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Targretin (bexarotén) 
A Targretin-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú gyógyszer a Targretin és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Targretin egy rákgyógyszer, amelyet a kután T-sejtes limfóma (CTCL) látható bőrtüneteinek 
kezelésére alkalmaznak. A CTCL egy ritka fajta limfóma (a nyirokszövet daganata), amelynél bizonyos 
fehérvérsejtek (T-sejtek) a bőrben burjánzanak. A Targretin-t olyan betegeknél alkalmazzák, akik 
betegsége előrehaladott, és akik korábban legalább egy másik kezelésben részesültek. 

Hogyan kell alkalmazni a Targretin-t? 

A Targretin csak receptre kapható, és kizárólag a CTCL kezelésében tapasztalattal rendelkező orvos 
kezdheti meg és felügyelheti a kezelést. 

A Targretin kapszula (75 mg) formájában kapható. A Targretin adagja a beteg testfelszínének 
négyzetméterben (m2) kifejezett értékén alapul. Az ajánlott kezdő adag 300 mg/m2/nap naponta 
egyszer, egy adagban bevéve az étkezés mellett. A dózist a beteg kezelésre adott válasza vagy a 
mellékhatások alapján állítják be. A kezelést addig kell folytatni, amíg az a beteg számára előnyös. 

További információért a Targretin alkalmazásáról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg 
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

Hogyan fejti ki hatását a Targretin? 

A Targretin hatóanyaga, a bexarotén a retinoidok csoportjába tartozik, amelyek az A-vitaminból 
származtatható anyagok. A bexarotén pontos hatásmechanizmusa CTCL-ben nem ismert. 

Milyen előnyei voltak a Targretin alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Targretin hatásosságát két vizsgálatban tanulmányozták 193, CTCL-ben szenvedő olyan beteg 
bevonásával, akik korábban legalább kétszer kezelésben részesültek. A Targretin-t nem hasonlították 
össze más kezeléssel. Közülük kilencvenhárom betegnek előrehaladott volt a betegsége, és korábban 
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nem reagáltak a másik kezelésre. Hatvanegy beteget 300 mg/m2/nap kezdő dózissal kezeltek. A 
hatásosság fő mértéke a tünetek javulása volt 16 hét után. Ezt a tüneteknek az orvos által osztályozott 
javulása, valamint 5 klinikai tünet (az érintett bőrterület, bőrpír, kiemelkedő területek, pikkelyszerű 
bőr, szín) osztályozása alapján mérték. 

A két vizsgálat során a 300 mg/m2-t kapó betegek körülbelül fele reagált a kezelésre az orvos 
megítélése szerint. Az 5 bőrosztályozás alapján mért válaszadási arány 36%, illetve 27% volt. 

Milyen kockázatokkal jár a Targretin alkalmazása? 

A Targretin-nel kapcsolatos leggyakoribb mellékhatások (amelyek 10 beteg közül több mint 1-nél 
jelentkezhetnek) a leukopénia (csökkent fehérvérsejtszám), hipotireózis (pajzsmirigy-alulműködés), 
hiperlipidémia (magas vérzsírszint), hiperkoleszterinémia (magas koleszterinszint a vérben) exfoliatív 
dermatitisz (bőrhámlás), pruritusz (viszketés), kiütés, fájdalom, fejfájás és gyengeség. A Targretin 
alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolása a betegtájékoztatóban 
található. 

A Targretin nem alkalmazható terhesség és szoptatás alatt, valamint olyan fogamzóképes nőknél, akik 
nem alkalmaznak megfelelő fogamzásgátlást; olyan betegnél, akinek korábban pankreátisze (a 
hasnyálmirigy gyulladása) volt; nem kontrollált hiperkoleszterinémiában (magas koleszterinszint a 
vérben), hipertrigliceridémiában (magas triglicerid [zsír] szint a vérben) vagy pajzsmirigybetegségben 
szenvedő betegeknél; A-hipervitaminózisban (magas A-vitamin szint) szenvedő betegeknél; 
májbetegségben szenvedő betegeknél; olyan betegeknél, akiknek a szervezetében fertőzés megy 
végbe. A korlátozások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a Targretin forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség úgy határozott, hogy a Targretin előnyei meghaladják a kockázatait 
az előrehaladott CTCL bőrtüneteinek kezelésében olyan betegeknél, akik refrakterek voltak legalább 
egy korábbi kezelésre. A bizottság ezért javasolta a Targretin-re vonatkozó forgalombahozatali 
engedély kiadását. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban az Targretin biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Targretin biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a 
betegek által követendő ajánlások és óvintézkedések feltüntetésre kerültek az alkalmazási előírásban 
és a betegtájékoztatóban. 

A Targretin alkalmazása során jelentkező információkat – hasonlóan minden más gyógyszerhez – 
folyamatosan monitorozzák. A Targretin alkalmazásával összefüggésben jelentett mellékhatásokat 
gondosan értékelik és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a szükséges intézkedéseket 
meghozzák. 

A Targretin-nel kapcsolatos egyéb információ 

2001. március 29-én a Targretin az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba hozatali 
engedélyt kapott. 

További információ a Targretin gyógyszerről az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 04-2018. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000326/human_med_001078.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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