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Pixantron (Pixuvri) för behandling av vuxna patienter som har fått 
multipla återfall i eller har refraktärt aggressiva non-Hodgkin-B-
cellslymfom. 
 
Ärendets handläggning 
Ärendet nominerades till gruppen av överläkare Ingemar Lagerlöf, hematologiska kliniken, 
Universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet inkom 2013-03-08. Ärendet bereddes vid 
expertgruppens möte 2013-05-06. 
 
Bakgrund 
Pixantron är en antracyklin men skiljer sig från de närbesläktade doxorubicin och mitoxantron 
genom att det bara är en svag hämmare av topoisomeras II. Pixantron har även viss alkylerande 
effekt. I djurmodeller har pixantron givit minimal kardiotoxicitet, vilket är en välkänd och 
begränsande biverkan för antracykliner, jämfört med doxorubicin eller mitoxantron (1). Det är 
dock oklart vilken klinisk relevans dessa fynd har (2).  
 
Pixuvri godkändes av EMA i maj 2012 med indikationen monoterapi för behandling av vuxna 
patienter som har fått multipla återfall i eller har refraktärt aggressiva non-Hodgkin-B-
cellslymfom (NHL) (3).  
 
Underlag för bedömningen 
Underlaget för godkännande av pixantron är huvudsakligen en randomiserad, aktivt kontrollerad 
studie på patienter med återfall i eller refraktärt aggressivt NHL som fått minst två tidigare 
behandlingar, varav minst en antracyklininnehållande (4). 140 patienter randomiserades (1:1) till 
behandling med antingen pixantron eller en av prövaren vald kemoterapi som monoterapi. 
Pixantron gavs i dosen 50 mg/m2 dag 1, 8 och 15 av varje 28-dagarscykel i upp till 6 cykler. 
Patienternas medianålder var 59 år, 61 % var män, 60 % hade fått ≥ 3 tidigare kemoterapier. 
Oxaliplatin, ifosfamid eller vinorelbin var de vanligast förekommande behandlingarna i 
kontrollarmen.  
 
I gruppen som behandlades med pixantron noterades komplett respons (primär endpoint) hos 14 
patienter (20 %) mot 4 patienter (6 %) i kontrollgruppen. Objektiv respons noterades hos 37 % för 
pixantron mot 14 % för kontrollgruppen. Responsen var generellt lägre i subgruppen patienter som 
tidigare behandlats med rituximab, men fortfarande högre än i kontrollgruppen. Progressionsfri 
överlevnad var 5,3 mot 2,6 månader (figur 1 a). Samtliga skillnader var statistiskt signifikanta. 
Medianöverlevnaden var längre för pixantronbehandlade patienter, dock inte signifikant (figur 1 
b). 
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Figur 1 
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Säkerhet 
De biverkningar som noterats vid behandling med pixantron är i linje med vad som kan förväntas 
av en antracyklin. Vad gäller hematologisk toxicitet grad 3 och 4 dominerade neutropeni, ca 40 % 
av patienterna drabbades mot ca 19 % i kontrollgruppen. Febril neutropeni grad 3 och 4 noterades 
hos 7,4 % mot 3 % i kontrollgruppen. Missfärgning av huden och urinen (blå färg) var en något 
udda biverkan av pixantron. Sammantaget var grad 3 och 4 biverkningar vanligare i pixantron-
gruppen än i kontrollgruppen (77 vs 52 %) (4).  
 
För antracykliner är hjärttoxiciteten en viktig fråga. I den pivotala studien noterades minskad 
ejektionsfraktion hos 19 % av pixantronpatienterna mot 10 % i kontrollgruppen (4). I 
produktresumén anges att sex patienter (9 %) drabbades av hjärtinsufficiens varav tre fall var 
mycket allvarliga (1). I den vetenskapliga publikationen av studien kan vi inte se att dessa fall 
nämns utan där anges endast ” The change in LVEF values in patients who received pixantrone 
was not associated with clinical evidence of cardiac impairment.”(4). Man noterade inte något 
samband mellan kumulativ dos pixantron och nedsatt ejektionsfraktion. Inte heller tidigare 
doxorubicinexponering ökade risken för hjärtpåverkan (5). Baserat på dessa data bedömde EMA 
dock att test av hjärtfunktionen bör ske innan start av behandling och under pågående behandling. 
Man bör även iaktta särskild försiktighet hos patienter med kardiella riskfaktorer och tidigare höga 
doser av doxorubicin. 
 
