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Rybrevant (amivantamab) 
En oversigt over Rybrevant, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Rybrevant, og hvad anvendes det til? 

Rybrevant er et kræftlægemiddel til behandling af voksne med fremskreden ikkesmåcellet lungekræft 
(NSCLC), hvis kræftceller har visse genetiske forandringer. Disse ændringer er i genet for et protein, 
der kontrollerer cellevæksten (epidermal vækstfaktorreceptor — EGFR) og kaldes "aktiverende 
EGFR exon 20-insertionsmutationer". Lægemidlet gives, når kræftbehandling med platinbaserede 
lægemidler ikke har virket godt nok. 

Rybrevant indeholder det aktive stof amivantamab. 

Hvordan anvendes Rybrevant? 

Lægemidlet fås kun på recept. Behandling med Rybrevant bør indledes og overvåges af en læge, der 
har erfaring med brug af kræftlægemidler, og gives i omgivelser, hvor eventuelle infusionsrelaterede 
bivirkninger kan behandles. 

Rybrevant gives som infusion (drop) i en vene. Den første uges dosis fordeles over to på hinanden 
følgende dage, hvorefter den gives én gang om ugen i de næste tre uger og derefter én gang hver 
anden uge. Dosen af lægemidlet afhænger af patientens legemsvægt. Behandlingen fortsættes, indtil 
sygdommen forværres, eller bivirkningerne bliver for svære. Hvis patienten får visse bivirkninger, bør 
behandlingen stoppes midlertidigt eller fuldstændigt, og efterfølgende doser kan nedsættes. 

Patienterne bør gives antihistaminer (lægemidler mod allergi), antipyretika (febernedsættende 
lægemidler) og kortikosteroider inden den første behandling for at reducere infusionsrelaterede 
reaktioner. Ved de følgende behandlinger bør patienterne gives antihistaminer og feberstillende 
lægemidler. 

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

Hvordan virker Rybrevant? 

I NSCLC-celler er EGFR ofte overaktiv og forårsager ukontrolleret dannelse af kræftceller. 

Amivantamab er et monoklonalt antistof (en type protein), der er opbygget, så det genkender og 
binder sig til to modtagere på overfladen af NSCLC-cellerne samtidigt. En del af antistoffet binder sig til 
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EFGR med aktiverende EGFR exon 20-insertionsmutationer. Den anden del binder sig til MET, der er en 
modtager, som er vigtig for væksten af kræft og metastaser (kræft, der spreder sig til en anden del af 
kroppen). Ved at binde sig til de to proteiner forhindrer amivantamab dem i at modtage de signaler, 
som kræftcellerne behøver for at vokse og sprede sig. Det bundne antistof tiltrækker og aktiverer 
desuden immunceller, så de dræber de pågældende kræftceller. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Rybrevant? 

I et hovedstudie var Rybrevant effektivt til at mindske størrelsen af kræften hos patienter med NSCLC 
med aktiverende EGFR exon 20-insertionsmutationer, som tidligere var blevet behandlet med 
platinbaserede kræftlægemidler. Rybrevant blev ikke sammenlignet med andre behandlinger eller 
placebo (en uvirksom behandling). 

Virkningen af behandlingen (mindskelsen af kræftens størrelse) blev vurderet ved hjælp af scanninger 
af kroppen. Hos ca. 37 % (42 ud af 114) af patienterne blev kræften mindre efter behandling med 
Rybrevant. Responsen varede i gennemsnit lidt over 12 måneder. 

Hvilke risici er der forbundet med Rybrevant? 

De hyppigste bivirkninger ved Rybrevant (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 5 personer) er 
udslæt, infusionsrelaterede reaktioner, negletoksicitet (negleforandringer med smerter eller ubehag), 
hypoalbuminæmi (lavt indhold af proteinet albumin i blodet), ødem (væskeophobning), træthed, 
stomatitis (betændelse i mundslimhinden), kvalme og forstoppelse. De hyppigste alvorlige bivirkninger 
(som kan forekomme hos mere end 1 ud af 100 personer) er interstitiel lungesygdom (sygdomme, der 
forårsager ardannelse i lungerne), infusionsrelaterede reaktioner og udslæt. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Rybrevant fremgår af indlægssedlen. 

Hvorfor er Rybrevant godkendt i EU? 

Patienter med NSCLC med EGFR exon 20-insertionsmutationer har få behandlingsmuligheder, hvis 
deres kræft forværres eller ikke reagerer på platinbaseret behandling. Selv om hovedstudiet omfattede 
et relativt lille antal patienter og ikke sammenlignede Rybrevant med en anden kræftbehandling, viste 
den, at lægemidlet kan give klinisk signifikante fordele hos en gruppe patienter, der har begrænsede 
behandlingsmuligheder. Bivirkningerne blev anset for at kunne håndteres med passende 
foranstaltninger som f.eks. ved at ændre dosis eller, i tilfælde af infusionsrelaterede reaktioner, ved at 
ændre infusionen og behandlingen af symptomerne. 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Rybrevant opvejer risiciene, 
og at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Rybrevant har fået en "betinget godkendelse". Det betyder, at der er flere videnskabelige beviser på 
vej om lægemidlet, som virksomheden skal fremlægge. Hvert år gennemgår Det Europæiske 
Lægemiddelagentur eventuelle nye oplysninger, der måtte foreligge, og ajourfører om nødvendigt 
denne oversigt. 

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Rybrevant? 

Da Rybrevant har fået en betinget godkendelse, skal den virksomhed, der markedsfører Rybrevant, 
fremlægge yderligere resultater fra et igangværende studie hos patienter med fremskreden eller 
metastatisk NSCLC med aktiverende EGFR exon 20-insertionsmutationer. I studiet sammenlignes 
virkningen af at tilføje Rybrevant til platinbaseret kemoterapi med virkningen af platinbaseret 
behandling alene som indledende behandling. 
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Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv 
anvendelse af Rybrevant? 

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

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

Andre oplysninger om Rybrevant 

Yderligere information om Rybrevant findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ rybrevant. 


