukrzyc\
typu 2 leczenie wildagliptyn] w dawce od 50 do 100 mg na dob^ znacz_co poprawiało markery
czynno`ci komórek beta, w tym HOMA-β (ang. Homeostasis Model Assessment-β), stosunek
proinsuliny do insuliny oraz wskaaniki reaktywnobci komórek beta na test tolerancji czcsto
podawanego posiłku. U osób bez cukrzycy (z prawidłowd glikemie) wildagliptyna nie stymuluje
wydzielania insuliny i nie zmniejsza stfgenia glukozy.
Zwihkszajic endogenne stjkenie GLP-1 wildagliptyna poprawia równiel wramliwono komórek alfa na
glukozp, co skutkuje wydzielaniem glukagonu w stqreniu bardziej dostosowanym do ststenia
glukozy.
Zwiukszenie współczynnika insulina/glukagon podczas hiperglikemii, w wyniku zwivkszonego
stwxenia inkretyn, skutkuje zmniejszonym wytrobowym wydzielaniem glukozy na czczo i po posiłku,
a w konsekwencji – zmniejszeniem glikemii.
Podczas leczenia wildagliptynz nie zaobserwowano wpływu zwi{kszonego st|}enia GLP-1 na
opó~nienie opróniania ołdkowego.
Skuteczno kliniczna i bezpieczestwo stosowania
W trwaj cych maksymalnie ponad 2 lata badaniach z podwójnie lep prób, kontrolowanych placebo
lub substancj czynn, uczestniczyło ponad 15 000 pacjentów z cukrzyc typu 2. W badaniach tych
wildagliptyn w dawce dobowej 50 mg raz na dob, 50 mg dwa razy na dob lub 100 mg raz na dob
podawano ponad 9 000 pacjentom. Ponad 5 000 mczyzn i ponad 4 000 kobiet otrzymało
wildagliptyn w dawce 50 mg raz na dob lub 100 mg na dob. Ponad 1 900 pacjentów otrzymujcych
wildagliptyn w dawce 50 mg raz na dob lub 100 mg na dob było w wieku  65 lat. W badaniach
tych pacjentom z cukrzyc typu 2 wczeniej nieleczonym, wildagliptyn podawano w monoterapii, a
pacjentom, u których glikemia nie była odpowiednio kontrolowana za pomoc innych
przeciwcukrzycowych produktów leczniczych podawano j w skojarzeniu z innymi lekami.
Wildagliptyna, gdy była stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z metformin,
sulfonylomocznikiem lub tiazolidynodionem, na ogół poprawiała kontrol glikemii. Wykazano to na
podstawie klinicznie istotnej redukcji HbA1c w punkcie ko¡cowym wzgl¢dem warto£ci wyj¤ciowych
(patrz Tabela 8).
W badaniach klinicznych działanie wildagliptyny, polegaj¥ce na zmniejszeniu HbA1c było silniejsze u
pacjentów z wi¦ksz§ wyj¨ciow© wartoªci« HbA1c.

