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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Regranex 
bekaplermīns 

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Regranex. Tajā ir 

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu 

reģistrācijas apliecības piešķiršanas atzinumu un ieteikumus par Regranex lietošanu. 

 

Kas ir Regranex? 

Regranex ir zāles, kas satur aktīvo vielu bekaplermīnu. 

Kāpēc lieto Regranex? 

Regranex lieto kopā ar citiem brūču kopšanas līdzekļiem, kas veicina ilgi nedzīstošu diabētisko čūlu 

granulāciju (ādas audu dzīšanu) diabēta pacientiem. Regranex lieto, ārstējot čūlas, kas nepārsniedz 
5 cm2. Neiropātiskās čūlu izraisa nervu traucējumi, nevis skartās virsmas asinsapgādes traucējumi. 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. 

Kā lieto Regranex? 

Ārstēšana ar Regranex jāsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi diabētisko brūču ārstēšanā. 

Pirms katras Regranex lietošanas čūla jānoskalo ar ūdeni vai fizioloģisko (sāls) šķīdumu. Tad visa čūlu 

virsma ir jānoklāj ar gēlu vienreiz dienā, izmantojot tīru aplikācijas līdzekli, piemēram, vates tamponu. 

Pēc tam virsmas jāpārklāj ar fizioloģiskā šķīdumā samitrinātu marles pārsēju, lai tās būtu mitras čūlu 

dzīšanas laikā. Pārsējs nedrīkst būt gaisa vai ūdens necaurlaidīgs. 

Regranex nedrīkst lietot ilgāk par 20 nedēļām, un tās vienmēr ir jālieto vienlaikus ar citiem 

pasākumiem, kas veicina čūlu dzīšanu, piemēram, čūlas jāuztur tīrībā un jāizvairās no jebkāda 

spiediena uz tām sadzīšanas laikā. Katram pacientam jālieto atsevišķa Regranex tūbiņa. Lietojot 
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Regranex, jāievēro piesardzība, lai nepieļautu gēla piesārņotību ar baktērijām. Sīkākas ziņas 

atrodamas zāļu lietošanas pamācībā. 

Kā Regranex darbojas? 

Regranex aktīvā viela bekaplermīns ir cilvēka olbaltumvielas kopija, ko dēvē par trombocītu 

atvasinājumu augšanas faktoru-BB. Augšanas faktori ir olbaltumvielas, kas veicina šūnu vairošanos. No 

trombocītiem iegūtie augšanas faktori darbojas uz šūnām, kas piedalās brūču atveseļošanā. 

Bekaplermīnu iegūst ar paņēmienu, ko sauc par „rekombinantās DNS tehnoloģiju”: to ražo rauga šūnas, 

kurās ir ievadīts gēns (DNS), kas nodrošina cilvēka trombocītu atvasinājumu augšanas faktora-BB 

sintēzi. Bekaplermīns darbojas tāpat kā dabīgais augšanas faktors, stimulējot šūnu augšanu un 

veicinot normālu audu augšanu brūču dzīšanas laikā. 

Kā noritēja Regranex izpēte? 

Regranex novērtēja vienā pamatpētījumā un trijos papildpētījumos, iesaistot pieaugušus diabēta 

pacientus, kam ne mazāk kā astoņas nedēļas bijusi vismaz viena diabētiska čūla. Kopējais čūlu skaits 

pētījumos bija 922. Regranex salīdzināja ar placebo (fiktīvu ārstēšanu) un neārstēšanu, bet visiem 

pacientiem lietoja parastos brūču kopšanas līdzekļus. Galvenais iedarbīguma rādītājs bija pilnīgi 

sadzijušo čūlu skaits pēc 20 nedēļām. 

Kāds ir Regranex iedarbīgums šajos pētījumos? 

Novērtējot visu četru pētījumu rezultātus kopumā, Regranex sadziedēja aptuveni par 10% vairāk čūlu 
nekā placebo gēls. Pacientiem, kas lietoja Regranex, sadzija 47% čūlu, kas nepārsniedza 5 cm2. 

Salīdzinājumam placebo lietotāju grupā šis rādītājs bija 35%, bet pacientiem, kuriem lietoja tikai 

parastos brūču ārstēšanas līdzekļus, tas bija 30%. 

Kāds pastāv risks, lietojot Regranex? 

Visbiežāk novērotās Regranex blakusparādības (vairāk nekā vienam pacientam no desmit) ir inficētas 

ādas čūlas un celulīts (ādas dziļo audu iekaisums). Pilns visu Regranex izraisīto blakusparādību 
apraksts ir atrodams zāļu lietošanas pamācībā. 

Regranex nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret bekaplermīnu vai kādu citu šo 

zāļu sastāvdaļu. Šīs zāles nedrīkst lietot cilvēki, kam ir jebkāda veida vēzis vai inficētas čūlas. 

Kāpēc Regranex tika apstiprinātas? 

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Regranex, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica 

izsniegt Regranex reģistrācijas apliecību. 

Cita informācija par Regranex. 

Eiropas Komisija 1999. gada 29. martā izsniedza Regranex reģistrācijas apliecību, kas derīga visā 

Eiropas Savienībā, uzņēmumam Janssen-Cilag International NV. Pēc desmit gadiem reģistrācijas 

apliecību atjaunoja nākamajiem pieciem gadiem. 

Pilns Regranex EPAR teksts ir atrodams šeit. Sīkākas ziņas par Regranex terapiju pieejamas zāļu 

lietošanas pamācībā (kas arī ir daļa no EPAR). 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 04.2010.  
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http://www.ema.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/regranex/regranex.htm



