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ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
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1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Saxenda, 6

2.

1 ml roztworu zawiera 6 mg 
liraglutydu w 3 ml.

* analog ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-
Saccharomyces cerevisiae

3.

4.

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Saxenda jes

z
ub obturacyjny 

bezdech senny.

tygodniach stosowania produktu Saxenda w dawce 3,0 mg 
na

Produkt leczniczy Sax
i
z:

2

u

tygodniach 
stosowania produktu Saxenda w dawce 3,0 mg na wce tolerowanej przez 
pacjenta.
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18 lat (patrz tabela 1):

18 lat
Wiek
(lata)

2

z
w

12 26,02 26,67

12,5 26,43 27,24

13 26,84 27,76

13,5 27,25 28,20
14 27,63 28,57
14,5 27,98 28,87

15 28,30 29,11
15,5 28,60 29,29
16 28,88 29,43
16,5 29,14 29,56
17 29,41 29,69
17,5 29,70 29,84
18 30,00 30,00

4.2 podawania

Dawkowanie

pokarmowy, 
co

leczenia.

Dawka Tygodnie

4 tygodnie

0,6 mg 1
1,2 mg 1
1,8 mg 1
2,4 mg 1
3,0 mg

D
symalnej dawki tolerowanej 

przez pacjenta.

godzin od ustalonej pory podawania leku, 
J

12



4
20211216_PL_05874_SAX_13-5_cl

ustalonym

GLP-1.

ia glukozy we krwi jest konieczne w celu skorygowania dawki insuliny lub 

ml/min.). Produkt leczniczy Saxenda nie jest 

<30

Produkt leczniczy Saxenda ni

Nie ma 
dzieci w

12

Produkt leczniczy Saxen Produktu leczniczego Saxenda 
nie

i

4.3 Przeciwwskazania

punkcie 6.1.
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4.4

W

Pacjenci z 

tej grupie 

u
w wieku 75 lat lub starszych,

od

z
podczas stosowania u

w tym n

Zapalenie trzustki

-
trzustki. charakterystycznych objawach ostrego zapalenia trzustki.
W przypadku podej
a po

Kamica 

i

Choroba tarczycy

tarczycy, jak 

chorobami tarczycy.
u
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liraglutydu (patrz punkt 5.1).
zgodnie z
o
w spoczynku).

Odwodnienie

-1 zaobserwowano przedmiotowe i podmiotowe 
Pacjenci leczeni 

Epizody hipoglikemii istotnej kliniczni

U
4.2).

Substancje pomocnicze

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W warunkach in vitro w interakcje 

na Badania interakcji 
nie
dostosowywania dawki.

mg. liraglutydu 
na mg i w dawce 3,0 mg 

0-300 min dla paracetamolu).
liraglutydem odnotowano przynajmniej jeden przypadek ostrej biegunki.
na
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Warfaryna i inne pochodne kumaryny

warfaryna.
pochodne kumary
znormalizowanego (ang. INR, International Normalised Ratio).

Paracetamol (acetaminofen)

1000 mg. 
max max

o 15
dostosowywania dawki.

Atorwastatyna

w
Po zastosowaniu liraglutydu 

max atorw max

z 1 do 3 godzin.

Gryzeofulwina

w max gryzeo
max

Digoksyna

Podanie digoksyny w pojedynczej dawce wyn
max

tmax do 1,5
dostosowywania dawki digoksyny.

Lizynopryl

max

Po zastosowaniu liraglutydu max godzin.

max etynyloestradiolu i lewonorgestrelu odpowiednio o 12% i 13% 
po max

godziny.
lewonorgestrel. W

nie powinno ulec zmianie podczas jednoczesnego stosowania z liraglutydem.
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4.6

Badania 
na 5.3).
dla

w

Nie wiadomo czy liraglutyd jest wydzielany do mleka ludzkiego.