W podwójnie za¬lepionym, kontrolowanym badaniu trwajcym 52 tygodnie, wildagliptyna (50 mg
dwa razy na dob®) zmniejszała wyj¯ciowe warto°ci HbA1c o -1%, a metformina o -1,6% (dawka
stopniowo zwi±kszana do 2 g/dob²). Nie wykazano statystycznie istotnej przewagi jednego leczenia
nad drugim. Pacjenci leczeni wildagliptyn³ zgłaszali znacz´co rzadziej niepoµ¶dane reakcje
·oł¸dkowo-jelitowe w porównaniu z pacjentami leczonymi metformin¹.
W 24-tygodniowym podwójnie zaºlepionym kontrolowanym badaniu wildagliptyna (50 mg dwa razy
na dob») była porównywana z rozyglitazonem (8 mg raz na dob¼). ½rednia redukcja HbA1c wynosiła
-1,20% w przypadku stosowania wildagliptyny i -1,48% w przypadku stosowania rozyglitazonu u
pacjentów ze ¾rednimi wyj¿ciowymi wartoÀciami HbA1c wynoszÁcymi 8,7%. U pacjentów
otrzymujÂcych rozyglitazon masa ciała zwiÃkszyła siÄ Årednio o +1,6 kg, natomiast pacjenci
otrzymujÆcy wildagliptynÇ nie przybrali na wadze (-0,3 kg). CzÈstoÉÊ wystËpowania obrzÌków
obwodowych była mniejsza w grupie otrzymujÍcej wildagliptynÎ niÏ w grupie otrzymujÐcej
rozyglitazon (odpowiednio 2,1% w porównaniu do 4,1%).
W badaniu klinicznym, trwajÑcym 2 lata, wildagliptyna (50 mg dwa razy na dobÒ) była porównywana
z gliklazydem (w dawce do 320 mg/dobÓ). Po dwóch latach, Ôrednia redukcja HbA1c od wartoÕci
wyjÖciowej HBA1c wynosz×cej 8,6% wynosiła -0,5% dla wildagliptyny i -0,6% dla gliklazydu.
Statystyczne załoØenia non-inferiority nie zostały osiÙgniÚte. Stosowanie wildagliptyny kojarzono z
mniejszÛ iloÜciÝ zdarzeÞ hipoglikemii (0,7%) niß podczas stosowania gliklazydu (1,7%).
W 24-tygodniowym badaniu wildagliptyna (50 mg dwa razy na dobà) była porównywana z
pioglitazonem (30 mg raz na dobá) u pacjentów niewystarczajâco kontrolowanych za pomocã
metforminy (ärednia dawka dobowa wynosiła 2020 mg). årednia redukcja HbA1c od wartoæci
wyjçciowej wynoszècej 8,4% wynosiła -0,9% w przypadku stosowania wildagliptyny w skojarzeniu z
metforminé i -1,0% w przypadku stosowania pioglitazonu w skojarzeniu z metforminê. ërednie
zwiìkszenie masy ciała wynoszíce +1,9 kg obserwowano u pacjentów otrzymujîcych pioglitazon w
skojarzeniu z metforminï w porównaniu do +0,3 kg u pacjentów otrzymujðcych wildagliptynñ w
skojarzeniu z metforminò.
W badaniu klinicznym, trwajócym 2 lata, wildagliptyna (50 mg dwa razy na dobô) była porównywana
z glimepirydem (w dawce do 6 mg/dobõ – örednia dawka w czasie 2 lat wynosiła 4,6 mg) u pacjentów
leczonych metformin÷ (ørednia dawka dobowa wynosiła 1894 mg). Po 1 roku ùrednie redukcje HbA1c
od wartoúci wyjûciowej HbA1c wynoszücej 7,3% wynosiły -0,4% w przypadku stosowania
wildagliptyny w skojarzeniu z metforminý i -0,5% w przypadku stosowania glimepirydu w
skojarzeniu z metforminþ. Zmiana masy ciała w przypadku stosowania wildagliptyny wynosiła -0,2 kg
w porównaniu z +1,6 kg w przypadku stosowania glimepirydu. Czÿsto wystpowania hipoglikemii
była znacznie mniejsza w grupie wildagliptyny (1,7%) ni w grupie glimepirydu (16,2%). W punkcie
kocowym badania (2 lata) warto  HbA1c była podobna do wartoci wyjciowych w obu leczonych
grupach, a zmiany masy ciała i ró nice w cz sto ci wyst powania hipoglikemii utrzymywały si .
W badaniu klinicznym, trwajcym 52 tygodnie, wildagliptyna (50 mg dwa razy na dob) była
porównywana z gliklazydem (rednia dawka dobowa wynosiła 229,5 mg) u pacjentów
niewystarczajco kontrolowanych za pomoc metforminy (wyjciowa dawka metforminy wynosiła
1928 mg/dob). Po 1 roku zmniejszenie wartoci HbA1c wyniosło rednio 0,81% w przypadku
stosowania wildagliptyny w skojarzeniu z metformin (rednia warto wyjciowa HbA1c wynosiła
8,4%) oraz 0,85% w przypadku stosowania gliklazydu w skojarzeniu z metformin (rednia warto
wyj ciowa HbA1c wynosiła 8,5%). Nie wykazano statystycznie przewagi jednego leczenia nad drugim
(95% CI -0,11 – 0,20). Zmiana masy ciała w przypadku stosowania wildagliptyny wynosiła +0,1 kg w
porównaniu ze zwi!kszeniem masy ciała wynosz"cym +1,4 kg w przypadku stosowania gliklazydu.
W badaniu klinicznym, trwaj#cym 24 tygodnie, oceniano skuteczno$% leczenia produktem zło&onym
zawieraj'cym wildagliptyn( i metformin) (dawka była zwi*kszana stopniowo do 50 mg/500 mg dwa
razy na dob+ lub 50 mg/1000 mg dwa razy na dob,) w terapii pocz-tkowej u pacjentów, którzy nie
byli wcze.niej poddawani leczeniu. W stosunku do warto/ci wyj0ciowej HbA1c 8,6%, wildagliptyna w
skojarzeniu z metformin1 w dawce 50 mg/1000 mg dwa razy na dob2 zmniejszyła warto34 HbA1c o
1,82%, wildagliptyna w skojarzeniu z metformin5 w dawce 50 mg/500 mg dwa razy na dob6 o

