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Sammanfattning av EPAR för allmänheten 

Revestive 
teduglutid 

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Revestive. 
Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att 
använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Revestive ska användas. 

Praktisk information om hur Revestive ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din 
läkare eller apotekspersonal. 

 

Vad är Revestive och vad används det för? 

Revestive är ett läkemedel för behandling av korttarmssyndrom (eller kort tarm) hos vuxna och barn 
från ett års ålder. 

Korttarmssyndrom är en sjukdom vid vilken näringsämnen och vätska i tarmarna inte tas upp som de 
ska, vanligtvis eftersom en stor del av tarmen har opererats bort. 

Eftersom antalet patienter med tillståndet är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och Revestive 
klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den 11 
december 2001. 

Revestive innehåller den aktiva substansen teduglutid. 

Hur används Revestive? 

Revestive ges som en injektion i buken under huden. Den rekommenderade dosen är 0,05 mg per 
kilogram kroppsvikt en gång dagligen. För patienter med måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion ska 
den dagliga dosen minskas med hälften. Om ingen nytta observeras ska behandlingen avbrytas. 
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Läkemedlet är receptbelagt och behandling ska inledas under övervakning av en läkare med erfarenhet 
av behandling av korttarmssyndrom. Patienter eller deras vårdare kan injiciera läkemedlet när de fått 
lära sig hur man gör. 

Mer information finns i bipacksedeln. 

Hur verkar Revestive? 

Den aktiva substansen i Revestive, teduglutid, liknar human glukagonlik peptid-2 (GLP-2), ett hormon 
som framställs i tarmarna och ökar näringsupptaget från dessa. 

Teduglutid verkar på ett liknande sätt som GLP-2 och ökar tarmupptaget genom att öka blodflödet till 
och från tarmarna, sänka den hastighet med vilken födoämnena passerar genom tarmarna och minska 
utsöndringen av magsaft i magsäcken som kan störa upptaget i tarmarna. Fördelen med teduglutid är 
att det stannar längre än GLP-2 i kroppen. 

Vilken nytta med Revestive har visats i studierna? 

Patienter med korttarmssyndrom får vanligen näringsämnen som infusion direkt i venerna (parenteral 
nutrition). Revestive har i två studier visats minska mängden parenteral nutrition som patienterna 
behöver. 

I en studie på vuxna minskades den parenterala nutritionen efter 20 veckor med minst en femtedel 
hos 63 procent (27 av 43) av dem som fick Revestive och detta minskade intag bestod efter 24 veckor. 
Detta kan jämföras med 30 procent (13 av 43) av dem som fick placebo (overksam behandling). 

I en andra studie på barn minskades den parenterala nutritionen efter 12 veckor med minst en tiondel 
hos 53 procent (8 av 15) av dem som fick Revestive. Ingen (0 av 5) av de patienter som fick 
standardbehandling uppnådde samma resultat. 

Vilka är riskerna med Revestive? 

De vanligsate biverkningarna som orsakas av Revestive (kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter) 
var luftvägsinfektioner (infektioner i hals, bihålor, luftvägar eller lungor), huvudvärk, magvärk och 
svullen mage, illamående, kräkningar och rodnad, smärta eller svullnad på injektionsstället. Dessutom 
upplevde patienterna med en stomi (en konstgjord öppning framtill på buken för insamling av avföring 
eller urin) iofta komplikationer såsom svullnad stomi. 

De flesta av dessa reaktioner var lindriga eller måttliga. En fullständig förteckning över biverkningar 
som rapporterats för Revestive finns i bipacksedeln. 

Revestive får inte ges till patienter som har eller misstänks ha cancer. Det får inte ges till patienter 
som har haft gastrointestinal cancer (cancer i magen, tarmarna eller levern) de senaste fem åren. En 
fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln. 

Varför godkänns Revestive? 

Studier visar att Revestive är till nytta för patienter med korttarmssyndrom eftersom det signifikant 
minskar mängden parenteral nutrition som de behöver. Patienter som behöver stora mängder 
parenteral nutrition kan dra nytta av en signifikant minskad mängd medan patienter som behöver små 
mängder kan få möjlighet till fullständig avvänjning. Vidare uppvisade Revestive en godtagbar 
säkerhetsprofil. 
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CHMP fann därför att nyttan med Revestive är större än riskerna och rekommenderade att Revestive 
skulle godkännas för försäljning. 

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Revestive? 

Företaget kommer att tillhandahålla fler data ur patientregistret om läkemedlets säkerhet. 

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och 
effektiv användning av Revestive har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln. 

Mer information om Revestive 

Den 30 augusti 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Revestive 
som gäller i hela EU. 

EPAR för Revestive finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Revestive finns i 
bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal. 

Sammanfattningen av ställningstagandet om Revestive från kommittén för särläkemedel finns på 
EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation 

Denna sammanfattning uppdaterades senast 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/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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