W
leczenia (patrz punkt 5.3).

nie wykazano szkodliwego

4.7

Saxenda
i

wy, 

4.8

813

(<1/10 000).

i
Bardzo Rzadko

immunologicznego
reakcja ana-
filaktyczna
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Zaburzenia metabolizmu 
i

hipoglikemia* odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

nerwowego zaburzenia smaku
Zaburzenia serca tachykardia

jelit
wymioty
biegunka
zaparcie

w jamie 
ustnej
dyspepsja

-

nadmierna 

jelitowych

zapalenie 
trzustki***

i
kamica zapalenie 

i
pokrzywka

Zaburzenia nerek i
moczowych

ostra 

nerek
zaburzenia 

i stany w miejscu 
podania

reakcje w miejscu 

astenia

Badania diagnostyczne

w
Dodatkowe informacje 

podano w punkcie .

***patrz punkt 4.4.
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Hipoglik

W g

leczonych produktem

-2 doustne leki przeciwcukrzycowe. W tym badaniu, udokumentowane 
przypadki objawowej hipo mmol/l 
z

3,0

lub
w
terapii.

lat lub sta

pokarmowego.

receptora GLP-1.

Reakcje alergiczne

Po wprowadzeniu liraglutydu
z Potencjalnie, 

W przypadku podejrzenia reakcji anafilaktycznej, 

w czasie dalszego leczenia.
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Tachykardia

.
lub umiarkowane nasilenie.
dalszego leczenia produktem Saxenda.

w wieku od 12 do 18 lat,
tygodni.

z
z 2-

acebo (0,8%). W trakcie badania 

produktu leczniczego.

wymienionego w .

4.9 Przedawkowanie

od

5.

5.1

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w cukrzycy, analogi glukagonopodobnego peptydu-1
(GLP-1).
Kod ATC: A10BJ02.

Liraglutyd jest acylowanym analogiem ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-

ludzkiego GLP-1. -1 (GLP-1R) i aktywuje go.

GLP-

odpowiedzialnych za -
wzmocnie
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Receptory GLP-

a
w Liragl
w

od Efekt 

i z
podstawie 

-B) 
i stosunku proinsuliny do insuliny.

w
w czterech
w 358

Badanie 1 (SCALE Obesity & Pre-Diabetes 1839):
(BMI

stwierdzonym w badaniach przesiewowych stanem przedcukrzycowym
-tygodniowy okres 

u diety niskokalorycznej oraz wykonywaniu 

Badanie 2 (SCALE Diabetes 1922):

HbA1c w zakresie od 7% do 10%).

w monoterapiach lub dowolne skojarzenie wymienionych metod leczenia.
Badanie 3 (SCALE Sleep Apnoea 3970):

u 359
i
Badanie 4 (SCALE Maintenance 1923):
utrzymanie masy cia
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305
lub
niskokalorycznej.

We wszystkich 

6).
W
i tygodni. W

z 81,4% i 48,9%). zmniejszenia 

badaniach 1 4 przedstawiono w tabelach 4 8 oraz 
na rysunkach 1, 2 i 3.

tygodniach leczenia liraglutydem (3,0 mg)

nie stosowanie dawki terapeutycznej przez 12 tygodni).
56 tygodniach u 67,5% 

. w

leczenie. wie 1 roku terapii, 
11,2% w

i 11,6% u kobiet). tygodniach leczenia liraglutydem w dawce 
<5%, 

1

Kontrola glikemii

w
przedcukrzycowego z

2

duktem liraglutyd w dawce 3,0

Kardiometaboliczne czynniki ryzyka
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-Hypopnoea Index)

Tabela 4 Badanie 1:
kardiometabolicznych po 56

Saxenda (N=2437) Placebo (N=1225) Saxenda 
w

z placebo

106,3 (21,2) 106,3 (21,7) -

(95% CI)
-8,0 -2,6 -5,4** (-5,8; -5,0)