-1,61%, metformina w dawce 1000 mg dwa razy na dob7 o -1,36%, natomiast wildagliptyna w dawce
50 mg dwa razy na dob8 o -1,09%. U pacjentów z warto9ci: wyj;ciow< HbA1c =10,0% obserwowano
wi>ksz? redukcj@ HbA1c.
W 24-tygodniowym, wielooArodkowym, randomizowanym, podwójnie zaBlepionym, kontrolowanym
placebo badaniu oceniano wyniki leczenia wildagliptynC w dawce 50 mg raz na dobD w porównaniu z
placebo u 515 pacjentów z cukrzycE typu 2 oraz z umiarkowanymi (n=294) lub ciFGkimi (n=221)
zaburzeniami czynnoHci nerek. Odpowiednio 68,8% i 80,5% pacjentów z umiarkowanymi oraz
ciIJkimi zaburzeniami czynnoKci nerek na poczLtku leczenia, otrzymywało insulinM (Nrednia dawka
dobowa wynosiła odpowiednio 56 oraz 51,6 jednostek). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami
czynnoOci nerek wildagliptyna istotnie zmniejszała wartoPQ HbA1c w porównianiu z placebo (róRnica
wynosiła -0,53%) od Srednich wartoTci wyjUciowych wynoszVcych 7,9%. U pacjentów z ciWXkimi
zaburzeniami czynnoYci nerek wildagliptyna istotnie zmniejszała HbA1c w porównianiu z placebo
(róZnica wynosiła -0,56%) od [rednich warto\ci wyj]ciowych wynosz^cych 7,7%.
Skuteczno_` i bezpieczeastwo stosowania wildagliptyny (w dawce 50 mg dwa razy na dobb) w
skojarzeniu z metforminc (w dawce d1500 mg na dobe) i glimepirydem (w dawce f4 mg na dobg)
oceniano u 318 pacjentów podczas 24-tygodniowego, randomizowanego, podwójnie zahlepionego
badania kontrolowanego placebo. Wildagliptyna w skojarzeniu z metformini i glimepirydem
spowodowała znaczne zmniejszenie wartojci HbA1c w porównaniu z placebo. Po dokonaniu korekty
wzglkdem placebo wartolm HbA1c zmniejszyła sin orednio o -0,76%w stosunku do predniej wyjqciowej
wartorci HbA1c wynoszscej 8,8%.
Przeprowadzono 24-tygodniowe, randomizowane, podwójnie zatlepione badanie kontrolowane
placebo z udziałem 449 pacjentów w celu oceny skutecznouci i bezpieczevstwa stosowania
wildagliptyny (w dawce 50 mg dwa razy na dobw) w skojarzeniu ze stałx dawky insuliny bazalnej lub
gotowej mieszanki insulinowej (zrednia dawka dobowa 41 jednostek), z jednoczesnym stosowaniem
metforminy (n=276) lub bez jej stosowania (n=173). Wildagliptyna w skojarzeniu z insulin{
powodowała istotne zmniejszenie warto|ci HbA1c w porównaniu z placebo. W całej populacji
pacjentów }rednie zmniejszenie wzgl~dem redniej wyjciowej wartoci HbA1c wynoszcej 8,8%,
skorygowane wzgldem placebo wyniosło -0,72%. W podgrupach pacjentów leczonych insulin z
jednoczesnym stosowaniem metforminy lub bez jej stosowania, rednie zmniejszenie wartoci HbA1c
skorygowane wzgldem placebo wyniosło odpowiednio -0,63% i -0,84%. Czsto wystpowania
hipoglikemii w całej populacji pacjentów wyniosła 8,4% i 7,2% odpowiednio w grupie wildagliptyny i
placebo. U pacjentów otrzymujcych wildagliptyn nie doszło do zwikszenia masy ciała (+0,2 kg),
natomiast u pacjentów przyjmujcych placebo masa ciała zmniejszyła si (-0,7 kg).
W innym 24-tygodniowym badaniu z udziałem pacjentów z bardziej zaawansowan cukrzyc typu 2
niedostatecznie kontrolowan za pomoc insuliny (krótko i dłuej działajcej, rednia dawka insuliny
80 j.m./dob), rednie zmniejszenie wartoci HbA1c po dodaniu wildagliptyny (w dawce 50 mg dwa
razy na dob) do leczenia insulin, było statystycznie istotnie wiksze ni po zastosowaniu placebo z
insulin (0,5% w porównaniu do 0,2%). Cz sto¡¢ wyst£powania hipoglikemii była mniejsza w grupie
wildagliptyny ni¤ w grupie placebo (22,9% w porównaniu do 29,6%).
W 52-tygodniowym, wieloo¥rodkowym, randomizowanym, podwójnie za¦lepionym badaniu
przeprowadzonym u pacjentów z cukrzyc§ typu 2 i zastoinow¨ niewydolno©ciª serca (stopnia I-III wg
NYHA) oceniano wpływ wildagliptyny podawanej w dawce 50 mg dwa razy na dob« (n=128) w
porównaniu z placebo (n=126) na frakcj¬ wyrzutow lewej komory (LVEF, ang. Left-ventricular
ejection fraction). Podawanie wildagliptyny nie było zwi®zane ze zmianami czynno¯ci lewej komory
lub pogorszeniem wcze°niej wyst±puj²cej zastoinowej niewydolno³ci serca. Ogółem wyst´powanie
ocenianych zdarzeµ sercowo-naczyniowych było zrównowa¶one pomi·dzy grupami. U pacjentów z
niewydolno¸ci¹ serca stopnia III wg NYHA leczonych wildagliptynº wyst»piło wi¼cej zdarze½
dotycz¾cych serca, w porównaniu z placebo. Istniały jednak dysproporcje w wyj¿ciowych czynnikach
ryzyka zdarzeÀ sercowo-naczyniowych na korzyÁÂ placebo, a liczba zdarzeÃ była mała, co
uniemoÄliwia sformułowanie wiÅÆÇcych wniosków. Wildagliptyna powodowała znaczne zmniejszenie
wartoÈci HbA1c w porównaniu z placebo (róÉnica wynosiła 0,6%) w odniesieniu do Êredniej wartoËci
wyjÌciowej wynoszÍcej 7,8% w 16 tygodniu. W podgrupie z niewydolnoÎciÏ serca stopnia III

