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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Invokana 
kanagliflozīns 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Invokana. Tajā ir paskaidrots, 
kā aģentūra novērtēja šīs zāles, pirms ieteikt tās reģistrēt ES un sniegt ieteikumus par Invokana 
lietošanu. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Invokana lietošanu. 

Lai iegūtu praktisku informāciju par Invokana lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija 
vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu. 

 

Kas ir Invokana un kāpēc tās lieto? 

Invokana ir pretdiabēta zāles, kas satur aktīvo vielu kanagliflozīnu. Tās lieto pieaugušajiem ar 2. tipa 
cukura diabētu glikozes (cukura) līmeņa kontrolei asinīs. 

Pacientiem, kuriem glikozes līmenis nav pietiekami kontrolēts tikai ar diētu un fiziskām aktivitātēm un 
kuri nevar lietot metformīnu (citas pretdiabēta zāles), Invokana var lietot monoterapijas veidā. 

Invokana var lietot arī kā papildterapiju citām pretdiabēta zālēm, tostarp insulīnam, ja šīs zāles 
apvienojumā ar fiziskām aktivitātēm un diētu nenodrošina pietiekamu diabēta kontroli. 

Kā lieto Invokana? 

Invokana ir pieejamas tablešu veidā (100 mg un 300 mg), un tās var iegādāties tikai pret recepti. 
Tabletes lieto vienreiz dienā, vēlams pirms dienas pirmās ēdienreizes. Ieteicamā sākumdeva ir 100 mg 
vienreiz dienā. Ja nepieciešams, devu var palielināt līdz 300 mg vienreiz dienā. 

Tā kā Invokana iedarbība ir atkarīga no nieru darbības, zāļu efektivitāte un panesamība ir ierobežota 
pacientiem ar pavājinātu nieru darbību. Tādēļ Invokana nav ieteicams lietot pacientiem ar smagiem 
nieru darbības traucējumiem. Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem deva nedrīkst 
pārsniegt 100 mg vienreiz dienā. 

Plašāka informācija atrodama zāļu lietošanas instrukcijā. 
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Kā Invokana darbojas? 

2. tipa cukura diabēts ir slimība, kad aizkuņģa dziedzeris neizstrādā pietiekami daudz insulīna, lai 
kontrolētu glikozes līmeni asinīs vai kad organisms nespēj efektīvi izmantot insulīnu. Tā rezultātā asinīs 
ir augsts glikozes līmenis. 

Invokana aktīvā viela kanagliflozīns darbojas, bloķējot nierēs esošo olbaltumvielu, ko dēvē par nātrija–
glikozes kotransportvielu 2 (SGLT2). SGLT2 ir olbaltumviela, kas, asinīm plūstot caur nierēm, absorbē 
glikozi no urīna atpakaļ asinsritē. Bloķējot SGLT2 darbību, Invokana palielina ar urīnu izvadītās glikozes 
daudzumu, tādējādi pazeminot glikozes līmeni asinīs. 

Kādas bija Invokana lietošanas priekšrocības šajos pētījumos? 

Invokana novērtēja deviņos pamatpētījumos, iesaistot kopumā aptuveni 10  000 pacientu ar 2. tipa 
cukura diabētu. Vienā no pētījumiem Invokana salīdzināja ar placebo (neīstu ārstēšanas līdzekli), 
lietojot monoterapijas veidā pacientiem, kuriem glikozes līmenis asinīs nav pietiekami kontrolēts tikai 
ar diētu un fiziskām aktivitātēm. Trīs pētījumos Invokana vērtēja, lietojot papildus vienām citām 
pretdiabēta zālēm (metformīnam vai insulīnam), bet trīs citos pētījumos Invokana vērtēja, lietojot 
papildus divām citām pretdiabēta zālēm (tostarp metformīnam), ja šīs zāles apvienojumā ar fiziskām 
aktivitātēm un diētu nebija nodrošinājušas atbilstošu diabēta kontroli. Pētījumu veica arī pacientiem ar 
vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem un vienu pētījumu — gados vecākiem pacientiem (55 –
 80 gadu vecumā). Visos pētījumos galvenais efektivitātes rādītājs bija par glikozilēto hemoglobīnu 
(HbA1c) dēvētās vielas koncentrācija asinīs, kas norāda, cik labi tiek kontrolēts glikozes līmenis asinīs. 