(95% CI)
-8,4 -2,8 -5,6** (-6,0; -5,1)

tygodniu, % (95% CI)
63,5 26,6 4,8** (4,1; 5,6)

tygodniu, % (95% CI)
32,8 10,1 4,3** (3,5; 5,3)

czynniki kardiometaboliczne
Zmiana Zmiana

HbA1c, % 5,6 -0,3 5,6 -0,1 -0,23** (-0,25; -0,21)

czczo, mmol/l
5,3 -0,4 5,3 -0,01 -0,38** (-0,42; -0,35)

123,0 -4,3 123,3 -1,5 -2,8** (-3,6; -2,1)

mmHg
78,7 -2,7 78,9 -1,8 -0,9* (-1,4; -0,4)

115,0 -8,2 114,5 -4,0 -4,2** (-4,7; -3,7)

HbA1c

i

w 56. D
.

LOCF, Last 
observation carried forward). * p<0,05. **

SD=odchylenie standardowe (ang.
standard deviation).

Tabela 5 Badanie 1:
kardiometabolicznych po 160
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Saxenda (N=1472) Placebo (N=738) Saxenda
w

z placebo

107,6 (21,6) 108,0 (21,8)

(95% CI)
-6,2 -1,8 -4,3** (-4,9; -3,7)

(95% CI)
-6,5 -2,0 -4,6** (-5,3; -3,9)

tygodniu, % (95% CI)
49,6 23,4 3,2** (2,6; 3,9)

tygodniu, % (95% CI)
24,4 9,5 3,1** (2,3; 4,1)

krwi i czynniki 
kardiometaboliczne

Zmiana Zmiana

HbA1c, % 5,8 -0,4 5,7 -0,1 -0,21** (-0,24; -0,18)

mmol/l
5,5 -0,4 5,5 -0,04 -0,4** (-0,5; -0,4)

124,8 -3,2 125,0 -0,4 -2,8** (-3,8; -1,8)

79,4 -2,4 79,8 -1,7 -0,6 (-1,3; -0,1)

116,6 -6,9 116,7 -3,4 -3,5** (-4,2; -2,8)

1c

i

D
.

kstrapolacji ostatniej obserwacji (ang. LOCF, Last 
observation carried forward). **
glukozy w osoczu na czczo (ang. fasting plasma glucose). SD=odchylenie standardowe (ang. standard 
deviation).

Czas w tygodniach
Saxenda Placebo Ekstrapolacja ostatniej obserwacji (LOCF)

(tygodnie 0-56)
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Placebo

(%)

Saxenda

Ekstrapolacja ostatniej obserwacji (LOCF).

tygodniach leczenia w badaniu 1

Tabela 6 Badanie 2:
kardiometabolicznych po 56

Saxenda (N=412) Placebo (N=211) Saxenda 
w

z placebo

105,6 (21,9) 106,7 (21,2) -

CI)
-5,9 -2,0 -4,0** (-4,8; -3,1)

(95% CI)
-6,2 -2,2 -4,1** (-5,0; -3,1)

tygodniu, % (95% CI)
49,8 13,5 6,4** (4,1; 10,0)

tygodniu, % (95% CI)
22,9 4,2 6,8** (3,4; 13,8)

kardiometaboliczne
Zmiana Zmiana

HbA1c, % 7,9 -1,3 7,9 -0,4 -0,9** (-1,1; -0,8)

mmol/l
8,8 -1,9 8,6 -0,1 -1,8** (-2,1; -1,4)

Skurczowe 128,9 -3,0 129,2 -0,4 -2,6* (-4,6; -0,6)
79,0 -1,0 79,3 -0,6 -0,4 (-1,7; 1,0)

118,1 -6,0 117,3 -2,8 -3,2** (-4,2; -2,2)
1c

i

w 56. ty
5/>10% przedstawiono oszacowane ilorazy szans.

rapolacji ostatniej obserwacji (ang. LOCF, Last 
observation carried forward). * p<0,05. ** p<0,0001.