zmniejszenie wartoÐci HbA1c w porównaniu z placebo było mniejsze (róÑnica wynosiła 0,3%), jednak
wniosek ten jest ograniczony ze wzglÒdu na małÓ liczbÔ pacjentów (n=44). CzÕstoÖ× wystØpowania
hipoglikemii w całej populacji wynosiła 4,7% i 5,6% odpowiednio w grupie wildagliptyny i placebo.
Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
W przeprowadzonej meta-analizie niezaleÙnie i prospektywnie oceniajÚcej wystÛpowanie zdarzeÜ
sercowo-naczyniowych w 37 badaniach klinicznych fazy III i IV z monoterapiÝ i leczeniem
skojarzonym, trwajÞcych do ponad 2 lat (ßredni czas ekspozycji wyniósł 50 tygodni dla wildagliptyny
i 49 tygodni dla produktów porównawczych) wykazano, àe leczenie wildagliptyná nie wiâzało siã ze
zwiäkszonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu do leków porównawczych.
Punkt koåcowy złoæony z ocenionych ciçèkich zdarzeé sercowo-naczyniowych (MACE)
obejmujêcych ostry zawał miëìnia sercowego, udar lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych był
podobny dla wildagliptyny w porównaniu z czynnym lekiem porównawczym oraz placebo
[współczynnik ryzyka Mantel-Haenszela (M-H RR) wyniósł 0,82 (95% CI 0,61-1,11)]. MACE
wystípiło u 83 z 9 599 (0,86%) pacjentów leczonych wildagliptynî oraz u 85 z 7 102 (1,20%)
pacjentów otrzymujïcych lek porównawczy. Ocena kaðdego z poszczególnych elementów MACE nie
wykazała zwiñkszonego ryzyka (podobny M-H RR). Zdarzenia potwierdzonej niewydolnoòci serca
(HF) definiowane jako HF wymagajóca hospitalizacji lub nowy przypadek HF były zgłaszane u 41
(0,43%) pacjentów leczonych wildagliptynô i u 32 (0,45%) pacjentów otrzymujõcych produkt
porównawczy, a M-H RR wyniósł 1,08 (95% CI 0,68-1,70).
Tabela 8

