VIÐAUKI I
SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS
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1.

HEITI LYFS

OPDIVO 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn.
2.

INNIHALDSLÝSING

Hver ml af innrennslisþykkni, lausn inniheldur 10 mg nivolumab.
Í 4 ml hettuglasi eru 40 mg nivolumab.
Í 10 ml hettuglasi eru 100 mg nivolumab.
Í 12 ml hettuglasi eru 120 mg nivolumab.
Í 24 ml hettuglasi eru 240 mg nivolumab.
Nivolumab er framleitt í eggjastokkafrumum kínverskra hamstra með DNA raðbrigðaerfðatækni.
Hjálparefni með þekkta verkun
Hver ml af þykkni inniheldur 0,1 mmól (eða 2,5 mg) af natríum.
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.
3.

LYFJAFORM

Innrennslisþykkni, lausn (sæft þykkni).
Tær/ópallýsandi, litlaus eða fölgulur vökvi sem getur innihaldið örfáar léttar agnir. Sýrustig
lausnarinnar er u.þ.b. 6,0 og osmósustyrkur u.þ.b. 340 mOsm/kg.
4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

Sortuæxli
OPDIVO er ætlað sem einlyfjameðferð eða ásamt ipilimumabi við langt gengnu sortuæxli
(óskurðtæku eða með meinvörpum) hjá fullorðnum.
Eingöngu hjá sjúklingum með litla PD-L1 tjáningu í æxli hefur verið sýnt fram á lengda lifun án
versnunar sjúkdóms og lengda heildarlifun með samsetningunni nivolumab og ipilimumab miðað við
nivolumab einlyfjameðferð (sjá kafla 4.4 og 5.1).
Viðbótarmeðferð við sortuæxli
OPDIVO sem einlyfjameðferð er ætlað sem viðbótarmeðferð hjá fullorðnum með sortuæxli þar sem
krabbameinsfrumur hafa náð til eitla, eða eru með meinvörp, og sem hafa gengist undir algjört
brottnám með skurðaðgerð (sjá kafla 5.1).
Lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð
OPDIVO ásamt ipilimumabi og tveimur lotum krabbameinslyfjameðferðar sem byggist á platínu er
ætlað sem fyrstavalsmeðferð hjá fullorðnum með lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð
með meinvörpum, þegar æxli eru ekki með EGFR stökkbreytingar sem valda næmi eða ALK tilfærslu.
OPDIVO er ætlað sem einlyfjameðferð hjá fullorðnum á lungnakrabbameini sem er ekki af
smáfrumugerð og er langt gengið en staðbundið eða með meinvörpum, eftir undangengna
krabbameinslyfjameðferð.
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Illkynja miðþekjuæxli (mesothelioma) í brjósthimnu
Opdivo í samsettri meðferð með ipilimumabi er ætlað sem fyrstavalsmeðferð hjá fullorðnum með
illkynja óskurðtækt miðþekjuæxli.
Nýrnafrumukrabbamein
OPDIVO er ætlað sem einlyfjameðferð við langt gengnu nýrnafrumukrabbameini á eftir fyrri meðferð
hjá fullorðnum.
OPDIVO í samsettri meðferð með ipilimumabi er ætlað sem fyrstavalsmeðferð hjá fullorðnum
sjúklingum með meðalalvarlegt/alvarlegt (intermediate/poor-risk) langt gengið nýrnafrumukrabbamein
(sjá kafla 5.1).
OPDIVO í samsettri meðferð með cabozantinibi er ætlað sem fyrstavalsmeðferð hjá fullorðnum
sjúklingum með langt gengið nýrnafrumukrabbamein (sjá kafla 5.1).
Hefðbundið Hodgkins eitlaæxli
OPDIVO er ætlað sem einlyfjameðferð hjá fullorðnum sjúklingum með hefðbundið Hodgkins
eitlaæxli sem hefur tekið sig upp aftur eða svarar ekki meðferð eftir samgena stofnfrumuígræðslu
(autologous stem cell transplant, ASCT) og meðferð með brentuximabvedotini.
Flöguþekjukrabbamein í höfði og hálsi
OPDIVO er ætlað sem einlyfjameðferð á flöguþekjukrabbameini hjá fullorðnum sjúklingum í höfði
eða hálsi sem hefur tekið sig upp aftur eða er með meinvörpum, sem er versnandi eða eftir
undangengna meðferð byggða á notkun platínulyfs (sjá kafla 5.1).
Þvagfæraþekjukrabbamein
OPDIVO er ætlað sem einlyfjameðferð á langt gengnu en staðbundnu þvagfæraþekjukrabbameini,
óskurðtæku eða með meinvörpum, hjá fullorðnum þegar fyrri meðferð sem inniheldur platínulyf hefur
brugðist.
Viðbótarmeðferð við þvagfæraþekjukrabbameini
OPDIVO sem einlyfjameðferð er ætluð sem viðbótarmeðferð hjá fullorðnum með
þvagfæraþekjukrabbamein með ífarandi vexti í vöðva með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%, sem eru í
mikilli hættu á að það taki sig upp aftur eftir að hafa gengist undir róttækt brottnám
þvagfæraþekjukrabbameins með ífarandi vexti í vöðva (sjá kafla 5.1).
Krabbamein í ristli eða endaþarmi með óvirkni í mispörunarviðgerð (mismatch repair deficient
(dMMR)) eða mikinn óstöðugleika í örtunglum (MSI-H, microsatellite instability-high)
OPDIVO í samsettri meðferð með ipilimumabi er ætlað til meðferðar hjá fullorðnum sjúklingum með
krabbamein í ristli eða endaþarmi með meinvörpum með óvirkni í mispörunarviðgerð eða mikinn
óstöðugleika í örtunglum, eftir fyrri samsetta krabbameinslyfjameðferð sem inniheldur
fluoropyrimidin (sjá kafla 5.1).
Flöguþekjukrabbamein í vélinda
OPDIVO í samsettri meðferð með ipilimumabi er ætlað sem fyrstavalsmeðferð hjá fullorðnum
sjúklingum við óskurðtæku, langt gengnu flöguþekjukrabbameini í vélinda með PD-L1 tjáningu
æxlis ≥ 1% sem hefur tekið sig upp aftur eða er með meinvörpum.
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OPDIVO ásamt krabbameinslyfjameðferð sem byggist á fluoropyrimidini og platínu er ætlað sem
fyrstavalsmeðferð hjá fullorðnum sjúklingum við óskurðtæku, langt gengnu flöguþekjukrabbameini í
vélinda með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1% sem hefur tekið sig upp aftur eða er með meinvörpum.
OPDIVO er ætlað sem einlyfjameðferð hjá fullorðnum við óskurðtæku, langt gengnu
flöguþekjukrabbameini í vélinda sem hefur tekið sig upp aftur eða er með meinvörpum eftir
undangengna samsetta krabbameinslyfjameðferð byggða á fluoropyrimidini og platínu.
Viðbótarmeðferð við krabbameini í vélinda eða á mótum maga og vélinda
Opdivo sem einlyfjameðferð er ætlað sem viðbótarmeðferð hjá fullorðnum við krabbameini í vélinda
eða á mótum maga og vélinda með sjúkdómsleifar (residual pathological disease) eftir að hafa fengið
formeðferð með krabbameinslyfjum og geislum (sjá kafla 5.1).
Kirtilkrabbamein í maga, á mótum maga og vélinda eða í vélinda
OPDIVO ásamt krabbameinslyfjameðferð sem byggist á fluoropyrimidini og platínu er ætlað sem
fyrstavalsmeðferð hjá fullorðnum sjúklingum með HER2-neikvætt langt gengið, eða með meinvörpum
kirtilkrabbamein í maga, á mótum maga og vélinda eða í vélinda, þar sem æxli tjá PD-L1 með CPS
(combined positive score) ≥ 5.
4.2

