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Otázky a odpovědi týkající se přezkoumání fibrinových 
tkáňových lepidel Tisseel, Tissucol, Artiss a Beriplast P 
(a souvisejících názvů) aplikovaných ve formě spreje 
Výsledky postupu podle článku 31 směrnice 2001/83/ES v platném znění 

Dne 13. prosince 2012 dokončila Evropská agentura pro léčivé přípravky přezkoumání bezpečnosti 

a účinnosti fibrinových tkáňových lepidel Tisseel, Tissucol, Artiss a Beriplast P (a souvisejících názvů), 

které bylo provedeno v návaznosti na obavy ohledně rizika plynové embolie při aplikaci těchto léčivých 

přípravků ve formě spreje. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury EMA dospěl k závěru, 

že přínosy těchto léčivých přípravků nadále převyšují jejich rizika, ale že je nutné přijmout vhodná 

opatření k optimalizaci bezpečného použití těchto léčivých přípravků při jejich aplikaci ve formě spreje 

během chirurgického zákroku. 

Co to jsou fibrinová tkáňová lepidla? 

Fibrinová tkáňová lepidla jsou léčivé přípravky, které se používají ke stmelení (slepení) tkání během 

chirurgického zákroku pro omezení místního krvácení. Skládají se ze dvou roztoků, jednoho s obsahem 

fibrinogenu a druhého s obsahem trombinu, což jsou bílkoviny, které se obě účastní procesu srážení 

krve. Když se tyto dva roztoky smíchají, trombin štěpí fibrinogen na menší jednotky zvané fibrin. Fibrin 

poté agreguje (slepuje se dohromady) a vytváří fibrinovou zátku, která napomáhá hojení ran 

a zastavuje krvácení. 

Na základě vnitrostátních postupů je v členských státech Evropské unie registrováno několik 

fibrinových tkáňových lepidel. Patří mezi ně přípravky Quixil, Tisseel, Tissucol, Artiss a Beriplast P 

(a související názvy). Přípravek Evicel je jediným centrálně registrovaným fibrinovým tkáňovým 

lepidlem pro aplikaci ve formě spreje.  

Fibrinová tkáňová lepidla mohou být na krvácející tkáň aplikována nakapáním nebo formou spreje. 

U přípravků Evicel, Quixil, Tisseel, Tissucol a Artiss je roztok v současnosti aplikován buď pomocí 

stlačeného vzduchu, nebo oxidu uhličitého (CO2). Pro aplikaci přípravku Beriplast P ve spreji není třeba 

žádný přístroj pro vytváření spreje pomocí plynu. 
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Proč byla fibrinová tkáňová lepidla přezkoumávána? 

Poté, co byly hlášeny případy plynové embolie (přítomnosti bublin plynu v krvi, které ovlivňují průtok 

krve) v souvislosti s použitím přípravků Evicel a Quixil, požádala Evropská komise v květnu 2012 výbor 

CHMP, aby vydal stanovisko, zda by mělo být rozhodnutí o registraci přípravku Evicel v rámci EU 

zachováno, pozměněno, pozastaveno nebo staženo. Současně si podobné hodnocení přípravku Quixil 

a dalších fibrinových tkáňových lepidel registrovaných v zemích EU vyžádala regulační agentura pro 

léčivé přípravky Spojeného království, vzhledem k tomu, že riziko vzduchové embolie nelze u těchto 

přípravků vyloučit. Vzhledem ke značné podobnosti přípravků Evicel a Quixil uzavřel výbor CHMP 

přezkoumání přípravků Evicel a Quixil v listopadu 20121. Současné závěry se týkají přípravků Tisseel, 

Tissucol, Artiss a Beriplast P (a souvisejících názvů). 

Které údaje výbor CHMP přezkoumal? 

Výbor CHMP přezkoumal dostupné údaje o bezpečnosti fibrinových tkáňových lepidel získaných v rámci 

klinických studií či používání přípravků po jejich uvedení na trh a z publikované literatury, přičemž se 

zaměřil na hlášené případy, ve kterých bylo vysloveno podezření na plynovou embolii nebo ve kterých 

byla plynová embolie potvrzena. Výbor také posoudil přístroje používané k aplikaci těchto léčivých 

přípravků ve formě spreje a přínos podávání fibrinových tkáňových lepidel ve formě spreje. Byla také 

konzultována skupina odborníků na krevní deriváty, hemostázu (zástavu krvácení) a chirurgii. 