Kluczowe wyniki dotyczöce skuteczno÷ci wildagliptyny w badaniach
kontrolowanych placebo w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym (populacja
ITT w celu oceny pierwszorzødowej skutecznoùci)

Badania z monoterapiú
kontrolowane placebo

ûrednia
wyjüciowa
wartoýþ

zmiana
HbA1c (%) w
tygodniu 24 (95%
CI) skorygowana o
placebo

8,6

zmiana
HbA1c (%)
wzgldem
wartoci
wyj ciowych w
tygodniu 24
-0,8

8,4

-0,7

-0,7* (-1,1; -0,4)

HbA1c (%)

Badanie 2301: Wildagliptyna
50 mg dwa razy na dob (n=90)
Badanie 2384: Wildagliptyna
50 mg dwa razy na dob (n=79)

ÿrednia

rednia

-0,5* (-0,8; -0,1)

* p< 0,05 w porównaniu z placebo
Badania w leczeniu
skojarzonym
Wildagliptyna 50 mg dwa razy
na dob + metformina (n=143)
Wildagliptyna 50 mg na dob +
glimepiryd (n=132)
Wildagliptyna 50 mg dwa razy
na dob + pioglitazon (n=136)
Wildagliptyna 50 mg dwa razy
na dob + metformina +
glimepiryd (n=152)

8,4

-0,9

-1,1* (-1,4; -0,8)

8,5

-0,6

-0,6* (-0,9; -0,4)

8,7

-1,0

-0,7* (-0,9; -0,4)

8,8

-1,0

-0,8* (-1,0; -0,5)

* p< 0,05 w porównaniu z placebo + lek
porównawczy
Dzieci i młodzie
Europejska Agencja Leków uchyliła obowi zek doł czania wyników bada produktu leczniczego
zawierajcego wildagliptyn we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodziey z cukrzyc
typu 2 (stosowanie u dzieci i młodziey, patrz punkt 4.2).