Skammtar og lyfjagjöf

Læknir með reynslu í meðferð krabbameins á að hefja meðferðina og hafa eftirlit með henni.
Prófað fyrir PD-L1
Ef val á sjúklingum til meðferðar með OPDIVO er samkvæmt PD-L1 tjáningu æxlis tilgreint í
ábendingu á að staðfesta það með fullgildu prófi (sjá kafla 4.1, 4.4, og 5.1).
Skammtar
OPDIVO einlyfjameðferð
Ráðlagður skammtur af OPDIVO er annaðhvort nivolumab 240 mg á 2 vikna fresti eða 480 mg
á 4 vikna fresti (sjá kafla 5.1) eftir ábendingu eins og fram kemur í töflu 1.
Tafla 1:

Ráðlagður skammtur og innrennslistími fyrir nivolumab einlyfjameðferð með
gjöf í bláæð

Ábending*
Sortuæxli (langt gengið eða
viðbótarmeðferð)
Nýrnafrumukrabbamein
Þvagfæraþekjukrabbamein með
ífarandi vexti í vöðva
(viðbótarmeðferð)
Krabbamein í vélinda eða á mótum
maga og vélinda (viðbótarmeðferð)

Ráðlagður skammtur og innrennslistími

240 mg á 2 vikna fresti á 30 mínútum eða
480 mg á 4 vikna fresti á 60 mínútum
240 mg á 2 vikna fresti á 30 mínútum eða
480 mg á 4 vikna fresti á 30 mínútum fyrstu 16 vikurnar,
fylgt eftir með 480 mg á 4 vikna fresti á 30 mínútum

Lungnakrabbamein sem ekki er af
smáfrumugerð
Hefðbundið Hodgkins eitlaæxli
Flöguþekjukrabbamein í höfði og
240 mg á 2 vikna fresti á 30 mínútum
hálsi
Þvagfæraþekjukrabbamein
Flöguþekjukrabbamein í vélinda
*Samkvæmt einlyfjameðferð í kafla 4.1.

Ef sjúklingar með sortuæxli, nýrnafrumukrabbamein, krabbamein í vélinda, á mótum maga og vélinda
eða þvagfæraþekjukrabbamein með ífarandi vexti í vöðva (viðbótarmeðferð) þurfa að skipta úr
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240 mg á 2 vikna fresti í 480 mg á 4 vikna fresti á að gefa fyrsta 480 mg skammtinn tveimur vikum
eftir síðasta 240 mg skammtinn. Ef sjúklingur þarf aftur á móti að skipta úr 480 mg á 4 vikna fresti í
240 mg á 2 vikna fresti á að gefa fyrsta 240 mg skammtinn fjórum vikum eftir síðasta 480 mg
skammtinn.
OPDIVO ásamt ipilimumabi
Sortuæxli
Ráðlagður skammtur er 1 mg/kg af nivolumabi ásamt 3 mg/kg af ipilimumabi í bláæð á 3 vikna fresti
fyrstu 4 skammtana. Þessu er svo fylgt eftir með öðrum fasa með nivolumab sem einlyfjameðferð
gefið í bláæð annaðhvort 240 mg á 2 vikna fresti eða 480 mg á 4 vikna fresti eins og fram kemur í
töflu 2. Fyrir einlyfjafasa á að gefa fyrsta skammt nivolumabs:

3 vikum eftir síðasta skammt af nivolumabi ásamt ipilimumabi ef gefin eru 240 mg á 2 vikna
fresti eða

6 vikum eftir síðasta skammt af nivolumabi ásamt ipilimumabi ef gefin eru 480 mg á 4 vikna
fresti.
Tafla 2:

Ráðlagður skammtur og innrennslistími fyrir gjöf nivolumabs ásamt ipilimumabi
í bláæð við sortuæxli

