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Nye anbefalinger for brug af Xofigo til behandling af prostata-
kræft med spredning til knoglerne 

EU´s Bivirkningskomité (PRAC) har vedtaget nye anbefalinger for brug af Xofigo til behandling 
af prostatakræft med spredning til knoglerne (knoglemetastaser). Xofigo bør kun anvendes til 
patienter, som tidligere har fået 2 behandlinger for prostatakræft, som har symptomer, og som 
ikke kan behandles med andre lægemidler. 

Xofigo er godkendt til behandling af prostatakræft, hvor medicinsk eller kirurgisk behandling ikke er 
virksom, og hvor kræftcellerne har spredt sig til knoglerne (knoglemetastaser), men uden at have 
spredt sig til andre organer. 

Til patienter 

 Læger vil modtage brev med oplysning om de nye anbefalinger for brug af Xofigo.

 Du skal kontakte din læge, hvis du er er i behandling med Xofigo og har spørgsmål.

Til læger 

 Xofigo bør kun anvendes til patienter, som har fået behandling for prostatakræft 2 gange tidli-

gere, og hvor kræftcellerne har spredt sig til knoglerne (knoglemetastaser) og giver sympto-

mer.

 Før, under og efter eventuel behandling bør patienter få en grundig vurdering af deres risiko

for knoglebrud. Læger bør desuden overveje forebyggende foranstaltninger – som brugen af

bisfosfonater eller denosumab – som midler til at øge knoglestyrken, inden de starter eller

genoptager behandling med Xofigo.

 Xofigo bør ikke anvendes sammen med andre systemiske kræftterapier, undtagen behandlin-

ger for at opretholde reducerede niveauer af mandligt hormon (hormonbehandling).

 Præparatet bør ikke anvendes til patienter med osteoblastiske knoglemetastaser.

 I marts 2018 anbefalede EMA desuden at fraråde brugen af Xofigo sammen med Zytiga (abi-

raterone acetat) og prednison/prednisolon (forbydes) på grund af øget risiko for knoglebrud.

Se nyhed på Laegemiddelstyrelsen.dk.

Baggrund 
Baggrunden for anbefalingen er, at en gennemgang af data fra et nyt studie peger på, at patienter, 
som får Xofigo, virker til at have større risiko for at dø tidligere og opleve flere knoglebrud end patien-
ter, som får virkningsløse kalktabletter (placebo).  

EMA har bedt den ansvarlige lægemiddelvirksomhed om at undersøge årsagen til den mulige risiko 
for tidligere død og den øgede risiko for knoglebrud, som studiet peger på.  

Link 
Yderligere oplysninger om Bivirkningskomitéens anbefalinger. 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/nye-anbefalinger-for-brug-af-prostatacancerpraeparatet-xofigo/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002653/human_med_001692.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