5.2

Właciwoci farmakokinetyczne

Wchłanianie
Po podaniu doustnym na czczo wildagliptyna jest szybko wchłaniana, a maksymalne stenia w
osoczu wystpuj po 1,7 h. Spoycie pokarmu opónia czas uzyskania maksymalnego stenia w
osoczu nieznacznie- do 2,5 h, jednak nie zmienia całkowitej ekspozycji na produkt leczniczy (AUC).
Podanie wildagliptyny z pokarmem powodowało zmniejszenie wartoci Cmax (19%). Jednak nasilenie
tych zmian nie ma znaczenia klinicznego, wic produkt Galvus mona podawa jednocze!nie z
pokarmem lub bez pokarmu. Całkowita biodost"pno#$ wynosi 85%.
Dystrybucja
Wildagliptyna w niewielkim stopniu wi%&e si' z białkami osocza (9,3%) i zostaje ona równomiernie
rozmieszczona w osoczu i krwinkach czerwonych. (rednia obj)to*+ dystrybucji wildagliptyny w
stanie stacjonarnym po podaniu do,ylnym (Vss) wynosi 71 litrów, co sugeruje dystrybucj- poza
naczynia.
Metabolizm
U ludzi znaczna cz./0 dawki wildagliptyny, 69%, jest metabolizowana. Główny metabolit (LAY 151)
jest farmakologicznie nieaktywny i jest on produktem hydrolizy grupy cyjanowej. Metabolit ten
stanowi 57% dawki, a kolejnym metabolitem jest glukuronid (BQS867) oraz produkty hydrolizy
amidu (4% dawki). Dane in vitro dotycz1ce mikrosomów w nerce człowieka sugeruj2, i3 nerka mo4e
by5 jednym z głównych narz6dów, przyczyniaj7cych si8 do hydrolizy wildagliptyny do jej głównego
nieczynnego metabolitu - LAY151. Na podstawie badania in vivo na szczurach z niedoborem DPP-4
stwierdzono, 9e peptydaza dipeptydylowa IV (DPP-4) cz:;ciowo przyczynia si< do hydrolizy
wildagliptyny. Wildagliptyna nie jest metabolizowana za po=rednictwem enzymów CYP 450 w
wymiernych ilo>ciach. Dlatego nie nale?y oczekiwa@, by klirens metaboliczny wildagliptyny zaleAał
od jednoczeBnie przyjmowanych leków bCdDcych inhibitorami lub induktorami CYP 450. Badania in
vitro wykazały, Ee wildagliptyna nie hamuje i nie indukuje aktywnoFci enzymów CYP 450. Dlatego
istnieje małe prawdopodobieGstwo, by wildagliptyna miała wpływ na klirens metaboliczny
jednoczeHnie przyjmowanych leków metabolizowanych przez CYP 1A2, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP
2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 lub CYP 3A4/5.
Eliminacja
Po podaniu doustnym wildagliptyny znakowanej 14C, około 85% dawki było wydalane z moczem, a
15% - z kałem. Po podaniu doustnym 23% dawki wildagliptyny w postaci niezmienionej jest
wydalane przez nerki. Po doIylnym podaniu wildagliptyny osobom zdrowym, całkowity klirens
osoczowy i nerkowy wyniósł odpowiednio 4l i 13 l/h. Jredni okres półtrwania w fazie eliminacji po
podaniu doKylnym wynosi w przybliLeniu 2 godziny. Okres półtrwania w fazie eliminacji po podaniu
doustnym wynosi w przybliMeniu 3 godziny.
LiniowoNO lub nieliniowoPQ
WartoRci Cmax oraz pole pod krzywS zaleTnoUci stVWenia w osoczu od czasu (AUC) zwiXkszały siY w
sposób w przybliZeniu proporcjonalny do dawki w zakresie dawek terapeutycznych.
Charakterystyka szczególnych grup pacjentów
Płe[
Nie obserwowano klinicznie istotnych ró\nic w farmakokinetyce wildagliptyny pomi]dzy zdrowymi
kobietami a m^_czyznami w szerokim zakresie wieku i wska`nika masy ciała (BMI). Hamowanie
aktywnoaci DPP-4 przez wildagliptynb nie zalecy od płci.