SD=odchylenie standardowe (ang. 
standard deviation).
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Tabela 7 Badanie 3: tygodniach 
w

Saxenda (N=180) Placebo (N=179) Saxenda 
w

z placebo

116,5 (23,0) 118,7 (25,4) -

CI)
-5,7 -1,6 -4,2** (-5,2; -3,1)

CI)
-6,8 -1,8 -4,9** (-6,2; -3,7)

(95% CI)
46,4 18,1 3,9** (2,4; 6,4)

% (95% CI)
22,4 1,5 19,0** (5,7; 63,1)

Zmiana Zmiana

49,0 -12,2 49,3 -6,1 -6,1* (-11,0; -1,2)

w 32.
terapii w Dla odsetka 

5/>10% przedstawiono oszacowane ilorazy szans.

(ang. LOCF, Last observation carried forward). * p<0,05. ** p<0,0001.
interval). SD=odchylenie standardowe (ang. standard deviation).

Tabela 8 Badanie 4:
Saxenda (N=207) Placebo (N=206) Saxenda

w
z placebo

100,7 (20,8) 98,9 (21,2) -

(95% CI)
-6,3 -0,2 -6,1** (-7,5; -4,6)

(95% CI)
-6,0 -0,2 -5,9** (-7,3; -4,4)

tygodniu, % (95% CI)
50,7 21,3 3,8** (2,4; 6,0)

tygodniu, % (95% CI)
27,4 6,8 5,1** (2,7; 9,7)

w
w Dl

5/>10% przedstawiono oszacowane ilorazy szans.
LOCF, Last 

observation carried forward). ** p<0,0001. SD=odchylenie 
standardowe (ang. standard deviation).
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Czas w tygodniach

Saxenda Placebo Ekstrapolacja ostatniej obserwacji (LOCF)

badanie 4

W tygodniu 0 pacjenci zostali zrandomizowani 
do

liraglutydowi.
do
ze

-naczyniowego

-naczyniowego (ang. Major adverse 

i zdefiniowane jako 
zgonem oraz zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych.

u

W badaniach klinicznych III fazy z zastosowaniem liraglutydu obserwowano przyspieszenie akcji 
badania) 

w sto
6 tygodniach.
akcji serca. po przerwaniu terapii 

-

-naczyniowa. 

1,8 mg (4668) albo do grupy placebo (4672); w obu przypadkach leczenie prowadzono jako

roku do 5

3 latach o 1,2 % w grupie 
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z -naczyniowych (ang. Major Adverse Cardiovascular 
Event (MACE): zgon sercowo-

.

sercowo- do placebo (3,41 
w -

[0,78; 0,97] [95% CI]) (p=0,005) (patrz Rysunek 4).

Czas od randomizacji (m

full analysis set FAS).

Placebo

Liraglutyd

HR): 0,87
95% CI 0,78; 0,97 

p<0,001
p=0,005 dla przewagi

Placebo
Liraglutyd

4672
4668

4587
4593

4473
4496

4352
4400

4237
4280

4123
4172

4010
4072

3914
3982

1543
1562

407
424

Rysunek 4: Wykres Kaplana-
MACE populacja FAS

u

oraz
u wieku 12 lat i
skute zakresie 

standard deviation score)) (tabela 9).

i
aktywnej fazy

placebo (tabela 9).

Tabela 9 Badanie 4180: 
oraz zmiana BMI SDS od tygodnia 56 do tygodnia 82

Saxenda (N=125) Placebo (N=126) Saxenda 

z placebo

BMI SDS

3,14 (0,65) 3,20 (0,77)

-0,23 0,00 -0,22* (-0,37; -0,08)

2,88 (0,94) 3,14 (0,98)

0,22 0,07 0,15** (0,07; 0,23)
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BMI SDS (95% CI)

99,3 (19,7) 102,2 (21,6) -

CI)
-2,65 2,37 -5,01** (-7,63; -2,39)

zmiana w 56 tygodniu, kg (95% 
CI)

-2,26 2,25 -4,50** (-7,17; -1,84)