Samsettur fasi á 3 vikna
fresti fyrir 4 skammtalotur
Nivolumab

1 mg/kg á 30 mínútum

Ipilimumab

3 mg/kg á 30 mínútum

Einlyfjafasi
240 mg á 2 vikna fresti á 30 mínútum eða
480 mg á 4 vikna fresti á 60 mínútum
-

Illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu
Ráðlagður skammtur er 360 mg af nivolumabi gefið í bláæð á 30 mínútum á 3 vikna fresti ásamt
1 mg/kg af ipilimumabi gefið í bláæð á 30 mínútum á 6 vikna fresti. Meðferð er haldið áfram í allt að
24 mánuði hjá sjúklingum án sjúkdómsframgangs.
Nýrnafumukrabbamein og krabbamein í ristli eða endaþarmi með dMMR eða MSI-H
Ráðlagður skammtur er 3 mg/kg af nivolumabi ásamt 1 mg/kg af ipilimumabi í bláæð á 3 vikna fresti
fyrstu 4 skammtana. Þessu er svo fylgt eftir með öðrum fasa með nivolumab einlyfjameðferð gefið í
bláæð annaðhvort 240 mg á 2 vikna fresti eða 480 mg á 4 vikna fresti (eingöngu
nýrnafrumukrabbamein) eins og fram kemur í töflu 3. Fyrir einlyfjafasa á að gefa fyrsta skammt
nivolumabs;

3 vikum eftir síðasta skammt af nivolumabi ásamt ipilimumabi ef gefin eru 240 mg á 2 vikna
fresti eða

6 vikum eftir síðasta skammt af nivolumabi ásamt ipilimumabi ef gefin eru 480 mg á 4 vikna
fresti (eingöngu nýrnafrumukrabbamein).
Tafla 3:

Ráðlagður skammtur og innrennslistími fyrir gjöf nivolumabs ásamt ipilimumabi
í bláæð við nýrnafrumukrabbameini og krabbameini í ristli eða endaþarmi með
dMMR eða MSI-H

Samsettur fasi á 3 vikna
fresti fyrir 4 skammtalotur
Nivolumab

3 mg/kg á 30 mínútum

Ipilimumab

1 mg/kg á 30 mínútum

Einlyfjafasi
240 mg á 2 vikna fresti á 30 mínútum eða
480 mg á 4 vikna fresti á 60 mínútum (eingöngu
nýrnafrumukrabbamein)
-

Flöguþekjukrabbamein í vélinda
Ráðlagður skammtur er annaðhvort 3 mg/kg af nivolumabi á 2 vikna fresti eða 360 mg af nivolumabi
á 3 vikna fresti gefið í bláæð á 30 mínútum ásamt 1 mg/kg af ipilimumabi í gefið í bláæð á
30 mínútum á 6 vikna fresti. Meðferð er ráðlögð þar til sjúkdómur ágerist, óásættanlegar eiturverkanir
koma fram eða í allt að 24 mánuði hjá sjúklingum án sjúkdómsframgangs.
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OPDIVO ásamt cabozantinibi
Nýrnafrumukrabbamein
Ráðlagður skammtur af nivolumabi í bláæð er annaðhvort 240 mg á 2. vikna fresti eða 480 mg á
4. vikna fresti ásamt 40 mg af cabozantinibi til inntöku daglega.
Tafla 4:

Nivolumab
Cabozantinib

Ráðlagður skammtur og innrennslistímar fyrir gjöf nivolumabs í bláæð ásamt
cabozantinibi til inntöku við nýrnafrumukrabbameini

Samsettur fasi
240 mg á 2. vikna fresti á 30 mínútum eða
480 mg á 4. vikna fresti á 60 mínútum
40 mg einu sinni á dag

