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Trecondi (treosulfaan) 
Ülevaade ravimist Trecondi ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Trecondi ja milleks seda kasutatakse? 

Trecondi on ravim, mida manustatakse patsientidele enne neile doonori luuüdi siirdamist ehk 
vereloome tüvirakkude allogeenset transplantatsiooni. Seda kasutatakse ettevalmistava ravina, et n-ö 
puhastada patsientide luuüdi ja teha ruumi siiratavatele luuüdirakkudele, millest seejärel tekivad 
terved rakud. 

Trecondit kasutatakse koos ravimiga fludarabiin verevähiga täiskasvanutel ja vähemalt 1-kuulistel 
lastel ning muude luuüdi siirdamist vajavate raskete haigusseisunditega täiskasvanutel. 

Trecondi sisaldab toimeainena treosulfaani. 

Vereloome tüvirakkude siirdamist tehakse harva ja Trecondi nimetati 23. veebruaril 2004 
harvikravimiks. Lisateave harvikravimiks nimetatud ravimi kohta on leitav: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu304186  

Kuidas Trecondit kasutatakse? 

Trecondit manustatakse 2-tunnise veeniinfusioonina. Patsiendile manustatakse Trecondit üks kord 
ööpäevas 3 ööpäeva jooksul enne siirdamist. Fludarabiini manustatakse üks kord ööpäevas 5 ööpäeva 
jooksul enne siirdamist. Trecondi annus sõltub seisundist, mille tõttu on vaja luuüdi siirdamist, kas 
patsient on täiskasvanu või laps ning patsiendi kehamassist ja pikkusest. 

Trecondi on retseptiravim ja ravi Trecondiga peab toimuma vereloome tüvirakkude siirdamise 
ettevalmistusravis kogenud arsti järelevalve all. 

Lisateavet Trecondi kasutamise kohta vt pakendi infolehest või konsulteeri oma arsti või apteekriga. 

Kuidas Trecondi toimib? 

Trecondi toimeaine treosulfaan kuulub alküülivate ainete ravimirühma. Organismis muundub 
treosulfaan epoksiidühenditeks, mis hävitavad rakke, eriti kiiresti arenevaid rakke (nt luuüdirakke), 
seondudes rakkude DNAga, kui need jagunevad. Trecondi võib seega hävitada rakke patsiendi luuüdis 
ja teha sellega ruumi uutele, s.o doonorrakkudele. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu304186
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Milles seisneb uuringute põhjal Trecondi kasulikkus? 

Kahes põhiuuringus tõendati, et Trecondi on vähemalt sama efektiivne kui busulfaan (teine ravim, 
mida kasutatakse patsientide ettevalmistamiseks vereloome tüvirakkude siirdamiseks). 

Uuringus, milles osales 570 täiskasvanut, kellel oli äge müeloidleukeemia (verevähi liik) või mõni 
müelodüsplastiline sündroom (seisundid, mille korral tekib palju ebanormaalseid vererakke), oli 
Trecondiga (koos fludarabiiniga) ravitud patsientidest neid, kellel luuüdi siirdamine õnnestus ja kes olid 
2 aastat hiljem elus ning haiguseta, 64% ning busulfaaniga (koos fludarabiiniga) ravitutest 51%. 

Lisauuringus, milles osales 70 verevähiga last, oli Trecondit (koos fludarabiiniga) saanud patsientidest 
3 kuud pärast siirdamist elus 99%. 

Mis riskid Trecondiga kaasnevad? 

Trecondi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on infektsioonid, 
iiveldus, stomatiit (suu limaskesta põletik), oksendamine, kõhulahtisus ja kõhuvalu. Väsimus, febriilne 
neutropeenia (neutrofiilide ehk teatud vere valgeliblede vähesus koos palavikuga) ja vere suur 
bilirubiinisisaldus (erütrotsüütide ehk vere punaliblede lagunemise saadus) esineb samuti enam kui 
1 täiskasvanul 10st ning lööve tekib samuti enam kui 1 lapsel 10st. 

Trecondit ei tohi kasutada patsientidel, kellel on aktiivne ravile allumatu infektsioon, rasked südame-, 
kopsu-, maksa- või neeruprobleemid ning Fanconi aneemia või muude DNA kahjustuste 
parandusmehhanismide häiretega patsientidel. Trecondit ei tohi kasutada rasedad ning Trecondiga 
ravitavatele patsientidele ei tohi manustada elusvaktsiine. 

Kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

ELis Trecondile väljastatud müügiloa põhjendus 

Trecondi on efektiivne täiskasvanute ja laste vereloome tüvirakkude siirdamiseks ettevalmistamisel. 
Samuti on piisavalt andmeid, et tõendada Trecondi efektiivsust muust kui verevähist tingitud 
seisunditega täiskasvanutel (kuid laste kohta puuduvad piisavad andmed). 

Trecondi kõrvalnähud on hallatavad ja võrreldavad busulfaani kõrvalnähtudega. Nagu busulfaani, 
peetakse ka Trecondit vähese intensiivsusega ettevalmistusraviks, mis tähendab, et see on vähem 
toksiline kui ettevalmistavad keemiaravipõhised standardravid koos kiiritusega või ilma. 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Trecondi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et 
ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita. 

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

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

Nagu kõigi ravimite puhul, teostatakse Trecondi kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Trecondi 
kõrvaltoimeid hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks rakendatakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Trecondi kohta 

Lisateave Trecondi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/trecondi. 

 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/trecondi
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