
konsenzus odborníků v léčbě sBs
dosažený v rámci Advisory Boardu konaného v Praze dne '14, řijna 2019 na téma

Definice kritérií pro úhradu léěby SBS tedugIutidem
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Za společnost Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s,r.o.: Marek Holášek

Úča.stníci Adyisorv Boardu se shodli na níže uvedenÝch bodqch:

o lndikační krltéria pro léčbu sBs teduglutidem u dospělých pacientů

o SBS nepaliativní, po adaptaci

o Potřeba PN 1-4 (Pironi 2018, tedy nikolijen FE)

o Adekvátnícompliance pacienta (roCiny)

o Absence kontraindikací (SPC)*

o Péče ve specializovaném centru pro léčbu SBS**

o Vždyv 
T,l1ff;;ffi:;,T",:]un" 

pokračovánív DPV

. ZbÝvá 3 nebo méně centrálních žilních vstupů (z 6)

o Ukončeníléčby
Terapie se ukončí kdykoliv z důvodu neakceptovatelné toxicity, nebo pokud

není dosaženo po 52 týdnech terapie alespoň 20% redukce v objemu DPV
' :- . Maximální doba léčby podložená evidencíje 30 měsíců (STEPS studie)

o lndikační kritéria pro léčbu sBs teduglutidem u pediatrických pacientů

o SBS nepaliativníod ], roku věku

o Doba od resekce střeva alespoň 6 měsíců

o Proběhla adaptace střeva a pacient je stabilizovaný (vyčerpány konzervativní

možnosti léčby, není možná dalšíredukce DPV)

o Dobrá compliance rodiny

o Absencekontraindikací(SPC)*

o Péče ve specializovaném centru pro léčbu SBS u dětí**



o Terapie se ukončí kdykoliv z důvodu neakceptovatelné toxicity, nebo pokud není

dosaženo po 52 týdnech terapie alespoň 20% redukce v objemu DPV

o Terapie by měla pokračovat, dokud přetrvává její účinnost

* Kóntraindikace léčby teduglutidem jsou specifikovány v SPC LP Revestive@. Jsou to zejména:

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocnou látku nebo na rezidua tetracyklinu.

Aktivní maligníonemocnění nebo podezření na maIignitu

Pacienti s anamnézou výskytu maligního onemocněnígastrointestinálního traktu včetně

hepatobiliárního systému a pankreatu v posledních pěti letech
prokázaná střevní obstrukce

** Požadavek SPC LP Revestive@, část4.2 Dávkovánía způsob podání:
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Léčba musí být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě SBS

Léčba musí být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě SBS u pediatrických

pacientů

Teduglutid je jediná farmakologická léčba SBS, která podporuje střevní adaptaci

Transplantace střeva není léčebnou alternativou, ale výjimečnou záchrannou operací
Doposud byly v ČR provedeny pouze dvě u pacientů s SBS.

Domácí parenterální výživa (DPV) není léčebnou alternativou. Ne!éčí onemocnění, pouze

poskytuje životně důležitou výživu. Dlouhodobě vede k závažným komplikacím - progresivní

hepatopatii, metaboIické kostní chorobě a sepsím s následkem redukce dostupných

centrálních žilních vstupů.

AIgoritmus léčby SBS
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Použité zkratky a odborné termíny:
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SBS: Short bowelsyndrome, syndrom krátkého střeva

Teduglutid: účínná látka LP Revestive, analog humánního GLP-2

PN: parenteral nutrition, parenterální výživa

FE: fluids and electrolyťes, tekutiny a elektrolyty

SPC: souhrn údajů o přípravku

DPV: domácí parenterální výživa

Weaning: ukončení parenterálnívyživy, pacient je již schopen knýt rnýživové potřeby orální
cestou.
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