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Povzetek EPAR za javnost 

Revestive 
teduglutid 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Revestive. 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 Revestive naj bolniki preberejo navodilo za uporabo ali se 
posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Kaj je zdravilo Revestive in za kaj se uporablja? 

Revestive je zdravilo za zdravljenje sindroma kratkega črevesa pri odraslih in otrocih, starejših od 
enega leta. 

Sindrom kratkega črevesa je motnja, pri kateri črevo hranilnih snovi in tekočine ne absorbira pravilno, 
do česar običajno pride po kirurški odstranitvi velikega dela tankega črevesa. 

Ker je bolnikov s sindromom kratkega črevesa malo, velja ta bolezen za redko, zato je bilo zdravilo 
Revestive 11. decembra 2001 določeno kot „zdravilo sirota“ (zdravilo za zdravljenje redkih bolezni). 

Zdravilo Revestive vsebuje zdravilno učinkovino teduglutid. 

Kako se zdravilo Revestive uporablja? 

Zdravilo Revestive se daje z injiciranjem pod kožo trebuha. Priporočeni odmerek znaša 0,05 mg na 
kilogram telesne mase enkrat na dan. Pri bolnikih z zmerno do močno zmanjšanim delovanjem ledvic 
je treba vzeti polovični odmerek. Če ni prišlo do izboljšanja, je treba zdravljenje prekiniti. 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravljenje pa se lahko uvede le pod nadzorom 
zdravnika, ki ima izkušnje zdravljenjem sindroma kratkega črevesa. Bolniki ali njihovi negovalci lahko 
zdravilo injicirajo sami, ko so bili za to ustrezno usposobljeni. 
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Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 

Kako zdravilo Revestive deluje? 

Zdravilna učinkovina v zdravilu Revestive, teduglutid, je podobna človeškemu glukagonu podobnemu 
peptidu 2 (GLP-2), tj. hormonu, ki se tvori v črevesu in povečuje absorpcijo iz črevesa. 

Teduglutid deluje podobno kot GLP-2 in povečuje absorpcijo iz črevesa tako, da poveča pretok krvi v 
črevo in iz njega, zmanjša hitrost, s katero hrana potuje po njem, ter zmanjša izločanje želodčne 
kisline, ki lahko ovira absorpcijo v črevesu. Njega prednost v primerjavi z GLP-2 je, da se v telesu 
obdrži dlje. 

Kakšne koristi je zdravilo Revestive izkazalo v študijah? 

Bolniki s sindromom kratkega črevesa običajno prejmejo hranila z infuzijo neposredno v vene 
(parenteralna prehrana). V dveh študijah je bilo ugotovljeno, da zdravilo Revestive zmanjšuje količino 
parenteralne prehrane, ki jo bolniki potrebujejo. 

V eni študiji pri odraslih se je pri 63 % (27 od 43) bolnikov, ki so prejemali zdravilo Revestive, količina 
parenteralne prehrane po 20 tednih zmanjšala za vsaj petino, pri čemer se je zmanjšani vnos ohranil 
tudi po 24 tednih. Ta delež je pri bolnikih, ki so prejemali placebo (zdravilo brez zdravilne učinkovine), 
znašal 30 % (13 od 43). 

V drugi študiji se je pri 53 % (8 od 15) otrok, ki so prejemali zdravilo Revestive, količina parenteralne 
prehrane po 12 tednih zmanjšala za vsaj desetino, medtem ko se to ni zgodilo pri nobenem (0 od 5) 
bolniku, ki so prejemali standardno zdravljenje. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Revestive? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Revestive (ki se lahko pojavijo pri več kot 1 bolniku od 10) so 
okužbe dihal (okužba žrela, sinusov, dihalnih poti ali pljuč), glavobol, bolečine v trebuhu in napet 
trebuh, navzeja, bruhanje ter pordelost, bolečina ali oteklina na mestu injiciranja. Poleg tega je pri 
bolnikih s stomo (umetno odprtino na sprednji strani trebuha za zbiranje blata in urina iz telesa) 
pogosto prišlo do zapletov, kot je oteklina stome. 

Večina teh reakcij je bila blagih ali zmernih. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali 
pri uporabi zdravila Revestive, glejte navodilo za uporabo. 

Zdravilo Revestive se ne sme uporabljati pri bolnikih, ki imajo raka oziroma pri katerih obstaja sum, da 
ga imajo. Ne smejo ga uporabljati bolniki, ki so v zadnjih petih letih imeli raka prebavil (želodca, 
črevesa ali jeter). Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Revestive odobreno? 

Študije so pokazale, da je zdravilo Revestive koristilo bolnikom s sindromom kratkega črevesa, saj je 
pomembno pripomoglo k zmanjšanju količine parenteralne prehrane. Bolniki, ki potrebujejo velike 
količine parenteralne prehrane, bodo mogoče te potrebovali znatno manj, pri bolnikih, ki potrebujejo 
majhne količine, pa bo mogoče možna popolna ukinitev tovrstne prehrane. Poleg tega je bilo 
dokazano, da ima zdravilo Revestive sprejemljiv varnostni profil. 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini je zato zaključil, da so koristi zdravila Revestive večje 
od z njim povezanih tveganj, in priporočil, naj se zanj izda dovoljenje za promet. 
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Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Revestive? 

Družba bo zagotovila več podatkov o varnosti zdravila iz registra bolnikov. 

Priporočila in varnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Revestive 
upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni tudi v povzetek glavnih značilnosti zdravila in 
navodilo za njegovo uporabo. 

Druge informacije o zdravilu Revestive 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Revestive, veljavno po vsej Evropski uniji, 
izdala 30. avgusta 2012. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Revestive 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 Revestive preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako 
del EPAR) ali se posvetujte s zdravnikom ali farmacevtom. 

Povzetek mnenja Odbora za zdravila sirote za zdravilo Revestive je na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 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
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