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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel 140908 

Xofigo (radium- 223 diklorid) för behandling av kastraktionsrefraktär 

prostatacancer med skelettmetastaser utan känd visceral metastasering.  

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom i december 2013 från verksamhetschef Magnus Lagerlund, Onkologiska 

kliniken, Länssjukhuset i Kalmar. . En preliminär bedömning presenterades inom 4-

länsprojektet i mars 2013, Radium -223 (Alpharedin) mot skelettmetastaserande 

kastrationsresistent prostatacancer.  Ett preliminärt utlåtande presenterades vid 

Expertgruppens möte 140113 och bordlades i väntan på ett hälsoekonomiskt 

kunskapsunderlag från TLV Beslut togs vid mötet 140908.. 

Bakgrund 

 Xofigo (tidigare kallat Alpharedin) är en alfastrålande isotop (radium- 223 diklorid) som 

liknar calcium och ansamlas i benvävnad med ökad omsättning såsom vid metastaser (1).  

Det har tagits fram av det norska företaget Algeta och marknadsförs nu av Bayer. De första 

kliniska erfarenheterna publicerades 2005 (2). Xofigo godkändes av EU-kommissionen 15 

november 2013 med indikationen behandling av kastraktionsrefraktär prostatacancer med 

skelettmetastaser utan känd visceral metastasering  

Radium-223 har en halveringstid på 11,4 dagar, vilken bedöms tillräckligt lång för att tillåta 

industriell produktion och distribution för att ge en intravenös injektion till patienter var 

fjärde vecka. De befintliga radioaktiva preparaten för behandling av benmetastaser, 

Metastron (strontium-89) och Quadramet (samarium-153) är betastrålare medan radium-223 

är alfastrålare, som avger en kraftigare strålning med kort räckvidd (<0,1 mm). När 

strålningen avges faller radiumet sönder och blir slutligen stabilt bly (Pb207). 

Underlag för bedömningen 

Den pivotala studien för godkännandet var ALSYMPCA-studien (3), en randomiserad, 

placebokontrollerad, dubbelblind studie på 921 prostatacancerpatienter med 

skelettmetastaser. Primär endpoint var totalöverlevnad. Majoriteten hade ECOG performance 

status 0-1, fler än 6 skelettmetastaser och 58 % hade tidigare fått docetaxel. Patienterna 

randomiserades, 2:1, till 6 intravenösa injektioner av radium-223 i dosen 50kBq per kg 

kroppsvikt alternativt placebo. Injektionerna gavs var fjärde vecka. Studien avbröts efter en 

planerad interimsanalys innefattande 809 patienter, som visade en statistiskt signifikant 

förlängd överlevnad i behandlingsgruppen.  
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Ovan visas en uppdaterad analys (3) av överlevnaden innefattande alla 921 inkluderade 

patienter bekräftade överlevnadsvinsten (median 14,9 jämfört med 11,3 månader, P<0.001). 

Riskkvot för död under studien var 0,70.  I behandlingsgruppen hade 333 av 614 (54 %) 

patienter avlidit vid denna tidpunkt jämfört med 195 av 307 (64 %) i placebogruppen. Det var 

även längre tid till den första symtomgivande skeletthändelsen i radium-223-gruppen (15,6 

resp 9,8 månader). 

Biverkningar 

Andelen patienter som rapporterade biverkningar var lägre i behandlingsgruppen än i 

placebogruppen, vilket är anmärkningsvärt. Detta gäller både lindriga och typ 3 och 4 

biverkningar. Även avbrott i behandlingen relaterade till biverkningar var lägre för radium-

223 än för placebo. Patienterna i behandlingsgruppen hade en bättre livskvalité mätt med 

FACT-P skala, vilket möjligen kan förklara skillnaderna i biverkningsrapportering.  Bland de 

biverkningar som nämns i produktresumén och som var mer vanligt förekommande i gruppen 

med aktiv behandling var diarré (25 resp 15 %), trombocytopeni (11,5 resp 5,6 %) och 

neutropeni (5 resp 1 %). kan dock noteras  

Eftersom biverkningarna av radium-223 är mycket beskedliga pågår en fas 1-2 studie om att 

kombinera radium-223 med docetaxel på patienter med kastrationsresistent prostatacancer 

och benmetastaser (ClinicalTrials.Gov NCT01106352). 

Behandlingskostnad 

I anmälan anges att 15 patienter kan bli aktuella för behandling i Kalmar län årligen. Torde 

innebära ca 75 patienter i regionen. Företaget erbjuder en öppen prisrabatt på 12% av 

ordinarie försäljningspris till sjukhus dvs ca 34000 kr/dos vilket motsvarar ca 200000 kr per 

patient om alla 6 doserna ges. Leverans av produkt kommer inte ske via vanliga apotek då 

produktens halveringstid är relativt kort. Kostnader för denna speciella hantering kan 

tillkomma.  

 

Gruppens bedömning 

Det är klart visat att behandling av skelettmetastaser hos cancerpatienter med Xofigo 

förlänger överlevnaden. Det kan noteras att kontrollarmen var placebo och inte något 

etablerat behandlingsalternativ mot skelettmetastaser t ex bisfosfonater, denosumab, beta-

strålande isotoper eller extern strålbehandling vilka kan påverka smärta och tid till 

skelettrelaterade händelser men inte visats förlänga överlevnaden. 

TLV har inom klinikläkemedelsprojektet tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag 

(4) och baserat på detta har NLT-gruppen (140616) gjort en rekommendation till landstingen 

att använda medlet. Expertgruppen instämmer i detta och förutsätter att användingen följs 

upp i INCA läkemedelsregister.  
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