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Vprašanja in odgovori v zvezi z zdravilom Kytril in 
povezanimi imeni (granisetron, 1 in 2 mg tablete, 
3 mg/ml, 3 mg/5 ml, 1 mg/ml, 3 mg/3 ml raztopina za 
injiciranje) 
Izid postopka v skladu s členom 30 Direktive 2001/83/ES 

Evropska agencija za zdravila je zaključila pregled zdravila Kytril. Odbor za zdravila za uporabo v 

humani medicini (CHMP) pri agenciji je zaključil, da je treba v Evropski uniji (EU) uskladiti podatke o 

predpisovanju zdravila Kytril. 

 

Kaj je zdravilo Kytril? 

Zdravilo Kytril je antiemetik (zdravilo, ki preprečuje slabost in bruhanje). Uporablja se za 

preprečevanje slabosti in bruhanja po zdravljenju raka, kot sta kemoterapija in radioterapija. 

Zdravilna učinkovina v zdravilu Kytril, granisetron, je „antagonist 5HT3“. To pomeni, da kemični snovi 

v telesu, imenovani 5-hidroksitriptamin (5HT, znana tudi kot serotonin), prepreči vezavo na receptorje

5HT3 v možganih in v črevesju. Kadar se 5HT veže na te receptorje, običajno povzroči slabost in 

bruhanje. Granisetron zavira te receptorje ter tako preprečuje slabost in bruhanje. 

Zdravilo Kytril je v EU na voljo tudi pod tržnim imenom Kevatril. Družba, ki trži ti zdravili, je Roche. 

Zakaj je bilo zdravilo Kytril pregledano? 

Zdravilo Kytril je v EU odobreno z nacionalnimi postopki. To je v državah članicah povzročilo razhajanja 

glede uporabe zdravila, kar je razvidno iz razlik med povzetki glavnih značilnosti zdravila, 

označevanjem in navodili za uporabo v državah, kjer se zdravilo trži. 

Usklajevalna skupina za postopek z medsebojnim priznavanjem in decentralizirani postopek za zdravila 

za uporabo v humani medicini (CMD(h)) je ugotovila, da je za zdravilo Kytril potrebno usklajevanje. 

Da bi Evropska komisija uskladila dovoljenja za promet z zdravilom Kytril v EU, je dne 3. junija 2010 

zadevo napotila na CHMP. 
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Do kakšnih zaključkov je prišel CHMP?  

CHMP je ob upoštevanju predloženih podatkov in znanstvene razprave v Odboru menil, da je treba 

povzetke glavnih značilnosti zdravila, označevanje in navodila za uporabo uskladiti v celotni EU. 

Področja, ki jih je treba uskladiti, so:  

4.1 Terapevtske indikacije  

CHMP je priporočil, da se lahko tablete in raztopina za injiciranje Kytril uporabljajo pri odraslih za 

preprečevanje in zdravljenje akutne slabosti in bruhanja, povezanih s kemoterapijo in radioterapijo, ter 

tudi za preprečevanje zakasnele slabosti in bruhanja, povezanih s kemoterapijo in radioterapijo. 

Raztopina za injiciranje se lahko pri odraslih uporablja tudi za preprečevanje in zdravljenje slabosti in 

bruhanja po operaciji. 

Raztopina za injiciranje se lahko uporablja tudi pri otrocih, starih 2 leti in več, za preprečevanje in 

zdravljenje akutne slabosti in bruhanja, povezanih s kemoterapijo. 

4.2 Odmerjanje in način uporabe  

Tablete Kytril je treba pogoltniti cele, z vodo. Priporočeni odmerek za preprečevanje slabosti in 

bruhanja je 1 mg dvakrat na dan ali 2 mg enkrat na dan v obdobju enega tedna po radioterapiji ali 

kemoterapiji.  

Raztopina za injiciranje Kytril se daje v veno z odmerkom 1–3 mg (10–40 g/kg) za preprečevanje in 

zdravljenje slabosti in bruhanja pri odraslih. Kadar se zdravilo Kytril uporablja za zdravljenje, se lahko 

dajejo tudi nadaljnji odmerki raztopine v 10-minutnih časovnih presledkih, do največ 9 mg na 24 ur. 

4.3 Kontraindikacije  

Zdravila Kytril ne smejo uporabljati bolniki, ki so preobčutljivi za (alergični na) zdravilno učinkovino ali 

katero koli drugo sestavino zdravila.  

 

Druge spremembe 

Druga poglavja, ki jih je CHMP uskladil, vključujejo poglavje s posebnimi opozorili, o neželenih učinkih 

in farmakoloških lastnostih zdravila. 

Dopolnjeni podatki za zdravnike in bolnike so na voljo tukaj.  
 

Evropska komisija je odločbo izdala dne 20. julija 2011. 

 


