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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Revestive 
teduglutidum 

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

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

 

Co je Revestive a k čemu se používá? 

Revestive je léčivý přípravek k léčbě syndromu krátkého střeva u dospělých a dětí ve věku od 1 roku. 

Syndrom krátkého střeva je onemocnění, při kterém nejsou živiny a tekutiny ve střevech náležitě 
vstřebávány, obvykle z důvodu chirurgického odstranění velké části střeva. 

Jelikož počet pacientů s tímto onemocněním je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se 
vyskytující a přípravek Revestive byl dne 11. prosince 2001 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná 
onemocnění“. 

Přípravek Revestive obsahuje léčivou látku teduglutid. 

Jak se přípravek Revestive používá? 

Přípravek Revestive se podává injekcí pod kůži na břiše. Doporučená dávka přípravku je 0,05 mg na 
kilogram tělesné hmotnosti jednou denně, přičemž u pacientů se středně nebo závažně sníženou funkcí 
ledvin je možné denní dávku o polovinu snížit. Pokud není pozorován žádný přínos, léčba by se měla 
ukončit. 
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Výdej přípravku Revestive je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena pod dohledem 
lékaře se zkušenostmi s léčbou syndromu krátkého střeva. Po řádném zaškolení si mohou injekce 
přípravku aplikovat sami pacienti nebo jim je mohou podávat osoby, které je ošetřují. 

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 

Jak přípravek Revestive působí? 

Léčivá látka v přípravku Revestive, teduglutid, je obdobou lidského peptidu-2 glukagonového typu 
(GLP-2), což je hormon, který se tvoří ve střevě a zvyšuje vstřebávání živin ze střeva. 

Teduglutid působí podobně jako GLP-2 a zvyšuje absorpci (vstřebávání) ve střevě zvyšováním průtoku 
krve ve střevě oběma směry, snižováním rychlosti průchodu potravy a snižováním množství kyseliny 
vylučované do žaludku, což může absorpci ve střevě narušovat. Teduglutid má tu výhodu, že v těle 
zůstává déle než peptid GLP-2. 

Jaké přínosy přípravku Revestive byly prokázány v průběhu studií? 

Pacientům se syndromem krátkého střeva se obvykle podávají živiny formou infuze přímo do žil 
(parenterální výživa). Ve dvou studiích se prokázalo, že přípravek Revestive snižuje objem parenterální 
výživy, kterou pacienti potřebují. 

V první studii u dospělých se po 20 týdnech léčby u 63 % (27 ze 43) pacientů, kterým byl podáván 
přípravek Revestive, snížil objem vyžadované parenterální výživy alespoň o pětinu a tento snížený 
příjem výživy byl zachován i po 24 týdnech léčby. Téhož výsledku bylo dosaženo u 30 % (13 ze 43) 
pacientů užívajících placebo (neúčinný přípravek). 

Ve druhé studii u dětí se po 12 týdnech léčby u 53 % (8 z 15) pacientů, kterým byl podáván přípravek 
Revestive, snížil objem vyžadované parenterální výživy alespoň o desetinu. Z pacientů užívajících 
standardní léčbu však tohoto výsledku nedosáhl žádný (0 z 5 pacientů). 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Revestive? 

Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky přípravku Revestive (které mohou postihnout více než 1 
pacienta z 10) jsou infekce dýchacího ústrojí (infekce krku, dutin, dýchacích cest nebo plic), bolest 
hlavy, bolest břicha a oteklý žaludek, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení a zarudnutí, bolest nebo otok 
v místě vpichu injekce. U pacientů se stomií (umělým vývodem v přední části břicha odvádějícím stolici 
nebo moč z těla) se navíc často vyskytovaly komplikace, jako je otok stomie. 

Většina těchto účinků byla mírné nebo středně závažné povahy. Úplný seznam nežádoucích účinků 
hlášených v souvislosti s přípravkem Revestive je uveden v příbalové informaci. 

Přípravek Revestive nesmí být podáván pacientům, u nichž existuje podezření na nádorové 
onemocnění nebo u nichž bylo nádorové onemocnění již prokázáno. Rovněž jej nelze podávat 
pacientům, kteří v posledních pěti letech onemocněli nádorovým onemocněním trávicího traktu 
(rakovinou žaludku, střev nebo jater). Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Revestive schválen? 

Studie prokázaly, že přípravek Revestive je přínosný pro pacienty se syndromem krátkého střeva, 
neboť významně snižuje objem vyžadované parenterální výživy. Pacientům závislým na značném 
objemu parenterální výživy může toto významné snížení velmi pomoci a u pacientů, kterým postačují 
menší objemy, je pravděpodobné, že budou moci tento způsob výživy zcela ukončit. Přípravek 
Revestive navíc vykázal přijatelný bezpečnostní profil. 
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Výbor CHMP proto dospěl k závěru, že přínosy přípravku Revestive převyšují jeho rizika, a proto 
doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. 

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

Společnost poskytne více údajů o bezpečnosti přípravku z registru pacientů. 

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

Další informace o přípravku Revestive 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Revestive platné v celé Evropské unii dne 
30. srpna 2012. 

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Revestive 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 Revestive naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) 
nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. 

Shrnutí stanoviska k přípravku Revestive vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2017. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002345/human_med_001583.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000210.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000210.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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