Pacjenci w podeszłym wieku
U zdrowych osób w podeszłym wieku (≥ 70 lat) całkowite pole pod krzywd (AUC) dla wildagliptyny
(w dawce 100 mg/dobe) było wifksze o 32%, przy 18% zwigkszeniu maksymalnego sthienia w
osoczu, nij u zdrowych młodych osób (w wieku 18-40 lat). Uwaka sil jednak, me zmiany te nie sn
klinicznie istotne. Hamowanie aktywnooci DPP-4 przez wildagliptynp nie zaleqy od wieku.
Zaburzenia czynnorci wstroby
Wpływ zaburzet czynnouci wvtroby na farmakokinetykw wildagliptyny badano u pacjentów z
łagodnymi, umiarkowanymi i cixykimi zaburzeniami czynnozci w{troby ocenianymi w skali ChildPugh (mieszcz|cymi si} w zakresie od 6 dla zaburze~ łagodnych do 12 dla zaburze cikich) i
porównywano go z farmakokinetyk u osób zdrowych. Wpływ wildagliptyny na organizm po
przyjciu pojedynczej dawki przez pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynnoci
w troby zmniejszał si (odpowiednio o 20% i 8%), natomiast u pacjentów z cikimi zaburzeniami
czynnoci wtroby wpływ wildagliptyny na organizm zwikszał si o 22%. Maksymalna zmiana
(zwikszenie lub zmniejszenie) wpływu wildagliptyny na organizm wynosi ∼30%, co uwaa si za
klinicznie nieistotne. Nie obserwowano korelacji pomidzy nasileniem choroby wtroby a zmianami
dotyczcymi całkowitego wpływu wildagliptyny na organizm.
Zaburzenia czynnoci nerek
W otwartym badaniu z wielokrotnym dawkowaniem oceniano farmakokinetyk mniejszej dawki
terapeutycznej wildagliptyny (50 mg raz na dob) u pacjentów z rónym stopniem przewlekłego
zaburzenia czynnoci nerek, okrelonego na podstawie klirensu kreatyniny (łagodne: 50 do
< 80 ml/min, umiarkowane: 30 do < 50 ml/min oraz cikie: < 30 ml/min) w porównaniu ze zdrowymi
ochotnikami stanowicymi kontrol.
Warto AUC wildagliptyny zwikszyła si ¡rednio odpowiednio 1,4-, 1,7- oraz 2-krotnie u pacjentów
z łagodnymi, umiarkowanymi i ci¢£kimi zaburzeniami czynno¤ci nerek w porównaniu ze zdrowymi
ochotnikami. Warto¥¦ AUC metabolitów LAY151 i BQS867 zwi§kszyła si¨ ©rednio odpowiednio
1,5-, 3- oraz 7-krotnie u pacjentów z łagodnymi, umiarkowanymi i ciª«kimi zaburzeniami czynno¬ci
nerek. Z ograniczonych danych dotyczcych pacjentów ze schyłkow® niewydolno¯ci° nerek (ESRD)
wynika, ±e ekspozycja na wildagliptyn² jest porównywalna z ekspozycj³ u pacjentów z ci´µkimi
zaburzeniami czynno¶ci nerek. St·¸enia metabolitów LAY151 były ok. 2-3-krotnie wi¹ksze niº u
pacjentów z ci»¼kimi zaburzeniami czynno½ci nerek.
Wildagliptyna była usuwana z organizmu w niewielkim stopniu podczas hemodializy (w 3% po
3-4 godzinnej hemodializie rozpocz¾tej 4 godziny po podaniu).
Grupy etniczne
Ograniczone dane wskazuj¿, iÀ rasa nie ma znacznego wpływu na farmakokinetykÁ wildagliptyny.
5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeÂstwie

U psów obserwowano opóÃnienia wewnÄtrzsercowego przewodzenia impulsów, a dawka po podaniu
której nie wystÅpowało takie działanie leku wynosiła 15 mg/kg mc. (7 razy wiÆcej od całkowitego
wpływu produktu leczniczego na organizm u ludzi, na podstawie Cmax).
U szczurów i myszy obserwowano gromadzenie siÇ piankowatych makrofagów pÈcherzykowych w
płucach. U szczurów dawka niewywołujÉca tego niekorzystnego działania produktu leczniczego
wynosiła 25 mg/kg mc. (5 razy wiÊcej niË całkowity wpływ produktu leczniczego na organizm u
ludzi, na podstawie AUC), a u myszy – 750 mg/kg mc. (142 razy wiÌcej niÍ całkowity wpływ
produktu leczniczego na organizm u ludzi).
U psów obserwowano objawy ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza miÎkkie stolce,
dawek obecnoÒÓ krwi w kale. Nie ustalono

Ïluzowate stolce, biegunkÐ, a po podaniu wiÑkszych
wielkoÔci dawki niepowodujÕcej tych działaÖ.

