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Removab (catumaxomab) för behandling av malign ascites hos 

patienter med EpCAM-positiva karcinom. 

 
Ärendets handläggning 
Ärendet nominerades till gruppen av överläkare Per Rosenberg, onkologiska kliniken 

Universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet inkom 2013-12-11. Ärendet bereddes och beslut 

fattades vid expertgruppens möte 2014-06-02. 

 

Bakgrund 
Ascitesbildning, dvs vätskeansamling i bukhålan, förekommer som en komplikation vid ett flertal 

tumörtyper, bland annat ovarialcancer. Ascites leder ofta till stort lidande och minskad livskvalitet 

då patienten upplever besvär såsom buksmärta, illamående och andnöd (1). Tumörprogress vid 

exempelvis ovarialcancer karakteriseras inte sällan av återkommande symtomgivande ascites som 

inte längre svarar på antitumoral behandling. Palliativ behandling av symtomgivande ascites kan 

ske genom paracentes (tömning av vätska genom bukväggen) ev i kombination med instillation av 

cytostatika, exempelvis mitoxantron i bukhålan (2). 

 

Catumaxomab är en s.k. trifunktionell monoklonal antikropp som binder till epitelcellers ytantigen 

EpCAM, T-cellers CD3 samt interagerar med ett flertal immunceller. Detta för samman 

tumörcellen och olika immunceller och resulterar i en immunreaktion mot tumörcellen med bland 

annat cytotoxicitet och fagocytos och en därpå följande minskning av ascites (3). 

 

Removab (catumaxomab) godkändes våren 2009 av EMA för indikationen ”intraperitoneal 

behandling av malign ascites hos patienter med EpCAM positiva karcinom när 

standardbehandling saknas eller inte längre är möjlig”. 

 

Underlag för bedömningen 
Underlaget för godkännande av baserades huvudsakligen på en fas I/II-studie, en farmakokinetisk 

studie och en pivotal fas II/III-studie. Totalt baserades data på 270 behandlade patienter.  

 

Den pivotala studien var en oblindad multicenterstudie där catumaxomab studerades som tillägg 

till paracentes (4). Patienterna hade sviktat på cytostatika och ej fått cytostatika senaste 28 

dagarna. 258 patienter (hälften ovarialcancer hälften andra maligniteter) randomiserades 2:1 till 

tillägg av catumaxomab till paracentes. Catumaxomab gavs som fyra 6-timmars infusioner dag 0, 

3,7 och 10, i stigande doser. Gruppen som fick catumaxomab genomgick paracentes före första 

instillationen och efter den sista (dag 0 och 10) medan kontrollgruppen enbart genomgick 

paracentes dag 0. Den primära end-pointen var punktionsfri överlevnad, dvs den tid det tog innan 

patienten behövde tappas på ascites efter den sista paracentesen, eller tid tills patienten avled. 

 

Patienterna var i snitt 59 år gamla, hade i snitt genomgått en paracentes och hade en ascitesvolym 

om 3-4 liter vid screening.  Hälften av patienterna hade ovarialcancer och hälften andra 

cancerformer.  Det var ett relativt stor bortfall i studien, endast 131 av de ursprungligen 258  
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randomiserade patienterna fullföljde behandlingen. Data nedan baseras på de 258 randomiserade 

patienterna (ITT-populationen).  

 

Catumaxomab gav 35 dagars längre punktionsfri överlevnad än en bart paracentes. För 

ovarialcancer respektive övriga tumörtyper var motsvarande siffra 41 respektive 23 dagar. Ingen 

effekt på totalöverlevnad noterades, förutom i subgruppen magsäckscancer. En Kaplan-Meier-plot 

av punktionsfri överlevnad för hela gruppen ses i bilden nedan. 
 

 
 

 

Den öppna designen av studien innebär en risk för bias för den primära endpointen punktionsfri 

överlevnad. För att till viss del kontrollera för det infördes strikta kriterier för när en paracentes 

bedömdes nödvändig (volymmätning via CT). Man bör också notera att studieupplägget innebar 

att kontrollgruppen genomgick paracentes vid ett tillfälle (dag 0) medan catumaxomab-gruppen 

genomgick paracentes dag 0 och 10, vilket kan ha påverkat utfallet.  

 

EMAs rådgivande kommitté CHMP uppskattar i sin utredning att behandling med catumaxomab 

kan antas minska antalet paranceteser med ca 4 st per patient i förhållande till kontrollarmen. 

CHMP noterar att man kan vinna ca 40-60 dagar i punktionsfri överlevnad och att grad 3/4 

biverkningar är vanliga men kortvariga. Samtidigt noterar man att inläggning av patienten under 

de 10 dagar som behandlingen pågår, och därmed påverkan på livskvalitén, måste vägas mot att 

catumaxomab inte ger någon överlevnadsvinst (5). 

 

En analys av livskvalitetsmått, mätt med formuläret EORTC QLQ-C30 i den pivotala studien 

visade att catumaxomab signifikant fördröjde försämringen i livskvalité jämfört med enbart 

paracentes (6).  
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Säkerhet 

De biverkningar som var vanligast förekommande och drabbade mer än 5 % av patienterna var 

feber, buksmärta, illamående, kräkningar och lymfopeni. Majoriteten av de noterade 

biverkningarna bedömdes vara relaterade till den cytokinfrisättning som utlöses av catumaxomab. 

1 % av patienterna drabbades av systemic inflammatory response syndrome (SIRS) med grad 3 

takykardi och feber samt grad 4 dyspne (3-5).  

 

Nationella rekommendationer 

I det nationella vårdprogrammet för ovarialcancer ges ingen konkret rekommendation för 

behandling av symtomgivande malign ascites. Man noterar dock att catumaxomab finns som ett 

alternativ för att fördröja tiden till nästa paracentes, men till priset av påtagliga men kortvariga 

biverkningar (2). Svårt sjuka patienter med nedsatt allmäntillstånd, pågående infektion och 

patienter med symtomatisk subileus/ileus ska enligt vårdprogrammet inte behandlas med 

catumaxomab. 

 

Behandlingskostnad 
Behandlingen ges som fyra instillationer i bukhålan. Totala läkemedelskostnaden för dessa är 

103 000 kr. Till detta kommer kostnader för sjukhusinläggning och hantering av biverkningar 

vilket till viss del även gäller de fall där man väljer bara paracentes. Beräknat årligt antal patienter 

i regionen är enligt anmälan 3-5 st.   

 

Vi har inte haft tillgång till något adekvat underlag för en hälsoekonomisk analys och förväntar 

oss inte att TLV eller NLT kommer ta upp ärendet till granskning inom en nära framtid. 

 

Gruppens bedömning 
Det finns ett stort behov av palliativ behandling hos patienter med stora volymer ascites där 

standardbehandling saknas eller inte längre är möjlig. I de fall man då bedömer att det palliativa 

behovet överstiger risken för de allvarliga biverkningarna som är förknippade med behandlingen 

bedömer expertgruppen att Removab kan användas. 
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