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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Invokana 
kanagliflozín 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Invokana. Vysvetľuje, 
akým spôsobom agentúra vyhodnotila liek s cieľom odporučiť jeho povolenie na uvedenie na trh v EÚ 
a podmienky jeho používania.  Účelom tohto dokumentu nie je poskytnúť praktické rady o tom, ako 
používať liek Invokana. 

Ak pacienti potrebujú praktické informácie o používaní lieku Invokana, nájdu ich v písomnej informácii 
pre používateľov alebo sa môžu obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika. 

 

Čo je liek Invokana a na čo sa používa? 

Invokana je antidiabetický liek, ktorý obsahuje účinnú látku kanagliflozín. Liek sa používa u dospelých 
s cukrovkou 2. typu na kontrolu hladiny glukózy (cukru) v krvi. 

Liek Invokana možno používať v monoterapii (samostatne) u pacientov, ktorých hladina glukózy v krvi 
nie je uspokojivo kontrolovaná iba diétou a cvičením a ktorí nemôžu užívať metformín (ďalší 
antidiabetický liek). 

Liek Invokana možno použiť aj ako prídavnú liečbu k ďalším antidiabetickým liekom vrátane inzulínu, 
keď tieto lieky spolu s cvičením a diétou neposkytujú dostatočnú kontrolu cukrovky. 

Ako sa liek Invokana užíva? 

Liek Invokana je dostupný vo forme tabliet (100 a 300 mg) a je len na lekársky predpis. Tablety sa 
užívajú raz denne, najlepšie pred prvým jedlom dňa. Odporúčaná úvodná dávka je 100 mg raz denne. 
Ak je to vhodné, dávka sa môže zvýšiť na 300 mg raz denne.  

Keďže účinok lieku Invokana závisí od funkcie obličiek, účinnosť a znášanlivosť lieku sú znížené 
u pacientov so zníženou funkciou obličiek. Použitie lieku Invokana sa preto neodporúča u pacientov so 
závažne zníženou funkciou obličiek. U pacientov so stredne závažným znížením funkcie obličiek sa má 
dávka obmedziť na 100 mg raz denne. 



 
Invokana   
EMA/744615/2013 Strana 2/3 
 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov. 

Akým spôsobom liek Invokana účinkuje? 

Cukrovka 2. typu je ochorenie, pri ktorom pankreas nevytvára dostatočné množstvo inzulínu na 
kontrolu hladiny glukózy v krvi, alebo telo nie je schopné účinne využiť inzulín. To vedie k vysokej 
hladine glukózy v krvi. 

Účinná látka lieku Invokana, kanagliflozín, účinkuje tak, že blokuje proteín v obličkách, ktorý sa nazýva 
kotransportér sodíka a glukózy 2 (SGLT2). Keďže krv sa filtruje v obličkách, proteín SGLT2 absorbuje 
glukózu z moču späť do krvného obehu. Zablokovaním účinku proteínu SGLT2 liek Invokana spôsobuje, 
že z moču sa odstráni väčšie množstvo glukózy, čím sa zníži hladina glukózy v krvi. 

Aké prínosy lieku Invokana boli preukázané v štúdiách? 

Liek Invokana sa hodnotil v 9 hlavných štúdiách, na ktorých sa zúčastnilo celkovo asi 10 000 pacientov 
s cukrovkou 2. typu. Jedna štúdia porovnávala liek Invokana s placebom (zdanlivým liekom), keď sa 
liek použil v monoterapii u pacientov, ktorých hladina glukózy v krvi nebola uspokojivo kontrolovaná iba 
diétou a cvičením. Tri štúdie skúmali liek Invokana použitý ako prídavná liečba k inému 
antidiabetickému lieku (metformínu alebo inzulínu) a tri ďalšie štúdie skúmali liek Invokana použitý ako 
prídavná liečba k dvom ďalším antidiabetickým liekom (vrátane metformínu), keď tieto lieky spolu 
s cvičením a diétou neposkytli primeranú kontrolu cukrovky. Uskutočnila sa tiež jedna štúdia 
u pacientov so stredne závažným znížením funkcie obličiek a jedna štúdia, na ktorej sa zúčastnili starší 
pacienti vo veku od 55 do 80 rokov. Hlavným meradlom účinnosti vo všetkých štúdiách bola hladina 
látky v krvi, ktorá sa nazýva glykozylovaný hemoglobín (HbA1c) a ktorá je ukazovateľom miery kontroly 
glukózy v krvi. 