Wildagliptyna nie wykazywała działania mutagennego w konwencjonalnych badaniach
genotoksyczno×ci in vitro i in vivo.
Badania wpływu na płodnoØÙ i wczesny rozwój zarodka szczurów nie dostarczyły dowodów
potwierdzajÚcych zaburzenia płodnoÛci, zdolnoÜci do reprodukcji lub wczesnego rozwoju zarodka
spowodowane wildagliptynÝ. Toksyczne działanie na zarodek i płód oceniano u szczurów i królików.
U szczurów stwierdzono wiÞkszß czàstoáâ wystãpowania falistych äeber w zwiåzku ze zmniejszeniem
parametrów masy ciała matki, a dawka niepowodujæca niekorzystnego działania wynosiła
75 mg/kg mc. (10 razy wiçcej niè całkowity wpływ produktu leczniczego na organizm u ludzi). U
królików, zmniejszenie masy ciała płodu i zmiany koéêca wskazujëce na opóìnienia rozwoju
obserwowano jedynie wtedy, gdy wystípowały ciîïkie działania toksyczne u matki, a dawka nie
powodujðca tego niekorzystnego działania wynosiła 50 mg/kg mc. (9 razy wiñcej niò całkowity wpływ
produktu leczniczego na organizm u ludzi). Badanie rozwoju przed- i pourodzeniowego
przeprowadzono na szczurach. Toksyczne działanie, w tym przemijajóce zmniejszenie masy ciała i
zmniejszonô aktywnoõö ruchow÷ w pokoleniu F1, obserwowano jedynie w zwiøzku z toksycznym
działaniem na matkù po podaniu produktu leczniczego w dawce ≥ 150 mg/kg mc.
Przeprowadzono dwuletnie badanie rakotwórczoúci na szczurach, którym podawano dawki do
900 mg/kg mc. (około 200 razy wiûksze od całkowitego wpływu produktu leczniczego na organizm u
ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki). Nie stwierdzono zwiükszenia czýstoþci
wystÿpowania guzów w zwizku ze stosowaniem wildagliptyny. W innym dwuletnim badaniu
rakotwórczo oceniano u myszy, którym podawano doustne dawki do 1000 mg/kg mc. Obserwowano
zwikszon czsto wystpowania gruczolakoraka sutków i naczyniakomi saka krwiono nego, a
dawka niepowoduj ca tego niekorzystnego działania wynosiła odpowiednio 500 mg/kg mc. (59 razy
wi cej ni całkowity wpływ produktu leczniczego na organizm u ludzi) i 100 mg/kg mc. (16 razy
wicej ni całkowity wpływ produktu leczniczego na organizm u ludzi). Uwaa si, e zwikszona
czsto wystpowania tych guzów u myszy nie stanowi istotnego ryzyka dla ludzi. Stwierdzono to na
podstawie braku działa genotoksycznych wildagliptyny i jej głównego metabolitu, wystpowania
guzów tylko u jednego gatunku i duej ekspozycji na produkt leczniczy, przy której obserwowano
guzy.
W 13-tygodniowym badaniu toksykologicznym na małpach cynomolgus, odnotowano zmiany skórne
po zastosowaniu dawek ≥ 5 mg/kg mc./dob. Zmiany te były zlokalizowane na koczynach (dłoniach,
stopach, uszach i ogonie). Stosujc dawk 5 mg/kg mc./dob (ekspozycja na produkt leczniczy w
przybli eniu równa AUC u ludzi po podaniu dawki 100 mg) obserwowano jedynie p!cherzyki na
skórze. Znikały one pomimo kontynuowania leczenia i nie powodowały nieprawidłowo"ci
histopatologicznych. Łuszczenie si# skóry płatami lub drobnymi fragmentami, strupy i rany na ogonie
z odpowiadaj$cymi im zmianami w badaniu histopatologicznym odnotowano po stosowaniu dawek
≥ 20 mg/kg mc./dob% (w przybli&eniu 3 razy wi'kszych od AUC u ludzi po podaniu dawki 100 mg).
Zmiany martwicze ogona stwierdzano po zastosowaniu dawki ≥ 80 mg/kg mc./dob(. Zmiany skórne
były nieodwracalne w 4-tygodniowym okresie zdrowienia u małp leczonych dawkami
160 mg/kg mc./dob).
6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna
Celuloza mikrokrystaliczna
Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)
Magnezu stearynian
6.2

Niezgodno*ci farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres wa+no,ci

3 lata
6.4

Specjalne -rodki ostro.no/ci podczas przechowywania

Przechowywa0 w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgoci1.
6.5

Rodzaj i zawarto23 opakowania

Blistry z aluminium/aluminium (PA/Al/PVC//Al.).
Produkt leczniczy jest dost4pny w opakowaniach zawieraj5cych 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 180 lub
336 tabletek oraz w opakowaniach zbiorczych zawieraj6cych 336 (3 opakowania po 112) tabletek.
Nie wszystkie wielko7ci opakowa8 musz9 znajdowa: si; w obrocie.
6.6

Specjalne <rodki ostro=no>ci dotycz?ce usuwania

Bez specjalnych wymaga@.
7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
8.

NUMERY POZWOLEB NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/07/414/001-010
EU/1/07/414/018
9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PRZEDŁUCENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 wrzeDnia 2007
Data ostatniego przedłuEenia pozwolenia: 23 lipca 2012
10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZFGCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04/2018
Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym sH dostIpne na stronie internetowej Europejskiej
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

