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Opdivo (nivolumab) vid Hodgkin´s lymfom efter autolog 

stamcellstransplantation och behandling med brentuximabvedotin 

Ärendets handläggning 

Anmälan för snarlik kombination inkom 2016-01-18. Vi den tidpunkten var den aktuella 

indikationen inte godkänd av EMA. Ett preliminärt utlåtande, baserat på en tidiga 

bedömningsrapport framtagen inom 4-länssamarbetet (1), presenterades vid Expertgruppens 

möte 2016-09-26.  

Bakgrund 

Nivolumab (Opdivo) är en human monoklonal IgG4-antikropp som binder till PD-1 

(Programmed Death) receptorn på T-cellerna. Medlet är utvecklat av det japanska företaget 

Ono Pharmaceutical i samarbete med det amerikanska företaget Medarex, vilket senare 

förvärvats av Bristol Myers Squibb, som nu marknadsför medlet. Nivolumab verkar genom 

att återställa immunsystemets signalväg för att känna igen och söka upp cancerceller. När 

ligander på cancercellerna binder till PD-1 receptorn på T-cellerna sker en avstängning av T-

cellerna. Genom att blockera PD-1 receptorn kan nivolumab aktivera immunsystemets T-

celler så att de angriper tumörceller. EMA har tidigare godkänt nivolumab för behandling av 

tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer, njurcellscarcinom och malignt melanom.  

Lymfom är en relativt vanlig cancerform. I Sverige drabbas årligen cirka 2000 personer. 

Knappt 10 procent av alla lymfom är av typen Hodgkin´s och drabbar främst unga vuxna (20-

30 år) och personer äldre än 50 år. Femårsöverlevnaden i Hodgkin´s lymfom är cirka 80 

procent för män och 85 procent för kvinnor (2). 

FDA godkände i maj 2016 nivolumab för behandling av klassiskt Hodgkins lymfom med 

progress eller recidiv efter genomgången stamcellstransplantation och kemoterapi med 

brentuximabvedotin. För de patienter som sviktat på båda dessa behandlingar saknas idag 

etablerad terapi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Underlag för bedömningen 

Fas I 

I studien Checkmate -039 (3) inkluderandes 23 patienter med behandlingsrefraktärt Hodgkins 

lymfom eller recidiv och ECOG performance status 0-1). Patienterna var tungt förbehandlade 

och hade fått flera linjer cytostatikabehandling och strålning. 78 % hade genomgått en autolog 

stamcellstransplantation och 78 % hade behandlats med brentuximabvedotin. Patienterna 

behandlades i studien med nivolumab 3 mg/kg varannan vecka fram till progression eller 

oacceptabel toxicitet.  

Tjugo av de inkluderade patienterna (87 %) fick en objektiv respons, varav 17 % hade 

komplett respons och 70 % partiell respons. Övriga 3 % hade stabil sjukdom. Värt att notera 

är att nivolumab även hade god effekt på de patienter som inte haft effekt av behandling med 

brentuximab.  

 

Fas II 

Resultat från en fas II-studie, Checkmate -205 (4), har presenterats för 80 patienter med 

behandlingsrefraktärt Hodgkins lymfom eller recidiv efter genomgången 

stamcellstransplantation och behandling med brentuximabvedotin. Patienterna behandlades 

med nivolumab i dosen 3mg/kg. Primär endpoint var objektiv respons. 

Patienterna hade fått i median 4 tidigare behandlingar och samtliga hade genomgått minst en 

transplantation och minst en kur med brentuximabvedotin. 66 procent av patienterna fick en 

objektiv respons, 9 % uppnådde komplett remission och 23 % stabil sjukdom. 6-

månadersöverlevnaden utan progress var 77 procent. Responsernas varaktighet är inte 

fastställd då uppföljning inte var avslutad vid publicering.  

Biverkningar 

I fas I-studien drabbades 18 av 23 patienter (78 procent) av någon form av biverkan varav 22 

% drabbades av biverkningar grad 3-4. Vanligast förekommande biverkningar var hudutslag 

(22 procent) och minskat trombocytantal (17 procent), men även andra biverkningar såsom 

trötthet, feber, diarré, illamående och klåda förekom i flera fall. Tre patienter fick allvarligare 

biverkningar (pankreatit, myelodysplastiskt syndrom respektive smärta i lymfkörtlar).  

I fas II studien sågs vanligt förekommande biverkningar i form av trötthet, infusionsrelaterad 

reaktion, hudutslag, ledvärk, feber, illamående, diarré och klåda. I studien drabbades 41 

procent av patienterna av grad 3-4 biverkningar och 1 procent drabbades av en grad 5 

biverkan (multiorgansvikt). 

 



 

 

 

Biverkningsmönstret är i linje med vad man sett för nivolumab vid andra indikationer. 

Generellt kan autoimmuna reaktioner förväntas, baserat på erfarenhet från tidigare 

indikationer och studier samt utifrån preparatets verkningsmekanism.  

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Månadskostnaden per patient är, baserat på listpris och normaldos, cirka 55 000 kr. I fas I-

studien låg medianbehandlingstiden på 8 månader, vilket ger en totalkostnad på cirka 440 000 

kr. Behandlingstiden kan dock i enskilda fall bli avsevärt längre. I dagsläget finns ett 

nationellt upphandlingsavtal för nivolumab men prisnivån är under sekretess.  

Uppskattningsvis kan 20-30 patienter i hela landet årligen vara aktuella för behandling med 

nivolumab (1) och enligt anmälan kan det i regionen handla om ca 3 patienter per år.  

Kostnadseffektiviteten vid denna indikation kommer inte att prövas av TLV då patientantalet 

bedöms så lågt i förhållande till de många andra aktuella indikationer som kommer för 

nivolumab och även andra läkemedel. 

Alternativa behandlingar 

Vid recidiv efter autolog stamcellstransplantation (SCT) och brentuximabvedotin återstår idag 

(förutom PD-1 hämmare) endast allogen SCT om behandlingsmålet är långtidsöverlevnad. 

Denna behandling innebär dels en avsevärd risk för död (transplantationsrelaterad mortalitet 

ca 20 % enligt registerdata) dels en avsevärd risk för nedsatt livskvalitet relaterat till framför 

allt ”graft versus host”-reaktion (GvH) men även ofta behov av omfattande slutenvård. Av 

dem som uppnår långtidsöverlevnad vid allogen SCT (ca 20%) har i stort sett alla någon nivå 

av kronisk GvH. Kostnaden för allogen SCT varierar stort från individ till individ men torde 

kunna uppskattas till ca 1,5-2 miljoner kr. Vid mer lågintensiv eller rent palliativ behandling 

är förväntad överlevnad knappast överstigande ett år. 

Gruppens bedömning 

Dokumentationen vid den aktuella indikationen är begränsad till små, okontrollerade studier 

och hälsoekonomisk värdering från TLV saknas. Baserat på den höga frekvensen responser, 

vissa kompletta, och en relativt gynnsam biverkningsprofil bedömer dock expertgruppen att 

nivolumab innebär ett värdefullt tillskott till behandlingen av Hodgkin´s lymfom och kan 

användas för patienter som genomgått autolog stamcellstransplantation och behandling med 

brentuximabvedotin.  
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