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EVROPSKO JAVNO POROČILO O OCENI ZDRAVILA (EPAR)  

EXUBERA 

Povzetek EPAR za javnost 

 

Ta dokument je povzetek Evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Pojasnjuje, kako 
je Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) ocenil opravljene raziskave, na 
podlagi česar je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila. 
Če potrebujete več informacij o vašem zdravstvenem stanju ali zdravljenju, preberite Navodila za 
uporabo (ki so prav tako del EPAR) ali se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Če 
želite več informacij o podlagi za priporočila CHMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav 
tako del EPAR). 
 
 
Kaj je zdravilo Exubera? 
Exubera je hitrodelujoči insulin v obliki praška za inhaliranje (vdihovanje). Exubera vsebuje 1 mg ali 
3 mg zdravilne učinkovine humanega insulina.  
 
Za kaj se zdravilo Exubera uporablja? 
Exubera je insulin, ki ga uporabljamo za zdravljenje odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, 
kadar ta ni ustrezno nadzorovana z uporabo antidiabetičnih tablet. Zdravilo Exubera lahko 
uporabljamo tudi za določene odrasle bolnike s sladkorno boleznijo tipa 1, za katere je lahko ob 
upoštevanju možnih tveganj, koristna zamenjava hitrodelujočega insulina, ki se injicira pod kožo, s 
tem insulinom, ki se vdihava.  
Zdravilo se dobi samo na recept. 
 
Kako se zdravilo Exubera uporablja? 
Zdravilo Exubera uporabljamo samo skupaj z njegovim insulinskim inhalatorjem. Insulin je v obliki 
praška in je pakiran v pretisnem omotu. Da dobi odmerek, bolnik položi pretisni omot v inhalator in ga 
prek ust vdihne v pljuča. Pred začetkom uporabe zdravila Exubera mora bolniku zdravnik ali 
medicinska sestra razložiti, kako pravilno uporabljati inhalator, da se zmanjša tveganje in zagotovi, da 
je zdravljenje čimbolj koristno. Zdravnik za vsakega bolnika določi začetni odmerek, časovni razpored 
odmerkov ter načrt prilagajanja le-teh. Ta je odvisen od bolnikovega odziva in potreb (kot so prehrana, 
telesna dejavnost in življenjski stil). Zdravilo Exubera dajemo v roku 10 minut pred obrokom. Pretisni 
omot z odmerkom 1 mg zagotovi enak odmerek kot podkožno injiciranje 3 ME hitrodelujočega 
insulina, pretisni omot z odmerkom 3 mg zagotovi približno tak odmerek kot podkožno injiciranje 8 
ME hitrodelujočega insulina. Zato zdravilo Exubera ni primerno, kadar so potrebna majhna (manj kot 
3 ME) prilagajanja insulina (na primer pri bolniku z nizko telesno maso). 
 
Kako zdravilo Exubera deluje? 
Sladkorna bolezen je bolezen, pri kateri telo ne izdeluje dovolj insulina, da bi obvladovalo raven 
krvnega sladkorja. Exubera je nadomestni insulin, ki je enak insulinu, ki ga izdeluje trebušna slinavka. 
Insulin v zdravilu Exubera je izdelan z metodo, imenovano ‘tehnologija rekombinantne DNA’, kar 
pomeni, da insulin izdeluje bakterija, ki je prejela gen (DNA), ki ji omogoča izdelovanje insulina. Ob 
vdihovanju se nekaj insulina absorbira v kri (preostanek se razgradi v pljučih). Ko je enkrat v krvi, 
insulin pospešuje transport glukoze v celice in pomaga nadzorovati raven krvnega sladkorja. Z 
nadzorom ravni krvnega sladkorja se zmanjšajo simptomi in zapleti sladkorne bolezni. Exubera deluje 
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pri sladkorni bolezni tipa 1, ko trebušna slinavka ne more izdelati dovolj insulina, in pri sladkorni 
bolezni tipa 2, ko telo ni zmožno učinkovito uporabljati insulina. 
 
