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Blincyto (blinatumomab) 
En oversigt over Blincyto, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Blincyto, og hvad anvendes det til? 

Blincyto er et lægemiddel til behandling af en type blodkræft kaldet B-celle-prækursor akut 
lymfoblastær leukæmi (ALL) hos patienter i alderen 1 år og opefter, når sygdommen er vendt tilbage 
(recidiveret) eller ikke er bedret ved tidligere behandling (refraktær). Det kan desuden anvendes som 
"konsoliderende behandling" for at forbedre remissionen. 

Blincyto anvendes også hos voksne, som er blevet behandlet for B-prækursor ALL og har minimal 
residual sygdom (dvs. påviselige kræftceller i kroppen). 

Blincyto anvendes hos såkaldte Philadelphia-kromosom-negative (Ph-negative) patienter, dvs. 
patienter, hvis kræftceller ikke har det abnorme Philadelphia-kromosom, og hos såkaldte CD19-
positive patienter, dvs. patienter, der har proteinet CD19 på deres kræftceller. 

Blincyto kan også anvendes hos "Philadelphia-kromosom-positive" (Ph-positive) patienter, når 
forudgående behandling med mindst to lægemidler af typen tyrosinkinasehæmmere ikke har virket, og 
når der ikke findes andre behandlingsmuligheder. Blincyto indeholder det aktive stof blinatumomab. 

ALL er sjælden, og Blincyto blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 24. juli 2009. 
Yderligere information om lægemidler til sjældne sygdomme kan findes her. 

Hvordan anvendes Blincyto? 

Blincyto fås kun på recept, og behandling bør indledes af en læge, der har erfaring med behandling af 
patienter med blodkræft. 

Blincyto gives ved infusion (drop) i en vene, ved brug af en pumpeanordning. 

Ved behandling af recidiveret eller refraktær B-prækursor ALL afhænger dosis af patientens vægt. 
Blincyto gives som en kontinuerlig infusion under en behandlingscyklus af fire ugers varighed. Hver 
cyklus adskilles af to ugers pause i behandlingen. Patienter, der ikke udviser tegn på kræft efter to 
cyklusser, kan gennemgå op til tre yderligere behandlingscyklusser med Blincyto, hvis fordelene 
opvejer risiciene for patienten. 
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Ved behandling af patienter med minimal residual sygdom afhænger dosis af patientens legemsvægt. 
Blincyto gives som en kontinuerlig infusion under en behandlingscyklus af fire ugers varighed. Efter at 
have modtaget den første induktionscyklus kan patienter gennemgå op til tre yderligere 
behandlingscyklusser med Blincyto, der hver indledes efter to ugers pause i behandlingen. 

Før de modtager Blincyto, bør patienterne tage lægemidler, der forebygger feber og 
infusionsreaktioner. Patienter bør desuden injiceres med kemoterapeutiske lægemidler i området 
omkring rygsøjlen for at forhindre leukæmi i nervesystemet. 

Behandlingen kan afbrydes eller helt stoppes i tilfælde af visse bivirkninger. 

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Blincyto, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte lægen eller apotekspersonalet. 

Hvordan virker Blincyto? 

Ved B-prækursor ALL sker der det, at visse celler, der danner B-celler (en type hvide blodlegemer), 
formerer sig for hurtigt og til sidst erstatter de normale blodlegemer. 

Det aktive stof i Blincyto, blinatumomab, er et antistof, der er beregnet til at binde sig til et protein 
(CD19), som findes på B-celler, herunder ALL-celler. Det binder sig også til et protein (CD3) på T-celler 
(en anden type hvide blodlegemer). 

Det betyder, at Blincyto fungerer som en "bro", der bringer T-celler og B-celler sammen og får T-
cellerne til at frigive stoffer, som efterhånden dræber de kræftramte B-celler. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Blincyto? 

Blincyto er blevet undersøgt i to hovedstudier med deltagelse af voksne med B-prækursor ALL, hos 
hvem leukæmien var vendt tilbage eller ikke var blevet bedre efter tidligere behandling. Patienterne fik 
Blincyto i op til fem behandlingscyklusser, og Blincyto blev ikke sammenlignet med andre 
behandlinger. Virkningen blev hovedsageligt målt på procentdelen af patienter, hvis ALL blev bedre 
efter to behandlingscyklusser, dvs. ud fra tegn på, at leukæmien var svundet, og at blodcelletallene 
var normaliseret eller forbedret. 

I det første studie, der omfattede 189 patienter med Ph-negativ B-prækursor ALL, sås der en bedring 
hos 43 % (81 ud af 189) af de patienter, der fik Blincyto. Hos størstedelen af de ALL-patienter, der 
oplevede en bedring, var der ingen tegn på kræftceller. Patienterne levede i gennemsnit ca. seks 
måneder, før kræften vendte tilbage, hvilket gjorde det muligt for egnede patienter at få foretaget en 
blodstamcelletransplantation. 

