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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  130402 
 
Adcetris (brentuximab vedotin) vid Hodgkins lymfom och anaplastiskt 
storcelligt lymfom vid återfall efter autolog stamcellstransplantation eller då 
stamcellstransplantation ej kan genomföras. 
 
 
Ärendets handläggning 
Anmälan inkom 130308 från dr Ingemar Lagerlöf och verksamhetschef Franz Rommel, 
Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Ett preliminärt utlåtande diskuterades 
vid expertgruppens möte 130318. Utlåtandet bygger delvis på en rapport inom 4-länssamarbetet 
från juni 2012 (1). 
 
Bakgrund 
Adcetris (utvecklat av Seattle Genetics och marknadsförs av Takeda Pharma) är ett särläkemedel 
(riktar sig mot ovanliga indikationer och har av myndigheten givits vissa fördelar bl a 10 års 
försäljningsexklusivitet efter godkännande). Medlet godkändes i USA 2011 och erhöll ett 
villkorat godkännande av EMA i oktober 2012 vilket innebär att det får säljas men att företaget 
ålagts att genomföra ytterligare studier. De godkända indikationerna är: 
Behandling av vuxna patienter med återfall av eller refraktärt CD30+ Hodgkins lymfom efter 
autolog stamcellstransplantation eller efter minst två tidigare terapier och när autolog 
stamcellstransplantation eller kombinerad kemoterapi inte är ett behandlingsalternativ samt för 
behandling av vuxna patienter med återfall av eller refraktärt storcelligt anaplastiskt lymfom. 

 
Medlet är en monoklonal antikropp (brentuximab) mot CD30 kopplad till monometylauristatin E, 
ett cytotoxiskt medel som verkar på mikrotubuli i cellerna. CD30 är ett membranprotein, som 
tillhör TNF (tumor necrosis factor) receptor familjen. Hodgkins lymfom och anaplastiskt 
storcelligt lymfom är de vanligaste tumörtyperna som uttrycker CD30, som uttrycks i liten 
utsträckning på normala celler. Godkännandet bygger på fas 2-studier och inga jämförande 
studier med annan behandling har rapporterats. 
 
Hodgkins lymfom är en ovanlig form av malignt lymfom som karakteriseras av en speciell celltyp 
(Reed-Sternberg). De flesta patienterna svarar utmärkt på en cytostatikakombination. CD30 
uttrycks hos aggressiva lymfom med stor risk för återfall och dessa patienter kan bli föremål för 
autolog stamcellstransplantation. Anaplastiskt storcelligt lymfom kan debutera i en kutan eller 
systemisk form. Den kutana formen har god prognos medan den systemiska är mycket ovanlig 
och en aggressiv form av T-cellslymfom. 

 
Underlag för bedömningen 
Det tidiga kliniska utvecklingsprogrammet för Adcetris omfattade två fas I-studier med 
doseskalering där i den ena studien Adcetris gavs som intravenös infusion var 3:e vecka (2) och i 
den andra veckovis dag 1, 8 och 15 i 28 dagarscykler (3). De vanligaste biverkningarna var 
trötthet, feber, neutropeni, diarré, illamående och perifer neuropati. Baserat på resultaten av fas I 
studierna valdes doseringen 1,8 mg/kg var tredje vecka för de följande fas II-studierna. Medlet 
ges som en intravenös infusion under 30 minuter. Maximalt ges 16 kurer. 
 
Den ena fas II studien inkluderade 102 patienter med Hodgkins sjukdom med återfall efter 
autolog stamcellstransplantation (4). Studien var multinationell, öppen, och enarmad. Patienternas 
medianålder var 31 år. Primära effektmåttet var ORR (objektiv respons rate) antingen komplett 
eller partiell (minst 50 % reducerad tumörbörda bedömd röntgenologiskt av en oberoende 
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kommitté). Patienterna erhöll i median 9 kurer och 75 % fick ORR. 34 % fick komplett 
remission.  Effekt och biverkningar i studien sammanfattas i tabellerna nedan.  

 

           
 
Den andra fas II-studien med samma uppläggning gällde 58 patienter med systemiskt storcelligt 
anaplastiska lymfom med recidiv eller primärt refraktära (4). Patienternas medianålder var 52 år. 
Hälften av patienterna var refraktära och hälften hade fått återfall. 26 % hade genomgått autolog 
stamcellstransplantation. Antalet givna kurer var maximalt 16, median 8. Effekterna av 
behandlingen framgår av tabellen nedan. 
 

 
 
Biverkningar 
Få patienter är behandlade med Adcetris (totalt 160 i fas II-studierna) varför bedömningen av 
biverkningsriskerna är osäker.  I studierna har enstaka patienter fått infusionsrelaterade 
anafylaktiska reaktioner, vilket är förväntat med monoklonala antikroppar. Eftersom det 
cytotoxiska medlet verkar på mikrotubulisystemet i cellerna är neurologiska biverkningar också 
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förväntade. I fas II-studien på Hodgkins lymfom omfattande 102 patienter avbröts behandlingen 
pga biverkningar, oftast neuropati, hos 22 patienter. Ingen patient avled under behandlingen eller 
inom 30 dagar efter avslutad behandling. I fas II-studien på patienter med systemiskt storcelligt 
anaplastiskt lymfom avled 6 patienter inom 30 dagar efter avslutad behandling pga 
sjukdomsprogress. 

 
Behandlingskostnad 
Enligt anmälan kan behandlingen bli aktuell för 2 patienter om året med Hodgkins lymfom och 1 
patient vartannat år med anaplastiskt storcelligt lymfom. I studierna har maximalt 16 kurer givits. 
I studien på Hodgkins lymfom var medianen 9 kurer.  Läkemedelskostnaden per kur är ca 55000 
kr vid en vikt av 55 kg och 83000 kr vid 80 kg vilket betyder mellan 495000 kr och 747000 kr per 
patient räknat på 9 kurer. I samband med framtagande av detta utlåtande saknas relevant underlag 
för hälsoekonomisk värdering. 
 
Gruppens bedömning 
Adcetris är ett intressant målsökande medel: en monoklonal antikropp binder till CD30 på 
cellytan hos vissa lymfom. En cytotoxisk substans är bunden till antikroppen och frigörs efter 
upptag i CD30-uttryckande celler. Sjukdomarna som uttrycker CD30 är mycket ovanliga varför 
studierna som ligger till grund för godkännandet är mycket begränsade i antal och storlek.  
Gruppen anser ändå att storleken på de uppvisade effekterna gör att underlaget ändå är tillräckligt 
för att rekommendera användning, i först hand inom de uppföljande kliniska prövningar som 
företaget är ålagda att utföra enligt EMAs villkorade godkännande. 
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