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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Resolor 
prukalopryd 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego leku Resolor. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie 
leku Resolor do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku. 

 

Co to jest Resolor? 

Resolor jest lekiem zawierającym substancję czynną prukalopryd. Lek jest dostępny w postaci tabletek 
(1 i 2 mg). 

W jakim celu stosuje się produkt Resolor? 

Produkt Resolor stosuje się w leczeniu objawów przewlekłych (długotrwałych) zaparć u osób dorosłych, 
u których stosowanie środków przeczyszczających (leki wywołujące ruchy jelit) nie przynosi 
odpowiednich wyników. 

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. 

Jak stosować produkt Resolor? 

Zalecana dawka leku Resolor wynosi 2 mg raz na dobę. Pacjenci w wieku ponad 65 lat powinni 
rozpoczynać leczenie od dawki 1 mg raz na dobę, a dawkę można w razie potrzeby zwiększyć do 2 mg 
raz na dobę. 

Jak działa produkt Resolor? 

Substancja czynna preparatu Resolor, prukalopryd, jest agonistą receptora 5-HT4. Oznacza to, że 
działa ona tak jak substancja w organizmie o nazwie 5-hydroksytryptamina (5-HT, znana również jako 
serotonina) i wiąże się z receptorami 5-HT w jelitach zwanymi receptorami 5-HT4. 
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Kiedy 5-HT wiąże się z tymi receptorami, zwykle pobudza ruch robaczkowy jelit. Podobnie kiedy 
prukalopryd wiąże się z tymi receptorami i pobudza je, równocześnie wzmaga ruch robaczkowy i 
umożliwia szybsze opróżnienie jelit. 

Jak badano produkt Resolor? 

Lek Resolor (2 lub 4 mg raz na dobę) porównywano z placebo (leczenie obojętne) w trzech badaniach 
głównych z udziałem 1999 pacjentów z przewlekłymi zaparciami, z których 88% stanowiły kobiety. U 
pacjentów nie wystąpiła wystarczająco dobra odpowiedź na wcześniejsze leczenie środkami 
przeczyszczającymi. 

Lek Resolor w dawce 2 mg raz na dobę porównywano z placebo również w innym badaniu głównym z 
udziałem 374 mężczyzn z przewlekłymi zaparciami. 

Głównym kryterium oceny skuteczności w badaniach była liczba pacjentów, u których doszło do 
całkowitego wypróżnienia jelit co najmniej trzy razy w tygodniu w okresie 12 tygodni bez stosowania 
środków przeczyszczających. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Resolor zaobserwowano w 
badaniach? 

Produkt Resolor był skuteczniejszy niż placebo w leczeniu przewlekłych zaparć. W okresie 12 tygodni u 
24% (151 z 640) pacjentów przyjmujących lek Resolor w dawce 2 mg doszło do całkowitego 
wypróżnienia jelit co najmniej trzy razy w tygodniu, w porównaniu z 11% (73 z 645) pacjentów 
otrzymujących placebo. Wynik u pacjentów przyjmujących lek Resolor w wyższej dawce 4 mg był 
podobny do wyniku pacjentów przyjmujących dawkę 2 mg. 

W badaniu z udziałem mężczyzn z przewlekłymi zaparciami do całkowitego wypróżnienia jelit co 
najmniej trzy razy w tygodniu doszło u 38% pacjentów przyjmujących lek Resolor w dawce 2 mg (67 z 
177), w porównaniu z 18% pacjentów otrzymujących placebo (32 z 181). 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Resolor? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Resolor (obserwowane u więcej niż 1 
pacjenta na 10) to: bóle głowy, nudności (mdłości), biegunka i ból brzucha. Pełny wykaz działań 
niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Resolor znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Leku nie wolno stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wymagających dializy (metoda 
oczyszczania krwi). Leku nie wolno także stosować u pacjentów z perforacją lub niedrożnością jelit, 
poważnymi stanami zapalnymi jelit, jak np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego (zapalenie jelita grubego powodujące owrzodzenie i krwawienie) i toksyczne rozdęcie 
okrężnicy i odbytnicy (bardzo poważne powikłania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego). Pełny 
wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Resolor? 

CHMP uznał, że korzyści ze stosowania produktu Resolor przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie 
pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu. 
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Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i 
skutecznego stosowania produktu Resolor? 

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Resolor opracowano plan 
zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla 
pacjenta dotyczących produktu Resolor zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym 
odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów. 

Inne informacje dotyczące produktu Resolor: 

W dniu 15 października 2009 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu 
Resolor do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Resolor znajduje się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W 
celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Resolor należy zapoznać się z 
ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: 06.2015. 
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001012/human_med_001030.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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