Jaké jsou závěry výboru CHMP? 

Výbor CHMP konstatoval, že veškeré případy plynové embolie pozorované u přípravků Evicel a Quixil 

souvisely s použitím přístroje pro vytváření spreje při vyšším tlaku nebo z větší blízkosti k povrchu 

tkáně, než je doporučeno.  

Jelikož přípravek Beriplast P (a související názvy) nevyžaduje pro aplikaci spreje plynem poháněný 

přístroj, dospěl výbor CHMP k závěru, že pokud se tento přípravek používá v souladu s doporučením 

týkajícím se jeho předepisování a je aplikován pomocí doporučeného přístroje, není s ním spojeno 

riziko plynové embolie. 

Co se týče přípravků Tisseel, Tissucol a Artiss (a souvisejících názvů), dospěl výbor CHMP k závěru, že 

ačkoli je riziko plynové embolie považováno za velmi nízké, měla by být uplatňována opatření 

k minimalizaci rizik při aplikaci těchto léčivých přípravků ve formě spreje, aby se zajistilo jejich 

bezpečné používání. Patří sem tato opatření: 

 znění informací o přípravku by mělo být rozšířeno a vzdělávací materiály by měly být aktualizovány 

tak, aby chirurgům poskytovaly jasné a konzistentní informace o doporučeném tlaku a vzdálenosti 

při aplikaci spreje, 

 společnost uvádějící přípravky Tisseel, Tissucol a Artiss na trh by měla zajistit, aby tyto přípravky 

byly aplikovány pomocí regulátorů tlaku, u nichž nelze překročit maximální tlak potřebný k aplikaci 

fibrinového tkáňového lepidla a které jsou opatřeny štítkem uvádějícím doporučený tlak 

a vzdálenost, 

 informace o přípravku by měly zahrnovat upozornění, že riziko plynové embolie je zřejmě vyšší pří 

použití fibrinových tkáňových lepidel ve formě spreje se stlačeným vzduchem než s CO2 a že 

pacienti by měli být pečlivě monitorováni z hlediska příznaků případné plynové embolie. 

 
1 Informace o výsledku tohoto přezkoumání viz 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Fibrinogen-
containing_solutions_for_sealant_authorised_for_administration_by_spray_application/human_referral_000329.jsp&mid=W
C0b01ac05805c516f 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Fibrinogen-containing_solutions_for_sealant_authorised_for_administration_by_spray_application/human_referral_000329.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Fibrinogen-containing_solutions_for_sealant_authorised_for_administration_by_spray_application/human_referral_000329.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Fibrinogen-containing_solutions_for_sealant_authorised_for_administration_by_spray_application/human_referral_000329.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
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Plné znění změn provedených v informacích o přípravku je pro lékaře i pacienty podrobně uvedeno 

zde.  

Výbor se také shodl na tom, že společnost, která přípravky Tisseel, Tissucol a Artiss uvádí na trh, by 

měla rozeslat příslušným zdravotnickým pracovníkům v EU dopisy obsahující důležité informace 

o bezpečném použití těchto léčivých přípravků. 

Jaká jsou doporučení pro chirurgy? 

 Chirurgové by si měli být vědomi možného rizika plynové embolie při nesprávné aplikaci přípravků 

Tisseel, Tissucol a Artiss ve formě spreje a měli by učinit nutná preventivní opatření podrobně 

popsaná v aktualizovaném doporučení týkajícím se předepisování těchto léčivých přípravků. Při 

použití těchto přípravků ve formě spreje je nutné zejména: 

 nepřekračovat doporučený tlak a neaplikovat tkáňové lepidlo z menší než doporučené 

vzdálenosti, 

 u pacientů pečlivě monitorovat příznaky případné plynové embolie (měřením krevního tlaku, 

pulzu a hladiny kyslíku a CO2 v krvi). 

 U přípravku Beriplast P nehrozí riziko plynové embolie, pokud se používá v souladu s doporučením 

týkajícím se jeho předepisování a je aplikován pomocí doporučeného přístroje. 

 

Evropská komise vydala příslušné rozhodnutí dne 15. března 2013. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Fibrin_sealants_31/WC500136249.pdf