OPDIVO ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð
Lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð
Ráðlagður skammtur er 360 mg af nivolumabi gefið í bláæð á 30 mínútum á 3 vikna fresti ásamt
ipilimumab 1 mg/kg gefið í bláæð á 30 mínútum á 6 vikna fresti, og krabbameinslyfjameðferð sem
byggist á platínu á 3 vikna fresti. Þegar tveimur lotum krabbameinslyfjameðferðar er lokið er meðferð
haldið áfram með 360 mg af nivolumabi í bláæð á 3 vikna fresti ásamt ipilimumab 1 mg/kg á 6 vikna
fresti. Meðferð er ráðlögð þar til sjúkdómur ágerist, óásættanlegar eiturverkanir koma fram eða í allt
að 24 mánuði hjá sjúklingum án sjúkdómsframgangs.
OPDIVO ásamt krabbameinslyfjameðferð
Flöguþekjukrabbamein í vélinda
Ráðlagður skammtur af nivolumabi er 240 mg á 2 vikna fresti eða 480 mg á 4 vikna fresti gefið í
bláæð á 30 mínútum ásamt krabbameinslyfjameðferð með fluoropyrimidini og platínu (sjá kafla 5.1).
Meðferð með nivolumabi er ráðlögð þar til sjúkdómur ágerist, óásættanlegar eiturverkanir koma fram
eða í allt að 24 mánuði hjá sjúklingum án sjúkdómsframgangs.
Kirtilkrabbamein í maga, á mótum maga og vélinda eða í vélinda
Ráðlagður skammtur er 360 mg af nivolumabi gefið í bláæð á 30 mínútum ásamt
krabbameinslyfjameðferð með fluoropyrimidini og platínu á 3 vikna fresti eða 240 mg af nivolumabi
gefið í bláæð á 30 mínútum ásamt krabbameinslyfjameðferð með fluoropyrimidini og platínu á 2 vikna
fresti (sjá kafla 5.1). Meðferð með nivolumabi er ráðlögð þar til sjúkdómur ágerist, óásættanlegar
eiturverkanir koma fram eða í allt að 24 mánuði hjá sjúklingum án sjúkdómsframgangs.
Meðferðarlengd
Meðferð með OPDIVO, annaðhvort sem einlyfjameðferð eða ásamt ipilimumabi eða öðrum lyfjum, á
að halda áfram meðan klínískur ávinningur er fyrir hendi eða þar til sjúklingurinn þolir meðferðina
ekki lengur (og í allt að hámarksmeðferðarlengd ef tilgreint í ábendingu).
Fyrir viðbótarmeðferð er hámarksmeðferðarlengd með OPDIVO 12 mánuðir.
Við gjöf OPDIVO ásamt cabozantinibi á að halda gjöf OPDIVO áfram þar til sjúkdómur ágerist,
óásættanlegar eiturverkanir koma fram eða í allt að 24 mánuði hjá sjúklingum án sjúkdómsframgangs.
Gjöf cabozantinibs á að halda áfram þar til sjúkdómur ágerist eða óásættanlegar eiturverkanir koma
fram. Sjá samantekt á eiginleikum cabozantinibs (SmPC).
Óvenjuleg svörun (þ.e. skammvinn stækkun æxlis í upphafi eða smáar nýjar vefjaskemmdir á fyrstu
mánuðunum og í kjölfarið minnkun æxlis) hefur sést. Ráðlagt er að halda meðferð með nivolumabi
eða nivolumabi ásamt ipilimumabi áfram hjá klínískt stöðugum sjúklingum sem sýna í upphafi
einkenni um versnun sjúkdóms þar til staðfest er að sjúkdómur hafi versnað.
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Ekki er ráðlagt að auka eða minnka skammt OPDIVO í einlyfjameðferð eða í samsettri meðferð með
öðrum lyfjum. Nauðsynlegt getur verið að fresta skammti eða hætta meðferðinni, byggt á
einstaklingsbundnu öryggi og þoli. Leiðbeiningar um stöðvun meðferðar fyrir fullt og allt eða frestun
skammta er í töflu 5. Nánari leiðbeiningar um stjórn á ónæmistengdum aukaverkunum eru í kafla 4.4.
Þegar nivolumab er gefið í samsettri meðferð með öðrum lyfjum er vísað í SmPC fyrir þau lyf fyrir
skömmtun.
Tafla 5:

Ónæmistengdar
aukaverkanir

Ráðlagðar breytingar á meðferð með OPDIVO eða OPDIVO í samsettri meðferð
Alvarleiki

Breyting á meðferð

2. stigs lungnabólga

Fresta skal skammti (skömmtum) þar
til einkenni hjaðna, óeðlileg merki við
myndgreiningu ganga til baka og
meðferð með barksterum er lokið

3. eða 4. stigs lungnabólga
2. stigs niðurgangur eða ristilbólga

Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt
Fresta skal skammti (skömmtum) þar
til einkenni hjaðna og meðferð með
barksterum, ef nauðsynleg, er lokið

Ónæmistengd
lungnabólga

Ónæmistengd
ristilbólga

3.stigs niðurgangur eða ristilbólga
OPDIVO einlyfjameðferð

-

Ónæmistengd
lifrarbólga
ATHUGIÐ: Fyrir
sjúklinga með
nýrnafrumukrabbamein
sem fá OPDIVO ásamt
cabozantinibi og eru
með hækkuð
lifrarensím, sjá
leiðbeiningar um
skammta á eftir
töflunni.
Ónæmistengd
nýrnabólga og
vanstarfsemi nýrna

OPDIVO + ipilimumaba

Fresta skal skammti (skömmtum) þar
til einkenni hjaðna og meðferð með
barksterum er lokið
Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt

4. stigs niðurgangur eða ristilbólga
2. stigs hækkun á aspartat
amínótransferasa (ASAT), alanín
amínótransferasa (ALAT) eða
heildarbilirúbíni

Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt
Fresta skal skammti (skömmtum) þar
til rannsóknaniðurstöður ná aftur
upphafsgildi og meðferð með
barksterum, ef nauðsynleg, er lokið

3. eða 4. stigs hækkun á ASAT, ALAT
eða heildarbilirúbíni

Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt

2. eða 3. stigs hækkun kreatínínhækkun

Fresta skal skammti (skömmtum) þar
til kreatíníngildi ná upphafsgildi og
meðferð með barksterum er lokið

4. stigs hækkun á kreatíníni
2. eða 3. stigs vanstarfsemi skjaldkirtils,
ofstarfsemi skjaldkirtils, bólga í
heiladingli, með einkennum
2. stigs nýrnahettubilun
3. stigs sykursýki

Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt
Fresta skal skammti (skömmtum) þar
til einkenni hjaðna og meðferð með
barksterum (ef hún hefur verið
nauðsynleg vegna einkenna bráðrar
bólgu) er lokið. Halda á meðferð áfram
þegar hormónauppbótarmeðferðb er
viðhöfð meðan engin einkenni eru til
staðar.

Ónæmistengdir
innkirtlakvillar
4. stigs vanstarfsemi skjaldkirtils
4. stigs ofstarfsemi skjaldkirtils
4. stigs bólga í heiladingli
3. eða 4. stigs nýrnahettubilun
4. stigs sykursýki
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Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt

Ónæmistengdar
aukaverkanir

Ónæmistengdar
aukaverkanir í húð

Alvarleiki

Breyting á meðferð

3. stigs útbrot

Fresta skal skammti (skömmtum) þar
til einkenni hjaðna og meðferð með
barksterum er lokið

4. stigs útbrot

Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt

Stevens-Johnson heilkenni (SJS) eða
húðþekjudrepslos (TEN)
2. stigs hjartavöðvabólga

Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt
(sjá kafla 4.4)
Fresta skal skammti (skömmtum) þar
til einkenni hjaðna og meðferð með
barksterum er lokiðc

