
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 

EMA/598134/2021 
EMEA/H/C/005182 

Trodelvy (satsitusumaabgovitekaan) 
Ülevaade ravimist Trodelvy ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Trodelvy ja milleks seda kasutatakse? 

Trodelvy on vähiravim, mida kasutatakse kolmiknegatiivse rinnavähiga (rinnavähi liik) täiskasvanute 
raviks. Seda kasutatakse juhul, kui kasvajat ei ole võimalik kirurgiliselt eemaldada, sest vähk on 
levinud rinnanäärmest väljapoole (lokaalselt kaugelearenenud) või organismis ka mujale 
(metastaatiline). Seda kasutatakse patsientidel, kellele on varem manustatud kaks või enam 
süsteemset (kogu organismi hõlmavat) raviskeemi, sealhulgas vähemalt üks neist kaugelearenenud 
haiguse raviks. 

Trodelvy sisaldab toimeainena satsitusumaabgovitekaani. 

Kuidas Trodelvyt kasutatakse? 

Trodelvy on retseptiravim. Ravi Trodelvyga peab määrama ja manustama vähiravimite kasutamises 
kogenud tervishoiutöötaja. Ravimit tuleb manustada tingimustes, kus on olemas elustamisvahendid 
raskete allergiliste reaktsioonide raviks. 

Trodelvyt manustatakse veeniinfusioonina korduva 3-nädalase tsükli 1. ja 8. päeval. Annus sõltub 
patsiendi kehamassist. Ravi võib jätkata niikaua, kuni see on efektiivne. 

Kõiki patsiente jälgitakse võimalike reaktsioonide suhtes infusiooni ajal ja vähemalt 30 minuti jooksul 
pärast infusiooni. Infusioonireaktsioonid võivad olla rasked ning riski vähendamiseks tuleb patsientidele 
anda enne Trodelvy-ravi muid ravimeid. Patsientidele antakse ka iiveldust ja oksendamist vähendavaid 
ravimeid. Kui patsiendil tekivad infusioonireaktsioonid, võib arst infusiooni aeglustada või selle 
katkestada. Kui patsiendil tekivad teatud kõrvalnähud, võib arst annust vähendada või ravi lõpetada. 

Lisateavet Trodelvy kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige tervishoiutöötajalt. 

Kuidas Trodelvy toimib? 

Trodelvy toimeaine satsitusumaabgovitekaan koosneb kahest toimeainest: monoklonaalne antikeha 
(teatud valk), mis on seotud väikese molekuliga SN-38. Monoklonaalne antikeha on kavandatud ära 
tundma paljude rinnavähirakkude pinnal oleva valgu Trop-2 ja sellega seonduma. Pärast seondumist 
imendub ravim rakkudesse, kus SN-38 aktiveerub. SN-38 on topoisomeraasi inhibiitorite rühma kuuluv 
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vähiravim. See blokeerib ensüümi topoisomeraas I, mis osaleb raku DNA kopeerimisel, mida on vaja 
uute rakkude tekkeks. Ensüümi blokeerimine takistab vähirakkude paljunemist ja need hävivad. 

Milles seisneb uuringute põhjal Trodelvy kasulikkus? 

Trodelvyt võrreldi standardraviga ühes põhiuuringus, milles osales 529 metastaatilise või lokaalselt 
kaugelearenenud kolmiknegatiivse rinnavähiga patsienti, kellele oli varem manustatud kaks või enam 
süsteemset (kogu organismi hõlmavat) raviskeemi, sealhulgas vähemalt üks neist kaugelearenenud 
haiguse raviks. Trodelvyt saanud patsientide progresseerumiseta elumus oli keskmiselt 4,8 kuud ja 
standardravi saanud patsientidel 1,7 kuud. Trodelvyt saanud patsientide keskmine elumus oli 
11,8 kuud ja standardravi saanud patsientidel 6,9 kuud. 

Mis riskid Trodelvyga kaasnevad? 

Trodelvy kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 5st) on kõhulahtisus, 
iiveldus, neutropeenia (neutrofiilide ehk teatud infektsioonivastaste valgeliblede vähesus), väsimus, 
alopeetsia (juuste väljalangemine), aneemia (hemoglobiini vähesus, mis võib põhjustada väsimust ja 
naha kahvatust), oksendamine, kõhukinnisus, isutus, köha ja kõhuvalu. 

Kõige sagedamad rasked kõrvalnähud on febriilne neutropeenia (neutrofiilide vähesus koos 
infektsioonist tingitud palavikuga) ja kõhulahtisus. 

Trodelvy kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Trodelvy ELis heaks kiideti? 

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

Trodelvyiga saavutati kliiniliselt oluline üldise elumuse paranemine metastaatilise kolmiknegatiivse 
rinnavähiga patsientidel, kellele oli varem manustatud kaks või enam süsteemset (kogu organismi 
hõlmavat) raviskeemi, sealhulgas vähemalt üks kaugelearenenud haiguse raviks. Samamoodi paranes 
ka progresseerumiseta elumus. Enamikul põhiuuringus osalenud patsientidest oli metastaatiline vähk, 
kuid amet leidis, et sarnast kasulikkust võib eeldada ka lokaalselt kaugelearenenud vähiga patsientidel, 
mida ei saa kirurgiliselt eemaldada. 

Kuigi Trodelvyl on standardraviga võrreldes olulisi kõrvalnähte, peetakse neid ohutuse seisukohast 
hallatavaks. 

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

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

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

Muu teave Trodelvy kohta 

Trodelvy on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, <müügiloa andmise kuupäev>. 

Lisateave Trodelvy kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/trodelvy 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11.2021 
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