Enligt läkemedelsverket kan pixantron utgöra ett ”värdefullt tillskott vid behandlingen av 
högmaligna lymfom i behandlingslinje tre eller senare”, men man noterar att godkännandet är 
villkorat (2). Åtta av CHMP´s medlemmar reserverade sig mot EMA´s beslut att godkänna 
pixantron då de ansåg att nyttan inte överväger riskerna för vissa subgrupper. Detta då post-hoc 
subgrupps-analyser, enligt dessa medlemmar, inte visade någon nytta för subgrupperna män, 
patienter under 65 år, patienter från Västeuropa eller Nordamerika, tidigare rituximabbehandlade 
samt patienter med 3 eller fler tidigare cytostatikaregimer (5). Till viss del hanteras denna 
osäkerhet i och med det villkorade godkännandet som innebär att företaget ska inkomma med data 
som styrker värdet av pixantron i tidigare rituximab-behandlade patienter. Dessa data väntas 2015. 
 
FDA avslog 2010 ansökan om godkännande baserat på den ovan presenterade studien och krävde 
mer data som stöd för effekt och säkerhet (6). 

 
Behandlingskostnad 
Uträkning av läkemedelskostnaden här baseras på en patient med 1,74 m2 kroppsyta vilket är den 
”normalpatient” förpackningen är anpassad för. Vid normal dos och rekommenderat maxantal om 
6 cykler blir kostnaden per patient ca 327 000 kr. Om man ger 4 cyklers behandling, vilket var 
medianantalet i den pivotala studien, blir kostnaden ca 218 000 kr. Årligt antal patienter beräknas 
enligt anmälan till ca 2-4 / län.  

 
Pixantron kan förväntas ersätta olika kombinationscytostatikaregimer med eller utan rituximab. 
Ett möjligt alternativ till pixantron som 3:e linjens behandling skulle kunna vara rituximab + 
gemcitabin + oxaliplatin givet i 4-6 cykler. För denna kombination skulle läkemedelskostnaden 
hamna kring 70 – 100 000 kr per patient. I den pivotala studien var dock jämförelsen gjorde med 
enbart ett cytostatikum i monoterapi utan rituximab. 

 
Vi har inte haft tillgång till något adekvat underlag för en hälsoekonomisk analys och förväntar 
oss inte att TLV kommer ta upp ärendet till granskning inom en nära framtid. 
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Gruppens bedömning 
Underlaget för användning av pixantron som behandling av vuxna patienter som har fått multipla 
återfall i eller har refraktärt aggressiva non-Hodgkin-B-cellslymfom bedöms av gruppen som 
svagt. En avgörande osäkerhet är effekten av behandlingen hos tidigare rituximabbehandlade 
patienter, en behandling som i stort sett samtliga non-Hodgkin-B-cellslymfom får idag. Även i 
subgruppen västeuropeiska patienter saknades signifikant effekt. Baserat på dessa osäkerheter 
reserverade sig 8 medlemmar i EMA´s rådgivande kommitté CHMP. Ytterligare osäkerhet finns i 
intensiteten och valet av behandling i kontrollgruppen. Vidare uppvisar pixantron en klart högre 
frekvens av allvarliga biverkningar. Sammantaget finner gruppen, trots de positiva effekterna på 
respons och progressionsfri överlevnad, att risker med och osäkerhet kring effekten av pixantron 
talar emot en rekommendation att använda preparatet på den aktuella indikationen. 
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