Det andet studie omfattede patienter med Ph-positiv B-prækursor ALL, som tidligere var blevet 
behandlet med mindst to tyrosinkinasehæmmere. Resultaterne viste, at 36 % (16 ud af 45) af ALL-
patienterne oplevede en bedring. 

Et studie med 70 børn i alderen 1 år og derover med Ph-negativ B-prækursor ALL viste, at sygdommen 
forsvandt hos 33 % af de patienter, der fik Blincyto. 

Et andet studie hos 108 børn i alderen 28 dage og derover med recidiverende højrisikobetonet Ph-
negativ B-prækursor ALL viste, at når Blincyto blev anvendt som led i den konsoliderende behandling, 
oplevede 33 % af patienterne hændelser (såsom tilbagefald efter respons på behandlingen eller 
manglende respons) sammenlignet med 57 % af de patienter, der fik konsoliderende 
standardbehandling i form af kemoterapi. 
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Blincyto er også blevet undersøgt i et hovedstudie med 116 patienter med minimal residual sygdom. I 
studiet blev Blincyto ikke sammenlignet med andre behandlinger. Resultaterne viste, at ca. 78 % af 
patienterne ikke havde målelige tilbageværende kræftceller efter behandling med Blincyto. 

Hvilke risici er der forbundet med Blincyto? 

De hyppigste bivirkninger ved Blincyto (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er 
infektioner, feber, infusionsrelaterede reaktioner (såsom feber, ændret blodtryk og udslæt), 
hovedpine, febril neutropeni (lavt antal neutrofiler (en type hvide blodlegemer) med feber), 
forstoppelse, kvalme, diarré, opkastning, anæmi (lavt antal røde blodlegemer), ødem (hævelse på 
grund af væskeophobning), neutropeni (lavt antal neutrofiler, en type hvide blodlegemer), leukopeni 
(lavt antal hvide blodlegemer), trombocytopeni (lavt antal blodplader), ændringer i leverfunktionen 
påvist i blodprøver, skælven, rygsmerter, kulderystelser, lavt blodtryk, lavt antal immunglobuliner 
(antistoffer), cytokinfrigivelsessyndrom (en livstruende tilstand, der kan forårsage feber, opkastning, 
åndenød, smerter og lavt blodtryk), hurtig hjerterytme, søvnløshed, smerter i arme og ben, 
mavesmerter, hoste og udslæt. 

De alvorligste bivirkninger var infektioner, neutropeni med eller uden feber, neurologiske hændelser 
(f.eks. forvirring, skælven, svimmelhed, følelsesløshed eller snurren), cytokinfrigivelsessyndrom og 
tumorlysesyndrom (en livstruende komplikation forårsaget af nedbrydningen af kræftceller). Den 
fuldstændige liste over bivirkninger ved Blincyto fremgår af indlægssedlen. 

Blincyto må ikke gives til kvinder, der ammer. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af 
indlægssedlen. 

Hvorfor er Blincyto godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Blincyto opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet bemærkede, at Blincyto er gavnligt for 
højrisikopatienter (voksne og børn) med Ph-negativ B-prækursor ALL, der har få 
behandlingsmuligheder og generelt dårlige prognoser. Det er også gavnligt for voksne, der er blevet 
behandlet for B-prækursor ALL, og som har høj risiko for, at kræften vender tilbage. Blincyto er også 
effektivt hos voksne Ph-positive patienter, hos hvem tidligere behandling med lægemidler af typen 
tyrosinkinasehæmmere ikke har virket. 

Sikkerhedsprofilen for Blincyto blev anset for acceptabel, forudsat at anbefalingerne om dets 
anvendelse overholdes. 

Blincyto fik en "betinget godkendelse", men virksomheden har siden fremlagt yderligere 
dokumentation for lægemidlet. Agenturet henstillede derfor, at markedsføringstilladelsen for Blincyto 
ikke længere burde være betinget. 

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv 
anvendelse af Blincyto? 

Virksomheden, der markedsfører Blincyto, vil fremlægge data fra to studier, der undersøger 
sikkerheden ved og anvendelsen af Blincyto i klinisk praksis. 

Virksomheden vil desuden udlevere oplysningsmateriale til patienter og sundhedspersoner om, 
hvordan de skal give Blincyto, og hvordan de skal håndtere risiciene med lægemidlet. Patienter vil 
også få udleveret et patientinformationskort. 



 
Blincyto (blinatumomab)   
EMA/304313/2021  Side 4/4 
 

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som 
patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Blincyto. 

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Blincyto løbende overvåget. Formodede 
bivirkninger ved Blincyto vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at 
beskytte patienterne. 

Andre oplysninger om Blincyto 

Blincyto fik en betinget markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 23. november 2015. 
Denne blev ændret til en fuldgyldig markedsføringstilladelse den 18. juni 2018. 

Yderligere information om Blincyto findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/Human/EPAR/blincyto. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 06-2021. 
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