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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Invokana 
canagliflozinum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Invokana. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento 
přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky použití. 
Účelem tohoto dokumentu není poskytovat praktické rady o tom, jak přípravek Invokana používat. 

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Invokana, pacienti by si měli přečíst příbalovou 
informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka. 

 

Co je Invokana a k čemu se používá? 

Invokana je antidiabetikum, který obsahuje léčivou látku kanagliflozin. Používá se ke snižování hladiny 
glukózy (cukru) v krvi u dospělých s diabetem 2. typu. 

Přípravek Invokana může být samostatně používán u pacientů, u kterých není hladina glukózy v krvi 
uspokojivě kontrolována pouze dietou a cvičením a kteří nemohou užívat metformin (další 
antidiabetikum). 

Přípravek Invokana může být používán jako doplněk k jiným antidiabetikům, včetně inzulinu, jestliže 
tyto léky spolu se cvičením a dietou nevedou k adekvátní kontrole diabetu. 

Jak se přípravek Invokana používá? 

Přípravek Invokana je k dispozici ve formě tablet (100 a 300 mg) a jeho výdej je vázán na lékařský 
předpis. Tablety se užívají jednou denně, pokud možno před prvním jídlem dne. Doporučená počáteční 
dávka je 100 mg jednou denně. Je-li to vhodné, může být dávka zvýšena na 300 mg jednou denně.  

Protože účinky přípravku Invokana jsou závislé na funkci ledvin, je účinnost a snášenlivost tohoto 
přípravku snížena u pacientů se sníženou funkcí ledvin. U pacientů se závažně sníženou funkcí ledvin 
se proto použití přípravku Invokana nedoporučuje. U pacientů se středně sníženou funkcí ledvin by 
dávka měla být omezena na 100 mg jednou denně. 
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Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Jak přípravek Invokana působí? 

Diabetes 2. typu je onemocnění, při kterém se ve slinivce břišní nevytváří dostatečné množství inzulinu 
k tomu, aby bylo možné kontrolovat hladinu glukózy v krvi, nebo při kterém lidské tělo nedokáže 
inzulin účinně využívat. To vede k vysokým hladinám glukózy v krvi. 

Léčivá látka v přípravku Invokana, kanagliflozin, působí tak, že blokuje protein zvaný kontransportér 
sodíku a glukózy 2 (SGLT2) v ledvinách. SGLT2 je protein, který vstřebává glukózu z moči zpět do 
krevního řečiště při filtraci krve v ledvinách. Blokováním účinku SGLT2 přípravek Invokana způsobuje, 
že z moči je odstraněno větší množství glukózy, čímž se snižuje hladina glukózy v krvi. 

Jaké přínosy přípravku Invokana byly prokázány v průběhu studií? 

Přípravek Invokana byl hodnocen v 9 hlavních studiích zahrnujících celkem přibližně 10 000 pacientů 
s diabetem 2. typu. Jedna ze studií srovnávala přípravek Invokana s placebem (léčbou neúčinným 
přípravkem) při samostatném použití u pacientů, u kterých nebyla hladina glukózy v krvi dostatečně 
kontrolována pouze dietou a cvičením. Tři studie zkoumaly přípravek Invokana použitý jako doplněk 
k jinému antidiabetiku (metforminu či inzulinu) a další tři studie zkoumaly přípravek Invokana doplněný 
ke dvěma dalším antidiabetikům (včetně metforminu), když tyto léky spolu se cvičením a dietou 
nevedly k dostatečné kontrole diabetu. Dále byla provedena studie u pacientů se středně sníženou 
funkcí ledvin a jedna studie u starších pacientů ve věku 55 až 80 let. Ve všech studiích byla hlavním 
měřítkem účinnosti hladina látky zvané glykosylovaný hemoglobin (HbA1c) v krvi, což je ukazatel toho, 
jak dobře je kontrolována hladina glukózy v krvi. 

Bylo prokázáno, že přípravek Invokana používaný samostatně i v kombinaci s jinými antidiabetiky je 
v rámci snižování hladiny HbA1c účinnější než placebo a že je minimálně stejně účinný jako srovnávací 
přípravky. 

• Při samostatném použití v dávce 100 mg snížil přípravek Invokana po 26 týdnech hladinu HbA1c o 
0,91 % více než placebo, přičemž dávka 300 mg vedla ke snížení o 1,16 % více než placebo. 

• Ze studií, které zkoumaly přípravek Invokana používaný jako doplněk k jednomu nebo dvěma 
jiným antidiabetikům, vyplynulo, že snížení hladiny HbA1c po 26 týdnech bylo u dávky 300 mg ve 
srovnání s placebem o 0,76 až 0,92 % vyšší a u dávky 100 mg bylo snížení oproti placebu vyšší 
o 0,62 až 0,74 %. 

• Když se přípravek Invokana použil jako doplněk k inzulinu v dávce 300 mg, snížil po 18 týdnech 
hladinu HbA1c o 0,73 % více než placebo, přičemž dávka 100 g snížila hladinu HbA1c o 0,65 % 
více než placebo. 

• U přípravku Invokana byla prokázána po 52 týdnech léčby minimálně stejná účinnost jako 
u antidiabetik glimepirid a sitagliptin. 

• Studie u pacientů se středně sníženou funkcí ledvin ukázala, že účinky přípravku Invokana u těchto 
pacientů jsou snížené, ale stále klinicky významné: snížení hladiny HbA1c bylo u dávky 100 mg 
o 0,30 % vyšší ve srovnání s placebem. 

• Studie u starších pacientů ukázala, že přípravek Invokana vykazuje klinicky významné účinky také 
u pacientů starších 75 let, u nichž snížení hladiny HbA1c bylo u dávky 300 mg o 0,70 % vyšší 
oproti placebu a u dávky 100 mg vyšší o 0,57 % v porovnání s placebem. 
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Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Invokana? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Invokana jsou hypoglykemie (nízká hladina glukózy v krvi) 
při použití spolu s inzulinem či sulfonylureou, vulvovaginální kandidóza (kvasinky, plísňová infekce 
v oblasti ženského genitálu způsobená kvasinkami rodu Candida), infekce močových cest a polyurie 
(tvorba abnormálně velkého množství moči) nebo polakizurie (abnormálně časté močení). 

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Invokana je uveden v příbalové 
informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Invokana schválen? 

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Invokana převyšují 
jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Výbor CHMP dospěl k závěru, že 
u přípravku Invokana byla prokázána účinnost v rámci kontroly hladiny glukózy v krvi. Léčba 
přípravkem Invokana vedla také ke snížení tělesné hmotnosti a krevního tlaku, což jsou účinky, které 
jsou u pacientů s diabetem považovány za prospěšné. Bezpečnost přípravku se považovala za podobnou 
jako u jiných léčivých přípravků stejné třídy (inhibitorů SGLT2). Mezi zjištěné významné nežádoucí 
účinky patřily dehydratace a infekce močových cest, tyto účinky však byly považovány za zvládnutelné. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Invokana? 

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Invokana byl vypracován plán řízení rizik. Na 
základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Invokana 
zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí 
pracovníci a pacienti. 

Další informace o přípravku Invokana 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Invokana platné v celé Evropské unii dne 
15.11.2013.  

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Invokana je k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další 
informace o léčbě přípravkem Invokana naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) 
nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2013. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002649/human_med_001707.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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