Kako je bilo zdravilo Exubera raziskano? 
Zdravilo Exubera so preučevali pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 ali 2. Pri sladkorni bolezni 
tipa 1 so zdravilo Exubera primerjali s podkožnim (injiciranim) insulinom. Pri sladkorni bolezni tipa 2 
so Exubero primerjali s podkožnim insulinom in s peroralnimi antidiabetičnimi sredstvi. V raziskavah 
so merili raven glikoziliranega hemoglobina (HbA1c) v krvi, kar nam pove, kako dobro je raven 
glukoze v krvi nadzorovana. 
 
Kakšne koristi je zdravilo Exubera izkazalo med raziskavami? 
V splošnem je v raziskavah sladkorne bolezni tipa 1 in 2 zdravilo Exubera omogočalo podoben nadzor 
ravni krvnega sladkorja, kot ga daje hitrodelujoči podkožni humani insulin.  
 
Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Exubera?  
Najpogostejša neželena učinka zdravila Exubera sta hipoglikemija (nizka raven glukoze v krvi) in 
kašelj. Če bolnik kadi, se količina insulina, ki se absorbira iz pljuč, močno poveča, kar lahko poveča 
nevarnost za hipoglikemijo. Bolniki med jemanjem zdravila Exubera ne smejo kaditi. Kadilci morajo 
prenehati s kajenjem vsaj 6 mesecev preden lahko uporabijo zdravilo Exubera. Če bolnik začne kaditi 
ali ponovno začne kaditi med zdravljenjem z zdravilom Exubera, mora takoj zamenjati zdravilo 
Exubera za drugo antidiabetično zdravljenje. Namesto enega 3 mg odmerka ne smemo uporabiti treh 
odmerkov po 1 mg, ker to pomeni višji odmerek insulina in lahko poveča nevarnost za hipoglikemijo. 
Celovit opis možnih neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Exubera, najdete v 
Navodilih za uporabo.  
V raziskavah je Exubera pokazala majhen negativni učinek na pljučno funkcijo, ki lahko po 
prenehanju uporabe zdravila Exubera izzveni. Če bolnik že ima pljučno obolenje, ni jasno, kako 
uporaba zdravila Exubera vpliva na pljuča ali kako pljučna bolezen vpliva na vnos insulina iz pljuč. 
Bolniki s slabo ali nestabilno pljučno funkcijo, denimo, z astmo, emfizemom ali kroničnim 
bronhitisom, zdravila Exubera ne smejo uporabljati.  
Zdravila Exubera ne smejo uporabljati ljudje, ki utegnejo biti preobčutljivi za (alergični na) humani 
insulin ali na katero od drugih sestavin. 
 
Zakaj je bilo zdravilo Exubera odobreno?  
Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) meni, da koristi zdravila Exubera presegajo 
njena tveganja pri določenih odraslih bolnikih s sladkorno boleznijo ob uporabi, kot je opisano v 
Navodilu za uporabo, zato priporoča odobritev dovoljenja za promet z zdravilom Exubera.  
 
Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne uporabe zdravila Exubera?  
Podjetje, ki izdeluje zdravilo Exubera, bo opravilo raziskave za nadaljnje preskušanje njene varnosti, 
zlasti pri bolnikih, ki bi lahko imeli povečano tveganje za neželene učinke, kot so bolniki z astmo ali 
kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Raziskali bodo tudi razvoj protiteles proti insulinu 
(beljakovine, ki nastajajo kot odziv na zdravljenje z zdravilom Exubera). Podjetje bo tudi spremljalo 
neželene učinke, priskrbelo izobraževalno gradivo in izboljšalo zasnovo pretisnih omotov, da bo lažje 
razlikovati med odmerki po 1 mg in 3 mg. 
 
Druge informacije o zdravilu Exubera: 
Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Exubera, veljavno po vsej Evropski uniji, 
odobrila dne 24. januarja 2006. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom je Pfizer Limited. 
 
Celotno Evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Exubera je na voljo tukaj. 
 

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen 08-2006. 

http://www.emea.eu.int/humandocs/Humans/EPAR/exubera/exubera.htm



