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Lonsurf (trifluridiin/tipiratsiil) 
Ülevaade ravimist Lonsurf ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Lonsurf ja milleks seda kasutatakse? 

Lonsurf on ravim, mida kasutatakse kolorektaalvähi (jämesoolevähi) ja maovähi raviks täiskasvanutel. 
Seda kasutatakse, kui vähk on metastaatiline (levinud organismis ka mujale) patsientidel, kes on juba 
saanud vähiravi muude ravimeetoditega või kellele need ei sobi. 

Lonsurf sisaldab toimeainetena trifluridiini ja tipiratsiili. 

Kuidas Lonsurfi kasutatakse? 

Ravi Lonsurfiga peab määrama vähiravimite kasutamises kogenud arst. Lonsurf on retseptiravim. 

Lonsurfi turustatakse tablettidena (15 mg trifluridiini ja 6,14 mg tipiratsiili; 20 mg trifluridiini ja 
8,19 mg tipiratsiili) ja manustatakse 28-päevaste ravitsüklitena. Annus arvutatakse patsiendi pikkuse 
ja kehamassi järgi. Tablette võetakse iga ravitsükli teatud päevadel kaks korda ööpäevas. Neid tuleb 
võtta ühe tunni jooksul pärast hommiku- ja õhtusööki. Teatud kõrvalnähtude ilmnemisel võib arst 
annust vähendada või ravi katkestada. Ravi Lonsurfiga tuleb jätkata seni, kuni täheldatakse selle 
kasulikkust ja kõrvalnähud on talutavad. 

Lisateavet Lonsurfi kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Lonsurf toimib? 

Lonsurf on tsütotoksiline ravim (ravim, mis hävitab jagunevaid rakke, näiteks vähirakke). See sisaldab 
kaht toimeainet, trifluridiini ja tipiratsiili. 

Trifluridiin muundub organismis aine aktiivseks vormiks, mis kaasatakse rakkude geneetilisse materjali 
DNA-sse. Selle tulemusena häirib trifluridiin DNA funktsiooni ja takistab rakkude jagunemist ja 
paljunemist. 

Trifluridiin muundub aktiivseks vormiks kergemini vähirakkudes kui normaalsetes rakkudes, mistõttu 
ravimi aktiivse vormi sisaldus on vähirakkudes suurem ja püsib neis kauem. See vähendab 
vähirakkude kasvu, kuid normaalsed rakud kahjustuvad vähe. 
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Tipiratsiil suurendab trifluridiini sisaldust veres, aeglustades selle lagunemist. Seega võimendab see 
trifluridiini toimet. 

Milles seisneb uuringute põhjal Lonsurfi kasulikkus? 

Kolorektaalvähk 

Lonsurf pikendas varem muud ravi saanud metastaatilise kolorektaalvähiga patsientide üldist elumust. 
Ühes 800 patsiendi põhiuuringus elasid Lonsurfiga ravitud patsiendid keskmiselt 7,1 kuud ning platseebot 
(näiv ravim) saanud patsiendid 5,3 kuud. Kõik uuringus osalenud patsiendid said toetavat ravi. 

Maovähk 

Metastaatilise maovähiga 507 täiskasvanu uuringus elasid Lonsurfiga ravitud patsiendid keskmiselt 
5,7 kuud ja platseebot saanud patsiendid 3,6 kuud. Kõiki patsiente olid varem ravitud vähemalt kahe 
muu ravimeetodiga. 

Mis riskid Lonsurfiga kaasnevad? 

Lonsurfi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 3 patsiendil 10st) on neutropeenia 
(neutrofiilide ehk teatud infektsioonivastaste valgeliblede vähesus), iiveldus, väsimus ja aneemia 
(erütrotsüütide ehk vere punaliblede vähesus). Kõige raskemad kõrvalnähud on luuüdi supressioon 
(luuüdis tekib normaalsest vähem vererakke) ja soolele avalduvad toimed (kõhulahtisus ja iiveldus). 

Lonsurfi kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Lonsurf ELis heaks kiideti? 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Lonsurfi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise võib ELis heaks kiita. Amet märkis, et Lonsurfi kasulikkus varem ravitud metastaatilise 
kolorektaalvähiga ja metastaatilise maovähiga patsientide elumuse pikendamisel on oluline. 

Ehkki ohutuse seisukohalt võivad Lonsurfi kõrvalnähud olla rasked, on need kooskõlas tsütotoksilise 
ravimi eeldatavate kõrvalnähtudega. Inimravimite komitee tunnistas nende riskide ohjamiseks võetud 
meetmed asjakohaseks ja piisavaks. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Lonsurfi ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Lonsurfi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Lonsurfi kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Lonsurfi 
kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Lonsurfi kohta 

Lonsurf on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, 25. aprillil 2016. 

Lisateave Lonsurfi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lonsurf 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09.2019 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/lonsurf
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