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Povzetek EPAR za javnost 

Invokana 
kanagliflozin 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Invokana. Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila zdravilo, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v EU in pogoje 
njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Invokana naj bolniki preberejo navodilo za uporabo ali se 
posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Kaj je zdravilo Invokana in za kaj se uporablja? 

Invokana je zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni, ki vsebuje zdravilno učinkovino kanagliflozin. 
Uporablja se pri odraslih s sladkorno boleznijo tipa 2 za uravnavanje ravni glukoze (sladkorja) v krvi. 

Zdravilo Invokana se lahko uporablja kot samostojno zdravilo pri bolnikih, pri katerih ravni glukoze v 
krvi ni mogoče zadovoljivo uravnavati samo z dieto in telesno dejavnostjo, metformin (drugo zdravilo 
za sladkorno bolezen) pa zanje ni primeren. 

Zdravilo Invokana se lahko uporablja tudi kot dodatek k drugim zdravilom za zdravljenje sladkorne 
bolezni, vključno z insulinom, kadar ta zdravila skupaj s telesno dejavnostjo in dieto ne zagotavljajo 
zadostnega nadzora nad sladkorno boleznijo. 

Kako se zdravilo Invokana uporablja? 

Zdravilo Invokana je na voljo v obliki tablet (100 in 300 mg) in se izdaja le na recept. Tablete se 
jemljejo enkrat na dan, najbolje pred prvim dnevnim obrokom. Priporočeni začetni odmerek je 100 mg 
enkrat na dan. Po potrebi se lahko odmerek poveča na 300 mg enkrat na dan.  

Ker so učinki zdravila Invokana odvisni od delovanja ledvic, sta pri bolnikih z zmanjšanim delovanjem 
ledvic učinkovitost zdravila in prenašanje zdravila zmanjšana. Zdravila Invokana zato ni priporočljivo 
uporabljati pri bolnikih z močno zmanjšanim delovanjem ledvic. Pri bolnikih z zmerno zmanjšanim 
delovanjem ledvic je treba odmerek omejiti na 100 mg enkrat na dan. 
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Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 

Kako zdravilo Invokana deluje? 

Sladkorna bolezen tipa 2 je bolezen, pri kateri v trebušni slinavki ne nastaja dovolj insulina za 
uravnavanje ravni glukoze v krvi ali pri kateri telo ne more učinkovito izkoristiti insulina. Posledica so 
visoke ravni glukoze v krvi. 

Zdravilna učinkovina v zdravilu Invokana, kanagliflozin, deluje tako, da zavira beljakovino v ledvicah, 
imenovano natrijev glukozni koprenašalec 2 (SGLT2). SGLT2 je beljakovina, ki absorbira glukozo iz 
urina nazaj v krvni obtok, medtem ko se kri filtrira v ledvicah. Zdravilo Invokana z zaviranjem 
delovanja prenašalca SGLT2 povzroči večje izločanje glukoze z urinom, kar zniža ravni glukoze v krvi. 

Kakšne koristi je zdravilo Invokana izkazalo v študijah? 

Zdravilo Invokana so proučevali v 9 glavnih študijah, v katere so vključili skupno približno 10 000 
bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. V eni od študij so primerjali zdravilo Invokana in placebo (zdravilo 
brez zdravilne učinkovine), ki so ju kot samostojni zdravili dajali bolnikom, pri katerih ravni glukoze v 
krvi ni bilo mogoče zadovoljivo uravnavati samo z dieto in telesno dejavnostjo. V treh študijah so 
proučevali zdravilo Invokana, uporabljeno kot dodatek k drugemu zdravilu za sladkorno bolezen 
(metforminu ali insulinu), v preostalih treh študijah pa so proučevali zdravilo Invokana, uporabljeno kot 
dodatek k dvema drugima zdraviloma za sladkorno bolezen (vključno z metforminom) pri bolnikih, pri 
katerih ta zdravila skupaj s telesno dejavnostjo in dieto niso zagotovila zadostne urejenosti sladkorne 
bolezni. Izvedli so tudi študijo pri bolnikih z zmerno zmanjšanim delovanjem ledvic in študijo pri 
starejših bolnikih, starih od 55 do 80 let. V vseh omenjenih študijah je bila glavno merilo učinkovitosti 
raven glikoziliranega hemoglobina v krvi (HbA1c), ki odraža uspešnost uravnavanja glukoze v krvi. 