Preukázalo sa, že liek Invokana je pri znížení hladiny HbA1c účinnejší ako placebo a prinajmenšom 
taký účinný ako porovnávacie lieky, keď sa liek použil v monoterapii a v kombinácii s inými 
antidiabetickými liekmi: 

• Keď sa liek Invokana použil v monoterapii v dávke 100 mg, znížil hladinu HbA1c po 26 týždňoch 
o 0,91 % viac ako placebo, zatiaľ čo dávka 300 mg viedla k zníženiu o 1,16 % viac ako placebo. 

• V štúdiách, ktoré skúmali použitie lieku Invokana ako prídavnej liečby k jednému alebo dvom 
ďalším antidiabetickým liekom, zníženie hladiny HbA1c po 26 týždňoch v porovnaní s placebom 
bolo v rozsahu od 0,76 % do 0,92 % pri použití dávky 300 mg a v rozsahu od 0,62 % do 0,74 % 
pri použití dávky 100 mg. 

• Keď sa liek Invokana použil ako prídavná liečba k inzulínu v dávke 300 mg, po 18 týždňoch znížil 
hladinu HbA1c o 0,73 % viac ako placebo, zatiaľ čo dávka 100 mg viedla k zníženiu o 0,65 % viac 
ako placebo. 

• Preukázalo sa tiež, že liek Invokana je po 52 týždňoch  liečby prinajmenšom taký účinný ako 
antidiabetické lieky glimepirid a sitagliptín. 

• Štúdia, na ktorej sa zúčastnili pacienti so stredne závažným znížením funkcie obličiek, preukázala, 
že účinok lieku Invokana bol u týchto pacientov znížený, ale stále klinicky významný: zníženie 
hladiny HbA1c v porovnaní s placebom pri použití dávky 100 mg bolo 0,30 %. 

• Štúdia, na ktorej sa zúčastnili starší pacienti, preukázala, že liek Invokana má klinicky významný 
účinok aj u pacientov starších ako 75 rokov veku, u ktorých sa pozorovalo zníženie hladiny HbA1c 
v porovnaní s placebom o 0,70 % pri použití dávky 300 mg a o 0,57 % pri použití dávky 100 mg. 



 
Invokana   
EMA/744615/2013 Strana 3/3 
 

Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku Invokana? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Invokana sú hypoglykémia (nízka hladina glukózy v krvi), keď sa 
liek používa spolu s inzulínom alebo sulfonylmočovinou, vulvovaginálna kandidóza (plesňová infekcia 
genitálnej oblasti u žien zapríčinená mikroorganizmom Candida), infekcia močových ciest (infekcia 
štruktúr, ktoré odvádzajú moč) a polyúria (abnormálne vysoká produkcia moču) alebo polakizúria 
(abnormálne časté močenie). 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Invokana sa nachádza 
v písomnej informácii pre používateľov. 

Prečo bol liek Invokana povolený? 

Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) agentúry rozhodol, že prínosy lieku Invokana sú väčšie 
ako riziká spojené s jeho užívaním a odporučil udeliť povolenie na jeho používanie v EÚ. Výbor CHMP 
dospel k záveru, že sa preukázalo, že liek Invokana je účinný pri kontrole hladiny glukózy v krvi. Liečba 
liekom Invokana viedla tiež k úbytku hmotnosti a zníženiu krvného tlaku, čo sú účinky, ktoré sa 
považujú za prospešné u pacientov s cukrovkou. Bezpečnosť lieku sa považovala za podobnú ako 
v prípade iných liekov z rovnakej triedy (inhibítory SGLT2). K zisteným dôležitým vedľajším účinkom 
patrila dehydratácia a infekcia močových ciest, tieto vedľajšie účinky sa však považovali za 
zvládnuteľné. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné užívanie lieku Invokana? 

Na zaistenie čo najbezpečnejšieho používania lieku Invokana bol vypracovaný plán riadenia rizík. Na 
základe tohto plánu boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre 
používateľov zahrnuté informácie o bezpečnosti lieku Invokana vrátane príslušných opatrení, ktoré 
majú zdravotnícki pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Ďalšie informácie o lieku Invokana 

Dňa 15.11.2013 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Invokana na trh platné v celej 
Európskej únii.  

Úplné znenie správy EPAR o lieku Invokana sa nachádza na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Ak potrebujete 
ďalšie informácie o liečbe liekom Invokana, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov (súčasť 
správy EPAR), alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 11-2013. 

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

	Čo je liek Invokana a na čo sa používa?
	Ako sa liek Invokana užíva?
	Akým spôsobom liek Invokana účinkuje?
	Aké prínosy lieku Invokana boli preukázané v štúdiách?
	Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku Invokana?
	Prečo bol liek Invokana povolený?
	Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné užívanie lieku Invokana?
	Ďalšie informácie o lieku Invokana