Pierādīts, ka Invokana, lietojot monoterapijas veidā un kombinācijā ar citām pretdiabēta zālēm, 
efektīvāk nekā placebo un vismaz tikpat efektīvi kā salīdzināšanai izmantotās zāles pazemina HbA1c 
līmeni: 

• lietojot Invokana monoterapijas veidā 100 mg devā, pēc 26 nedēļām HbA1c līmenis pazeminājās 
par 0,91 % vairāk nekā lietojot placebo, bet 300 mg deva nodrošināja šā līmeņa pazemināšanos 
par 1,16 % vairāk nekā placebo; 

• pētījumos, kuros Invokana vērtēja, lietojot papildus vienām vai divām citām pretdiabēta zālēm, 
HbA1c līmeņa pazeminājums pēc 26 nedēļām salīdzinājumā ar placebo bija diapazonā no 0,76 % 
līdz 0,92 %, lietojot 300 mg devu, un no 0,62 % līdz 0,74 %, lietojot 100 mg devu; 

• lietojot Invokana papildus insulīnam 300 mg devā, pēc 18 nedēļām HbA1c līmenis pazeminājās par 
0,73 % vairāk nekā lietojot placebo, bet 100 mg deva nodrošināja šā līmeņa pazemināšanos par 
0,65 % vairāk nekā placebo; 

• pierādīts arī, ka pēc 52 ārstēšanas nedēļām Invokana ir vismaz tikpat efektīvas zāles kā 
pretdiabēta līdzekļi glimepirīds un sitagliptīns; 

• pētījumā pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem pierādīja, ka Invokana 
ietekme šiem pacientiem mazinās, bet aizvien ir klīniski nozīmīga, jo, lietojot 100 mg devu, HbA1c 
līmeņa pazeminājums salīdzinājumā ar placebo bija 0,30 %; 

• pētījumā ar gados vecākiem pacientiem konstatēja, ka Invokana piemīt klīniski nozīmīga ietekme 
arī par 75 gadiem vecākiem pacientiem, kad HbA1c samazinājums salīdzinājumā ar placebo bija 
0,70 % un 0,57 %, lietojot attiecīgi 300 mg un 100 mg devas. 
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Kāds risks pastāv, lietojot Invokana? 

Visbiežāk novērotās Invokana blakusparādības ir hipoglikēmija (zems glikozes līmenis asinīs), lietojot 
tās kopā ar insulīnu vai kādu no sulfanilurīnvielas atvasinājumiem, vulvovagināla kandidoze (pienēde, 
Candida izraisīta sieviešu dzimumorgānu apvidus sēnīšinfekcija), urīnceļu infekcija (urīnizvadsistēmas 
infekcija) un poliūrija (patoloģiski liels urīna daudzums) vai polakiūrija (patoloģiski bieža urinēšana). 

Pilns visu Invokana izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Invokana tika apstiprinātas? 

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot 
Invokana, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES. CHMP secināja, ka ir 
pierādīts, ka Invokana efektīvi kontrolē glikozes līmeni asinīs. Ārstēšana ar Invokana izraisīja arī 
ķermeņa masas zudumu un asinsspiediena pazemināšanos. Šādu ietekmi uzskata par labvēlīgu cukura 
diabēta slimniekiem. Uzskatīja, ka drošums ir līdzīgs kā citām tās pašas grupas zālēm (SGLT2 
inhibitoriem). Nozīmīgas blakusparādības bija dehidratācija un urīnceļu infekcija, bet tās tika uzskatītas 
par ārstējamām. 

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu Invokana lietošanu? 

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Invokana lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. 
Pamatojoties uz šo plānu, Invokana zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas 
instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un 
pacientiem. 

Cita informācija par Invokana 

Eiropas Komisija 15.11.2013 izsniedza Invokana reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas 
Savienībā. 

Pilns Invokana EPAR teksts ir pieejams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar 
Invokana atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai 
farmaceitu. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 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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