BMI
2 (SD) 35,3 (5,1) 35,8 (5,7) -

2

(95% CI)
-1,39 0,19 -1,58** (-2,47; -0,69)

zmniejszeniem 
BMI w tygodniu 56, % (95% CI)

43,25 18,73 3,31** (1,78; 6,16)

BMI w 56 tygodniu, % (95% CI)
26,08 8,11 4,00** (1,81; 8,83)

.

terapeutycznymi zmiany od tygodnia 

w .
5/>10% przedstawiono oszacowane ilorazy szans.

okrotnych (x100).
*p<0,01, **p<0,001. SD=odchylenie standardowe (ang. 
standard deviation).

mg;

ali; 4

1,2
leczniczego na wzrost ani na 

S oraz o stosowania produktu leczniczego Saxenda w
u dzieci i z -Williego oceniono w badaniu klinicznym prowadzonym 

16 tygodni 36 tygodni. Do 
32 w wieku od 12 do <18 lat (grupa A) i 24 wieku od 6 do

<12 lat (grupa stosunku 2:1 do grup produkt 
Saxenda lub placebo. Leczenie od najmniejszej 
dawki, 0,3 mg zamiast 0,6 mg; dawka do maksymalnej dawki 2,4 mg.

BMI SDS w 16. tygodniu (grupa A: -0,20 w do -0,13,
grupa B: -0,50 w do -0,44) i w 52. tygodniu (grupa A: -0,31 w do -0,17,
grupa B: -0,73 w do - y podobne w odniesieniu do stosowania produktu Saxenda,
jak i placebo. 
W badaniu nie zaobserwowano dodatkowych kwestii
stosowania.

5.2
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(AUC 40 kg/m2) po podaniu 
3

Dystrybucja

25 l (u osoby o ma
100

Metabolizm

godzin po podaniu pojedynczej dawki [3H]-liraglutydu zdrowym osobom, liraglutyd 
Wykryto r

Eliminacja

gi eliminacji. Po podaniu dawki [3H]-
liraglutydu nie wykryto w moczu ani w kale liraglutydu w niezmienionej postaci. Tylko niewielka 

kale (odpowiednio 6% i 5%).
w 8 dni i odpowiada trzem mniej istotnym metabolitom.

1,4 l/h z okresem 
godzin.

Osoby starsze

lat) 
Nie ma 

wiekiem pacjenta.

Z
-

Pochodzenie etniczne

-
nie ma klinicznie 

Dobowa dawka 

o mas 234
ekspozycja- kg nie badano ekspozycji na liraglutyd.
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Dokonano oceny farmakokinetyki liraglutydu u
mg).

o 13 23% u
E

-Pugh).

W badaniu z
mniejsza u p Ekspozycja na 

kreatyniny, CrCl 50 80 30 50 rCl <30 ml/min) 

W
z -178 kg). 

u - -87 kg).

5.3

Dane niekliniczn

obserwowanego szkodliwego skutku (ang. NOAEL 
Wyniki 

otrzymane u
-

w odniesieniu do

i E

wynika z -1, czy ze 

do
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6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Disodu fosforan dwuwodny
Glikol propylenowy
Fenol
Kwas chlorowodorowy (do dostosowania pH)
Sodu wodorotlenek (do dostosowania pH)

6.2

6.3

30

1

6.4 chowywania

6.5

bromobutyl) i laminowany gumowy element 
(bromobutyl/poliizopren) w
wykonanym z -butadien-styren.

3 mg, 1,2 mg, 
1,8 mg, 2,4 mg i 3,0 mg.

6.6
stosowania

bezbarwny lub prawie bezbarwny.

Pr

o
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i
i wyciekowi produktu leczniczego.

Wszelkie niewykorzystane res
z lokalnymi przepisami.

7.
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novo Nordisk A/S

DK-
Dania

8. DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/15/992/001-003

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
I

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 marca 2015
Data ostatniego 

10.
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12/2021

http://www.ema.europa.eu.


