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Targretin (bexarotenum) 
Přehled pro přípravek Targretin a proč byl přípravek registrován v EU. 

Co je přípravek Targretin a k čemu se používá? 

Targretin je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě viditelných projevů kožního T-
buněčného lymfomu na kůži. Kožní T-buněčný lymfom je vzácný typ lymfomu (rakoviny lymfatické 
tkáně), při kterém některé bílé krvinky (T-buňky) rostou v kůži. Přípravek Targretin se používá u 
pacientů, kteří trpí pokročilým stadiem onemocnění a již absolvovali alespoň jeden další typ léčby. 

Jak se přípravek Targretin používá? 

Výdej přípravku Targretin je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit a sledovat pouze lékař, 
který má zkušenosti s léčbou pacientů s kožním T-buněčným lymfomem. 

Přípravek Targretin je k dispozici ve formě tobolek (75 mg). Dávka přípravku Targretin závisí na ploše 
povrchu těla pacienta vyjádřené v metrech čtverečních (m2). Doporučená počáteční dávka je 
300 mg/m2/den a užívá se jako jednorázová dávka jednou denně společně s jídlem. Dávka se upravuje 
v závislosti na odpovědi pacienta na léčbu nebo na výskytu nežádoucích účinků. Léčba by měla 
pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná. 

Více informací o používání přípravku Targretin naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
svého lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Targretin působí? 

Léčivá látka v přípravku Targretin, bexaroten, patří do skupiny retinoidů, látek odvozených z vitaminu 
A. Přesný způsob, jak bexaroten působí u kožního T-buněčného lymfomu, není znám. 

Jaký přínos přípravku Targretin byl prokázán v průběhu studií? 

Účinnost přípravku Targretin byla zkoumána ve dvou studiích zahrnujících celkem 193 pacientů 
s kožním T-buněčným lymfomem, kteří v minulosti užívali alespoň dva typy léčby. Přípravek Targretin 
nebyl porovnáván s jiným léčivým přípravkem. Devadesát tři z těchto pacientů vykazovalo onemocnění 
v pokročilém stadiu, které nereagovalo na jinou léčbu. Šedesát jedna pacientů bylo léčeno počáteční 
dávkou 300 mg/m2/den. Hlavním měřítkem účinnosti byla odpověď na léčbu po 16 týdnech. Tato 
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odpověď byla měřena na základě hodnocení zlepšení lékařem a na základě skóre 5 klinických příznaků 
(plocha postižené kůže, zarudnutí, strupovitost, odlupování a zbarvení). 

Při souhrnném hodnocení pacientů v těchto dvou studiích, kteří užívali 300 mg/m2, došlo na základě 
hodnocení lékaře k odpovědi na léčbu přibližně u poloviny z nich. Míra odpovědi podle skóre 5 kožních 
příznaků činila 36 % v první studii a 27 % ve druhé studii. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Targretin? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Targretin (které mohou postihnout více než 1 pacienta 
z 10) jsou leukopenie (snížený počet bílých krvinek), hypotyreóza (snížení funkce štítné žlázy), 
hyperlipidémie (vysoké hladiny tuků v krvi), hypercholesterolémie (vysoká hladina cholesterolu v krvi), 
exfoliativní dermatitida (olupování kůže), pruritus (svědění), vyrážka, bolest, bolest hlavy a slabost. 
Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Targretin je uveden v příbalové 
informaci. 

Přípravek Targretin nesmí být podáván těhotným nebo kojícím ženám nebo ženám, které by mohly 
otěhotnět a které nepoužívají účinnou antikoncepci, pacientům, kteří v minulosti měli pankreatitidu 
(zánět slinivky břišní), pacientům s nekontrolovanou hypercholesterolémií (vysokou hladinou 
cholesterolu v krvi), hypertriglyceridémií (vysokými hladinami triglyceridů [tuku] v krvi) nebo 
onemocněním štítné žlázy, pacientům s hypervitaminózou A (vysokou hladinou vitaminu A), pacientům 
s onemocněním jater ani pacientům s přetrvávající infekcí v těle. Úplný seznam omezení je uveden 
v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Targretin registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Targretin převyšují jeho rizika 
v léčbě kožních projevů pokročilého stádia kožního T-buněčného lymfomu u pacientů, kteří nereagují 
na alespoň jeden typ léčby. Agentura doporučila, aby přípravku Targretin bylo uděleno rozhodnutí 
o registraci. 

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

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Targretin, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Targretin jsou průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Targretin jsou pečlivě hodnoceny a jsou 
učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 

Další informace o přípravku Targretin 

Přípravek Targretin obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 29. března 2001. 

Další informace k přípravku Targretin jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 04-2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000326/human_med_001078.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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