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Xofigo (rádium-223-diklorid) 
A Xofigo nevű gyógyszer áttekintése és indoklás, hogy miért engedélyezték 
az EU-ban 

Milyen típusú gyógyszer a Xofigo és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Xofigo egy radiofarmakon (radioaktív anyagot tartalmazó gyógyszer), melyet felnőtt férfiaknál a 
prosztata (a férfi szaporító szervrendszer mirigye) daganatos betegségének kezelésére alkalmaznak. 

A Xofigo-t akkor alkalmazzák, ha a műtéti vagy gyógyszeres kasztráció (a férfi hormonok 
termelésének leállítása) nem vezet eredményre, és ha a rák átterjed a csontokra (csontáttétek) és 
tüneteket – például fájdalmat – okoz, de más belső szervekre nem terjedt át. Kizárólag azon 
betegeknél alkalmazható, akik korábban már legalább kettő prosztatarák elleni kezelésben részesültek, 
vagy akik nem kaphatnak egyéb kezelést. 

A Xofigo alkalmazható önmagában vagy az ún. „LHRH-analóg” gyógyszerekkel történő kombinációban. 

A Xofigo hatóanyaga a rádium-223-diklorid. 

Hogyan kell alkalmazni a Xofigo-t? 

A Xofigo csak receptre kapható, és kizárólag olyan személy kezelheti és adhatja be, akinek engedélye 
van a radioaktív gyógyszerek kezelésére. A beteget előzetesen meg kell vizsgálnia egy erre 
szakosodott kezelőorvosnak. 

A Xofigo adagját a beteg testsúlya alapján kell kiszámítani, hogy ezáltal pontos radioaktív dózist 
alkalmazzanak. A gyógyszert lassan – általában körülbelül egy perc alatt – kell a vénába injekciózni. Az 
injekciót 4 hetente ismétlik, összesen 6 injekcióig. 

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

Hogyan fejti ki hatását a Xofigo? 

A Xofigo hatóanyaga, a rádium-223 rövid hatótávolságú sugárzást, úgynevezett alfa részecskéket 
bocsát ki. A szervezetben lévő csontok ugyanúgy felveszik a rádiumot, mint a kalciumot. A radioaktív 
rádium felhalmozódik azokban a csontszövetekben, ahol megjelent a daganat, és az alfa részecskék 
elpusztítják a környező rákos sejteket, így hozzájárulnak a társuló tünetek kontrollálásához. 
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Milyen előnyei voltak a Xofigo alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A standard terápia kiegészítéseként alkalmazva a Xofigo-t placebóval (hatóanyag nélküli kezelés) 
hasonlították össze egy fő vizsgálatban, amelyben 921, csontérintettséggel járó prosztatarákban 
szenvedő férfi vett részt. Ezeknél a férfiaknál a nemi hormonok gyógyszeres vagy műtéti 
szuppressziója nem vezetett eredményre. A betegek legfeljebb 6 injekciót kaptak egy hónapos 
időközönként, és az első injekciótól számítva 3 évig utánkövették őket. A Xofigo alkalmazásával kezelt 
betegek túlélése átlagosan 14,9 hónap volt, míg a placebo esetében 11,3 hónap. A Xofigo-t kapó 
betegek esetében később jelentkeztek a progresszív betegség jelei és tünetei is, például a 
csontfájdalom. 

Milyen kockázatokkal jár a Xofigo alkalmazása? 

A Xofigo leggyakoribb mellékhatásai (10 beteg közül több mint 1-nél jelentkezhet) a hasmenés, a 
hányinger, a hányás, a trombocitopénia (alacsony vérlemezkeszám) és a csonttörések. A legsúlyosabb 
mellékhatás a trombocitopénia és a neutropénia (a neutrofilek alacsony száma, a fehérvérsejtek egy 
típusa, amelyek a fertőzések ellen védenek) volt. A Xofigo alkalmazásával kapcsolatban jelentett 
összes mellékhatás felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

A Xofigo egyidejűleg nem alkalmazható abirateron-acetáttal, illetve prednizon vagy prednizolon 
kortikoszteroidokkal.  A korlátozások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a Xofigo forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Xofigo alkalmazásának előnyei meghaladják a 
kockázatokat, ezért a gyógyszer forgalombahozatali engedélye az EU-ban kiadható. A Xofigo előnyöket 
mutatott az élettartam meghosszabbításában és a progresszív betegség jeleinek és tüneteinek 
késleltetésében. A biztonságosság érdekében számos intézkedést vezettek be, hogy csökkentség a 
gyógyszer kockázatait, például a csonttörések kockázatát1 A Xofigo által kibocsátott radioaktív 
sugárzás rövidebb hatótávolságú, mint a jelenleg kapható radiofarmakonok sugárzása. Ez 
korlátozhatja a közeli egészséges szövetek károsodását. 

Milyen intézkedések vannak folyamatban a Xofigo biztonságos és hatékony 
alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Xofigo alkalmazása növelheti a csonttörések kockázatát. A Xofigo-t forgalmazó vállalat további 
vizsgálatokat folytat a gyógyszer biztonságossági profiljának pontosabb leírása céljából, külön 
hangsúlyt fektetve a Xofigo-val kezelt betegeknél a törések kockázatára és az olyan új áttétek 
kockázatára, melyek nem a csontot érintik. 

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

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

                                       
1 A 2018-ban elvégzett biztonságossági felülvizsgálat eredménye itt olvasható. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/07/news_detail_002996.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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A Xofigo-val kapcsolatos egyéb információk 

2013. november 13-án a Xofigo megkapta az Európai Unió egész területére érvényes 
forgalombahozatali engedélyt. 

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

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 09-2018. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002653/human_med_001692.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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