3. eða 4. stigs hjartavöðvabólga
3. stigs (þegar aukaverkun kemur fyrst
fram)
4. stigs eða 3. stigs sem kemur aftur
fram, þrálát 2. og 3. stigs þrátt fyrir
breytingu á meðferð, ekki hægt að
minnka skammt barkstera í 10 mg
prednisón eða jafngildi á sólarhring

Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt
Fresta skal skammti (skömmtum)

Ónæmistengd
hjartavöðvabólga

Aðrar ónæmistengdar
aukaverkanir

Hætta skal meðferð fyrir fullt og allt

Athugið: Stigun eiturverkana er samkvæmt National Cancer Institute CommonTerminology Criteria for Adverse Events.
Útgáfa 4.0 (NCI-CTCAE v4).
a
Meðan á öðrum meðferðarfasa stendur (nivolumab einlyfjameðferð) eftir samsetta meðferð á að hætta meðferð fyrir
fullt og allt við 3. stigs niðurgang eða ristilbólgu.
b
Leiðbeiningar um hormónauppbótarmeðferð er í kafla 4.4.
c
Öryggi þess að hefja aftur meðferð með nivolumabi eða nivolumabi í samsetningu með ipilimumabi hjá sjúklingum
sem hafa áður fengið ónæmistengda hjartavöðvabólgu er ekki þekkt.

OPDIVO sem einlyfjameðferð eða í samsetningu með öðrum lyfjum skal hætta fyrir fullt og allt við:
•
4. stigs eða endurteknar 3. stigs aukaverkanir;
•
Þrálát 2. stigs eða 3. stigs aukaverkanir, þrátt fyrir meðhöndlun.
Sjúklingar sem eru meðhöndlaðir með OPDIVO eiga að fá afhent öryggiskort fyrir sjúkling og vera
upplýstir um hættuna sem fylgir OPDIVO (sjá einnig fylgiseðil).
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi og gjöf annars lyfsins er frestað á einnig að fresta gjöf hins
lyfsins. Ef lyfjagjöf er hafin á ný eftir frestun er annaðhvort hægt að hefja aftur gjöf með bæði
OPDIVO og ipilimumab eða OPDIVO einlyfjameðferð, byggt á mati á hverjum sjúklingi.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt krabbameinslyfjameðferð, sjá SmPC annarra lyfja í samsettu
meðferðinni fyrir skammta. Ef gjöf einhvers lyfs er frestað má halda gjöf hinna lyfjanna áfram. Ef
lyfjagjöf er hafin á ný eftir frestun er ýmist hægt að hefja semsettu meðferðin á ný, OPDIVO
einlyfjameðferð eða krabbameinslyfjameðferðina byggt á mati á hverjum sjúklingi.
OPDIVO ásamt cabozantinibi við nýrnafrumukrabbameini
Þegar OPDIVO er notað ásamt cabozantinibi eiga ofangreindar breytingar á meðferð í töflu 5 einnig
við um OPDIVO hlutann. Auk þess hjá sjúklingum með nýrnafrumukrabbamein með hækkuð
lifrarensím sem fá meðferð með OPDIVO ásamt cabozantinibi:
•
Ef gildi ALAT eða ASAT er > 3 × eðlileg efri mörk en ≤ 10 × eðlileg efri mörk án þess að
heildarbilirúbín sé ≥ 2 × eðlileg efri mörk á að fresta meðferð með OPDIVO og cabozantinibi
þangað til aukaverkanirnar ganga til baka að stigi 0-1. Íhuga má meðferð með barksterum. Þegar
þessar aukaverkanir hafa gengið til baka má íhuga að hefja meðferð á ný með öðru hvoru lyfinu
eða báðum. Sjá SmPC fyrir cabozantinib ef meðferð með cabozantinibi er hafin á ný.
•
Ef gildi ALAT eða ASAT er > 10 × eðlileg efri mörk eða > 3 × eðlileg efri mörk samhliða
hækkun heildarbilirúbíns sem er ≥ 2 × eðlileg efri mörk á að hætta meðferð með OPDIVO og
cabozantinibi fyrir fullt og allt og íhuga meðferð með barksterum.
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Sérstakir sjúklingahópar
Börn
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun OPDIVO hjá börnum yngri en 18 ára. Fyrirliggjandi
upplýsingar um OPDIVO sem einlyfjameðferð eða ásamt ipilimumabi eru tilgreindar í kafla 4.8 og 5.1
en ekki er hægt að ráðleggja ákveðna skammta á grundvelli þeirra.
Aldraðir
Ekki þarf að breyta skömmtum hjá öldruðum (≥ 65 ára) (sjá kafla 5.2).
Skert nýrnastarfsemi
Samkvæmt niðurstöðum úr lyfjahvarfarannsóknum er ekki þörf á sérstakri aðlögun skammta hjá
sjúklingum með vægt eða meðalskerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 5.2). Upplýsingar um sjúklinga með
verulega skerta nýrnastarfsemi eru of takmarkaðar til þess að hægt sé að draga einhverjar ályktanir af
þeim.
Skert lifrarstarfsemi
Samkvæmt niðurstöðum úr lyfjahvarfarannsóknum er ekki þörf á sérstakri aðlögun skammta hjá
sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 5.2). Upplýsingar um sjúklinga með meðalskerta
eða verulega skerta lifrarstarfsemi eru of takmarkaðar til þess að hægt sé að draga einhverjar ályktanir
af þeim. Gæta þarf varúðar við gjöf OPDIVO hjá sjúklingum með meðalskerta
(heildarbilirúbín > 1,5 × til 3 × eðlileg efri mörk og einhverja ASAT hækkun) eða verulega skerta
lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín > 3 × eðlileg efri mörk og einhverja ASAT hækkun).
Lyfjagjöf
OPDIVO er eingöngu til notkunar í bláæð. Það á að gefa með innrennsli í bláæð á 30 eða 60 mínútum,
fer eftir skammtinum (sjá töflu 1, 2, 3 og 4). Innrennslið skal vera í gegnum sæfða síu í innrennslissetti
sem er án sótthitavalda og með litla próteinbindandi eiginleika og gatastærð á bilinu 0,2-1,2 μm.
OPDIVO má ekki gefa í bláæð með þrýstingi eða með innspýtingu (bolus).
Heildarskammt OPDIVO má gefa beint með innrennsli sem 10 mg/ml lausn eða eftir þynningu með
natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi eða glúkósa 50 mg/ml (5%) stungulyfi (sjá kafla 6.6).
Við gjöf ásamt ipilimumabi og/eða krabbameinslyfjameðferð er byrjað á gjöf OPDIVO og samdægurs
ipilimumab (ef við á) og síðan krabbameinslyfjameðferð. Nota á aðskilda innrennslispoka og síur fyrir
hvert innrennsli.
Sjá leiðbeiningar um undirbúning og meðferð lyfsins fyrir lyfjagjöf í kafla 6.6.
4.3

Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.
4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Rekjanleiki
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð
með skýrum hætti.
Mat á PD-L1 stöðu
Við mat á PD-L1 stöðu æxlis er mikilvægt að nota fullgildaðar og áreiðanlegar mæliaðferðir.
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Ónæmistengdar aukaverkanir
Við gjöf nivolumabs í samsettri meðferð, sjá SmPC annarra lyfja í samsettu meðferðinni áður en
meðferð er hafin. Tíðni ónæmistengdra aukaverkana var meiri þegar nivolumab var gefið ásamt
ipilimumabi miðað við nivolumab einlyfjameðferð. Ónæmistengdar aukaverkanir komu fram með
svipaðri tíðni þegar OPDIVO var gefið ásamt cabozantinibi og við nivolumab einlyfjameðferð. Þess
vegna eiga leiðbeiningarnar hér á eftir fyrir ónæmistengdar aukaverkanir við um OPDIVO þátt
samsetningarinnar, nema annað sé tekið fram. Flestar ónæmistengdar aukaverkanir hjöðnuðu eða
gengu til baka við viðeigandi meðferð m.a. með gjöf barkstera og breytingum á meðferð (sjá
kafla 4.2).
Ónæmistengdar aukaverkanir sem hafa áhrif á fleiri en eitt líffærakerfi geta komið fram samtímis.
Einnig hefur verið greint frá aukaverkunum á hjarta og lungu þ.m.t. lungnasegarek við samsetta
meðferð. Fylgjast skal stöðugt með sjúklingum með tilliti til aukaverkana á hjarta og lungu sem og
með klínískum vísbendingum, einkennum og óeðlilegum rannsóknaniðurstöðum sem benda til truflana
á blóðsaltajafnvægi og vökvaþurrðar fyrir meðferð og reglulega meðan á henni stendur. Hætta skal
meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi ef fram koma lífshættulegar eða endurteknar alvarlegar
aukaverkanir á hjarta og lungu (sjá kafla 4.2).
Fylgjast þarf stöðugt með sjúklingum (a.m.k. í allt að 5 mánuði eftir síðasta skammt) þar sem
aukaverkanir vegna nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi geta komið fram hvenær sem er
meðan á meðferð stendur eða eftir að henni hefur verið hætt.
Ef grunur er um ónæmistengdar aukaverkanir á að gera fullnægjandi mat til að staðfesta orsakir eða
útiloka aðrar ástæður. Byggt á alvarleika aukaverkunarinnar á að fresta gjöf nivolumabs eða
nivolumabs ásamt ipilimumabi og gefa barkstera. Við ónæmisbælandi meðferð með barksterum gegn
aukaverkunum á smám saman að draga úr notkun þeirra a.m.k. á einum mánuði, við hjöðnun
aukaverkunar. Ef meðferð er hætt snögglega getur aukaverkun versnað eða komið aftur. Annarri
ónæmisbælandi meðferð en með barksterum skal bæta við ef aukaverkanir hjaðna ekki þrátt fyrir
notkun barkstera.
Ekki á að hefja notkun nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi aftur meðan á gjöf
ónæmisbælandi skammta með barksterum eða öðrum ónæmisbælandi lyfjum stendur. Til að koma í
veg fyrir tækifærissýkingar á að nota sýklalyf fyrirbyggjandi hjá sjúklingum sem fá ónæmisbælandi
meðferð.
Meðferð með nivolumabi eða nivolumabi ásamt ipilimumabi verður að hætta fyrir fullt og allt ef
alvarleg ónæmistengd aukaverkun kemur aftur fram og við allar lífshættulegar ónæmistengdar
aukaverkanir.
Ónæmistengd lungnabólga (pneumonitis)
Veruleg lungnabólga eða millivefslungnasjúkdómur, m.a. lífshættuleg tilvik, hafa komið fram við
nivolumab einlyfjameðferð eða meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi (sjá kafla 4.8). Fylgjast á
með sjúklingum með tilliti til teikna og einkenna lungnabólgu eins og breytingum samkvæmt
myndgreiningu (t.d. staðbundið héluútlit (ground glass opacities), dreifðar íferðir), mæði og
súrefnisskortur. Útiloka þarf sýkingar og sjúkdómstengdar orsakir.
Við 3. eða 4. stigs lungnabólgu á að hætta meðferð með nivolumabi eða nivolumabi ásamt
ipilimumabi fyrir fullt og allt og hefja meðferð með barksterum í skömmtunum
2 til 4 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons.
Við 2. stigs lungnabólgu (með einkennum) á að fresta gjöf nivolumabs eða nivolumabs ásamt
ipilimumabi og hefja gjöf barkstera í skömmtunum 1 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons.
Þegar einkenni hafa hjaðnað má hefja meðferð með nivolumabi eða nivolumabi ásamt ipilimumabi
aftur þegar meðferð með barksterum hefur verið hætt smátt og smátt. Ef einkenni versna eða hjaðna
ekki þrátt fyrir notkun barkstera á að auka skammt barkstera í 2 til 4 mg/kg/sólarhring af jafngildi
metýlprednisólons og hætta verður notkun nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi fyrir fullt
og allt.
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Ónæmistengd ristilbólga
Greint hefur verið frá verulegum niðurgangi eða ristilbólgu við einlyfjameðferð með nivolumabi eða
meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi (sjá kafla 4.8). Fylgjast skal með sjúklingum með tilliti til