Zdravilo Invokana se je pri znižanju ravni HbA1c izkazalo za učinkovitejše od placeba in vsaj tako 
učinkovito kot primerjalna zdravila, kadar so ga uporabili kot samostojno zdravilo ali v kombinaciji z 
drugimi zdravili za zdravljenje sladkorne bolezni: 

• pri uporabi 100-miligramskega odmerka zdravila Invokana v monoterapiji so se po 26 tednih ravni 
HbA1c znižale za 0,91 % več kot pri placebu, pri uporabi 300-miligramskega odmerka pa za 1,16 % 
več kot pri placebu; 

• v študijah, v katerih so proučevali zdravilo Invokana, uporabljeno kot dodatek k enemu ali dvema 
drugima zdraviloma za zdravljenje sladkorne bolezni, so se po 26 tednih ravni HbA1c v primerjavi s 
placebom znižale za 0,76 % do 0,92 % pri 300-miligramskem odmerku in za 0,62 % do 0,74 % pri 
100-miligramskem odmerku; 

• pri uporabi 300-miligramskega odmerka zdravila Invokana kot dodatka k insulinu so se po 18 tednih 
ravni HbA1c znižale za 0,73 % več kot pri placebu, pri uporabi 100-miligramskega odmerka pa za 
0,65 % več kot pri placebu; 

• zdravilo Invokana je bilo po 52 tednih zdravljenja vsaj tako učinkovito kot zdravili za zdravljenje 
sladkorne bolezni glimepirid in sitagliptin; 

• študija pri bolnikih z zmerno zmanjšanim delovanjem ledvic je pokazala, da je bila učinkovitost 
zdravila Invokana pri teh bolnikih manjša, vendar še vedno klinično pomembna: pri uporabi 
100-miligramskega odmerka so se ravni HbA1c znižale za 0,30 % več kot pri placebu; 

• študija pri starejših bolnikih je pokazala, da je imelo zdravilo Invokana klinično pomembne učinke 
tudi pri bolnikih, starejših od 75 let, pri katerih so se ravni HbA1c v primerjavi s placebom znižale 
za 0,70 % pri 300-miligramskem odmerku in za 0,57 % pri 100-miligramskem odmerku. 
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Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Invokana? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Invokana so hipoglikemija (nizke ravni glukoze v krvi), kadar se 
uporablja skupaj z insulinom ali sulfonilsečnino, vulvovaginalna kandidoza (glivice oziroma glivična 
okužba ženskih spolovil, ki jo povzroča Candida), okužba sečil (okužba struktur za odvajanje urina) in 
poliurija (nastajanje neobičajno velikih količin urina) ali polakisurija (neobičajno pogosto uriniranje). 

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Invokana, glejte 
navodilo za uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Invokana odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila 
Invokana večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. CHMP je 
menil, da je bilo dokazano, da je zdravilo Invokana učinkovito pri uravnavanju ravni glukoze v krvi. Pri 
zdravljenju z zdravilom Invokana so opazili tudi zmanjšanje telesne mase in znižanje krvnega tlaka, kar 
sta koristna učinka za bolnike s sladkorno boleznijo. Ugotovljeno je bilo tudi, da je varnost zdravila 
podobna kot pri drugih zdravilih iz iste skupine (zaviralcih SGLT2). Med pomembnimi opaženimi 
neželenimi učinki sta bili dehidracija in okužba sečil, ki pa sta obvladljivi. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Invokana? 

Za zagotovitev čim varnejše uporabe zdravila Invokana je bil pripravljen načrt obvladovanja tveganj. V 
skladu s tem načrtom so bile v povzetek glavnih značilnosti zdravila Invokana in navodilo za njegovo 
uporabo vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati 
zdravstveni delavci in bolniki. 

Druge informacije o zdravilu Invokana 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Invokana, veljavno po vsej Evropski uniji, 
odobrila 15.11.2013.  

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Invokana je na voljo na spletni 
strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Invokana preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako 
del EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 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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