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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Revestive 
tedugliutidas 

Šis dokumentas yra Revestive Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame 
paaiškinama, kaip agentūra vertino vaistą, kad galėtų rekomenduoti leisti prekiauti šiuo vaistu ES ir 
nustatytų jo vartojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip 
vartoti Revestive. 

Praktinės informacijos apie Revestive vartojimą pacientai turėtų ieškoti pakuotės lapelyje arba kreiptis į 
savo gydytoją ar vaistininką. 

 

Kas yra Revestive ir kam jis vartojamas? 

Revestive – tai vaistas, skiriamas suaugusiesiems ir vaikams nuo 1 metų amžiaus trumpos žarnos 
sindromui gydyti.  

Trumpos žarnos sindromas – tai liga, kuria sergant žarnynas tinkamai neįsisavina maistinių medžiagų 
ir skysčių, paprastai po to, kai chirurginiu būdu pašalinama didelė žarnyno dalis. 

Kadangi IPF sergančių pacientų skaičius nedidelis, ši liga laikoma reta, ir Revestive 2001 m. gruodžio 
11 d. buvo priskirtas retųjų vaistinių preparatų (retoms ligoms gydyti skirtų vaistinių preparatų) 
kategorijai. 

Revestive sudėtyje yra veikliosios medžiagos tedugliutido. 

Kaip vartoti Revestive? 

Revestive švirkščiamas po pilvo oda. Rekomenduojama dozė – 0,05 mg kilogramui kūno svorio kartą 
per parą. Pacientams, turintiems vidutinio sunkumo ar sunkių inkstų veiklos sutrikimų, skiriama perpus 
mažesnė paros dozė. Nepastebėjus teigiamo vaisto poveikio, gydymą reikia nutraukti. 
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Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą ir jį galima vartoti tik prižiūrint gydytojui, turinčiam trumpos 
žarnos sindromo gydymo patirties. Tinkamai apmokyti pacientai arba juos slaugantys asmenys vaistą 
gali sušvirkšti patys. 

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. 

Kaip veikia Revestive? 

Veiklioji Revestive medžiaga tedugliutidas panašus į žmogaus į gliukagoną panašų peptidą-2 (GLP-2) – 
žarnyne gaminamą hormoną, kuris aktyvina maistinių medžiagų absorbciją iš žarnyno. 

Tedugliutidas veikia panašiai kaip GLP-2 ir stimuliuoja maistinių medžiagų absorbciją iš žarnyno, 
didindamas kraujo tekėjimą į žarnyną ir iš jo, mažindamas greitį, kuriuo maistas praslenka žarnynu, ir 
slopindamas skrandžio rūgšties išsiskyrimą, kuris gali trikdyti maistinių medžiagų absorbciją iš 
žarnyno. Tedugliutidas pranašesnis už GLP-2 tuo, kad organizme išlieka ilgiau. 

Kokia Revestive nauda nustatyta tyrimuose? 

Pacientams, kuriems nustatytas trumpos žarnos sindromas, maistinės medžiagos paprastai lašinamos 
tiesiai į veną (parenterinis matinimas). Dviejuose tyrimuose nustatyta, kad Revestive sumažina 
pacientams reikalingo parenterinio maitinimo poreikį. 

Viename suaugusiųjų tyrime 63 proc. (27 iš 43) Revestive vartojusių pacientų po 20 savaičių 
parenterinio maitinimo poreikis sumažėjo bent penktadaliu ir toks išliko ir 24 gydymo savaitę. Tarp 
vartojusiųjų placebą toks sumažėjimas nustatytas 30 proc. (13 iš 43) pacientų. 

Antrame tyrime su vaikais po 12 savaičių parenterinio maitinimo poreikis sumažėjo bent dešimtadaliu 
53 proc. (8 iš 15) Revestive vartojusių pacientų ir nė vienam standartiniais vaistais gydytam vaikui (0 
iš 5). 

Kokia rizika siejama su Revestive vartojimu? 

Dažniausi Revestive vartojimo šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau nei 1 pacientui iš 10) 
yra kvėpavimo trakto (gerklės, sinusų, kvėpavimo takų ar plaučių) infekcijos, galvos skausmas, pilvo 
skausmas ir pūtimas, pykinimas, vėmimas ir paraudimas, skausmas arba tinimas injekcijos vietoje. Be 
to, pacientams, kurie turėjo stomą (dirbtinę angą pilvo sienoje šlapimui ar išmatoms surinkti), 
pasireiškė stomos komplikacijų, kaip antai stomos patinimas. 

Dauguma šių reakcijų buvo lengvos arba vidutinio sunkumo. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie 
kuriuos pranešta gydant Revestive, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Revestive negalima vartoti pacientams, kurie serga arba įtariama, kad serga vėžiu. Jo negalima vartoti 
pacientams, kurie per pastaruosius penkerius metus sirgo virškinimo trakto (skrandžio, žarnyno ar 
kepenų) vėžiu. Visų apribojimų sąrašą rasite pakuotės lapelyje. 

Kodėl Revestive buvo patvirtintas? 

Tyrimai rodo, kad Revestive naudingas trumpos žarnos sindromą turintiems pacientams, nes vartojant 
šį vaistą gerokai sumažėja parenterinio maitinimo poreikis. Pacientams, kuriems daug maistinių 
medžiagų reikia gauti parenteriniu būdu, tokio maitinimo poreikis gali ženkliai sumažėti, o pacientams, 
kuriems pakanka nedidelio parenteriniu būdu vartojamų maistinių medžiagų kiekio, gali pavykti visiškai 
atsisakyti tokio maitinimo. Be to, nustatyta, kad Revestive pasižymi priimtinomis saugumo 
charakteristikomis. 



 
Revestive  
EMA/419901/2017 Page 3/3 
 

Todėl CHMP padarė išvadą, kad Revestive teikiama nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo suteikti jo registracijos pažymėjimą. 

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą 
Revestive vartojimą? 

Bendrovė pateiks daugiau duomenų apie vaisto saugumą iš pacientų registro. 

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtrauktos saugaus ir veiksmingo Revestive 
vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir 
pacientai. 

Kita informacija apie Revestive 

Europos Komisija 2012 m. rugpjūčio 30 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Revestive 
registracijos pažymėjimą. 

Išsamų Revestive EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą 
Revestive rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar vaistininko. 

Retųjų vaistinių preparatų komiteto nuomonės apie Revestive santrauką rasite agentūros interneto 
svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017-05. 

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/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
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