niðurgangs og viðbótareinkenna ristilbólgu t.d. kviðverk, slími eða blóði í hægðum. Greint hefur verið
frá stórfrumuveirusýkingu/endurvirkjun hjá sjúklingum með ónæmistengda ristilbólgu sem svarar ekki
barksterameðferð. Útiloka þarf sýkingar og aðrar orsakir niðurgangs, þess vegna þarf að framkvæma
viðeigandi prófanir á rannsóknarstofu og viðbótar skoðanir. Ef greining ónæmistengdrar ristilbólgu
sem svarar ekki barksterameðferð er staðfest, þarf að íhuga að bæta öðru ónæmisbælandi lyfi við
barksterameðferðina eða í stað barksterameðferðarinnar.
Hætta á meðferð með nivolumabi eða nivolumabi ásamt ipilimumabi fyrir fullt og allt við 4. stigs
niðurgang eða ristilbólgu og hefja skal meðferð með barksterum í skömmtunum
1 til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons.
Fresta á nivolumab einlyfjameðferð við 3. stigs niðurgang eða ristilbólgu og hefja gjöf barkstera í
skömmtunum 1 til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons. Þegar einkenni hafa hjaðnað má
hefja nivolumab einlyfjameðferð aftur þegar meðferð með barksterum hefur verið hætt smátt og smátt.
Ef einkenni versna eða hjaðna ekki þrátt fyrir notkun barkstera á að hætta nivolumab einlyfjameðferð
fyrir fullt og allt. Einnig er nauðsynlegt að hætta meðferð fyrir fullt og allt ef 3. stigs niðurgangur eða
ristilbólga kemur fram við notkun nivolumabs ásamt ipilimumabi og hefja meðferð með barksterum í
skömmtunum 1 til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons.
Fresta á notkun nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi við 2. stigs niðurgang eða ristilbólgu.
Við þrálátum niðurgangi eða ristilbólgu skal nota 0,5 til 1 mg/kg/sólarhring af jafngildi
metýlprednisólons. Þegar einkenni hafa hjaðnað má hefja meðferð með nivolumabi eða nivolumabi
ásamt ipilimumabi aftur þegar meðferð með barksterum hefur verið hætt smátt og smátt, ef þörf
krefur. Ef einkenni versna eða hjaðna ekki þrátt fyrir notkun barkstera á að auka skammtinn
í 1 til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons og hætta notkun nivolumabs eða nivolumabs
ásamt ipilimumabi fyrir fullt og allt.
Ónæmistengd lifrarbólga
Alvarleg lifrarbólga hefur komið fram við nivolumab einlyfjameðferð eða meðferð með nivolumabi
ásamt ipilimumabi (sjá kafla 4.8). Fylgjast á með sjúklingum með tilliti til teikna og einkenna
lifrarbólgu eins og hækkun transamínasa og heildarbilirúbíns. Útiloka þarf sýkingar og
sjúkdómstengdar orsakir.
Við 3. eða 4. stigs hækkun transamínasa eða heildarbilirúbíns á að hætta notkun nivolumabs eða
nivolumabs ásamt ipilimumabi fyrir fullt og allt og hefja notkun barkstera í
skömmtunum 1 til 2 mg/kg/sólarhring af metýlprednisóloni eða jafngildi þess.
Við 2. stigs hækkun transamínasa eða heildarbilirúbíns á að fresta gjöf nivolumabs eða nivolumabs
ásamt ipilimumabi. Meðferð viðvarandi hækkunar þessara gilda felst í barksterum í
skömmtunum 0,5 til 1 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons. Þegar einkenni hafa hjaðnað
má hefja meðferð með nivolumabi eða nivolumabi ásamt ipilimumabi aftur þegar meðferð með
barksterum hefur verið hætt smátt og smátt, ef þörf krefur. Ef einkenni versna eða hjaðna ekki þrátt
fyrir notkun barkstera á að auka skammtinn í 1 til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons
og hætta notkun nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi fyrir fullt og allt.
Ónæmistengd nýrnabólga og vanstarfsemi nýrna
Veruleg nýrnabólga og vanstarfsemi nýrna hefur komið fram við einlyfjameðferð eða meðferð með
nivolumabi ásamt ipilimumabi (sjá kafla 4.8). Fylgjast á með sjúklingum með tilliti til teikna og
einkenna nýrnabólgu eða vanstarfsemi nýrna. Hjá flestum kemur einkennalaus hækkun kreatíníns í
sermi fram. Útiloka þarf sjúkdómstengdar orsakir.
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Við 4. stigs hækkun á kreatíníni í sermi verður að hætta meðferð með nivolumabi eða nivolumabi
ásamt ipilimumabi fyrir fullt og allt og hefja ætti meðferð með barksterum í
skömmtunum 1 til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons.
Við 2. eða 3. stigs hækkun á kreatíníni í sermi ætti að fresta gjöf nivolumabs eða nivolumabs ásamt
ipilimumabi og hefja meðferð með barksterum í skömmtunum 0,5 til 1 mg/kg/sólarhring af jafngildi
metýlprednisólons. Þegar einkenni hafa hjaðnað má hefja meðferð með nivolumabi eða nivolumabi
ásamt ipilimumabi aftur þegar meðferð með barksterum hefur verið hætt smátt og smátt. Ef einkenni
versna eða hjaðna ekki þrátt fyrir notkun barkstera ætti að auka barksteraskammtinn
í til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons og hætta verður notkun nivolumabs eða
nivolumabs ásamt ipilimumabi fyrir fullt og allt.
Ónæmistengdir innkirtlakvillar
Við meðferð með nivolumab einlyfjameðferð eða meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi hefur
verið greint frá innkirtlakvillum þ. á m. vanstarfsemi skjaldkirtils, ofstarfsemi skjaldkirtils,
nýrnahettubilun (þ.m.t. afleidd nýrnahettubarkarskerðing), bólgu í heiladingli (þ.m.t. vanstarfsemi
heiladinguls), sykursýki, ketónblóðsýringu af völdum sykursýki (sjá kafla 4.8).
Fylgjast á með sjúklingum með tilliti til teikna og einkenna innkirtlakvilla og blóðsykurshækkunar
sem og breytinga á starfsemi skjaldkirtils (við upphaf meðferðar, reglulega meðan á meðferð stendur
og eftir þörfum byggt á klínísku mati). Einkennin geta verið þreyta, höfuðverkur, breyting á andlegu
ástandi, kviðverkir, breyting á hægðavenjum og lágþrýstingur eða ósértæk einkenni sem geta líkst
öðrum uppruna eins og meinvörpum í heila eða undirliggjandi sjúkdómi. Teikn og einkenni
innkirtlakvilla á að líta á sem ónæmistengd nema aðrar ástæður hafi verið staðfestar.
Við einkenni skjaldkirtilsvanstarfsemi á að fresta gjöf nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi
og hefja uppbótarmeðferð með skjaldkirtilshormónum ef þarf. Við einkenni skjaldkirtilsofstarfsemi á
að fresta á gjöf nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi og gefa skjaldhamlandi lyf eftir
þörfum. Ef grunur er um bráða bólgu í skjaldkirtli ætti einnig að hugleiða notkun barkstera í
skömmtunum 1 til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons. Þegar einkenni hafa hjaðnað má
hefja meðferð með nivolumabi eða nivolumabi ásamt ipilimumabi aftur þegar meðferð með
barksterum hefur verið hætt smátt og smátt, ef þarf. Fylgjast skal áfram með starfsemi skjaldkirtils til
að tryggja viðeigandi hormónauppbótarmeðferð. Hætta verður notkun nivolumabs eða nivolumabs
ásamt ipilimumabi fyrir fullt og allt ef lífshættuleg ofstarfsemi skjaldkirtils eða vanstarfsemi
skjaldkirtils kemur fram.
Við 2. stigs nýrnahettubilun með einkennum á að fresta gjöf nivolumabs eða nivolumabs ásamt
ipilimumabi og hefja viðeigandi lífeðlisfræðilega uppbótarmeðferð með barksterum eftir þörfum.
Hætta verður notkun nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi fyrir fullt og allt ef alvarleg
(3. stigs) eða lífshættuleg (4. stigs) nýrnahettubilun kemur fram. Fylgjast skal áfram með starfsemi
nýrnahetta og hormónaþéttni til að tryggja viðeigandi barksterauppbótarmeðferð.
Við 2. eða 3. stigs bólgu í heiladingli með einkennum á að fresta gjöf nivolumabs eða nivolumabs
ásamt ipilimumabi og hefja hormónauppbótarmeðferð eftir þörfum. Einnig skal íhuga gjöf barkstera í
skömmtunum 1 til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi metýlprednisólons þess ef grunur er um bráða bólgu
í heiladingli. Þegar einkennin hafa hjaðnað má hefja gjöf nivolumabs eða nivolumabs ásamt
ipilimumabi aftur þegar meðferð með barksterum hefur verið hætt smátt og smátt, ef þörf er á. Hætta
verður notkun nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi fyrir fullt og allt ef lífshættuleg
(4. stigs) bólga í heiladingli kemur fram. Fylgjast skal áfram með starfsemi heiladinguls og
hormónaþéttni til að tryggja viðeigandi hormónauppbótarmeðferð.
Við sykursýki með einkennum á að fresta gjöf nivolumabs eða nivolumabs ásamt ipilimumabi og hefja
uppbótarmeðferð með insúlíni eftir þörfum. Fylgjast skal áfram með blóðsykri til að tryggja að
viðeigandi insúlínmeðferð sé gefin. Hætta verður notkun nivolumabs eða nivolumabs ásamt
ipilimumabi fyrir fullt og allt ef lífshættuleg sykursýki kemur fram.
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Ónæmistengdar aukaverkanir á húð
Alvarleg útbrot hafa komið fram við meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi en sjaldnar með
nivolumab einlyfjameðferð (sjá kafla 4.8). Meðferð með nivolumabi eða nivolumabi ásamt
ipilimumabi á að fresta við 3. stigs útbrot og hætta við 4. stigs útbrot. Til að ráða bót á verulegum
útbrotum á að nota stóra skammta af barksterum, 1 til 2 mg/kg/sólarhring af jafngildi
metýlprednisólóns.
Greint hefur verið frá sjaldgæfum tilvikum SJS og TEN sem sum hafa verið banvæn. Ef einkenni eða
teikn SJS eða TEN koma fram, skal hætta meðferð með nivolumabi eða nivolumabi í samsetningu
með ipilimumabi og senda sjúklinginn á sérhæfða deild til mats og meðferðar. Ef sjúklingurinn hefur
þróað með sér SJS eða TEN við notkun nivolumabs eða nivolumabs í samsetningu með ipilimumabi,
er stöðvun meðferðar fyrir fullt og allt ráðlögð (sjá kafla 4.2).
Gæta skal varúðar þegar notkun nivolumabs er íhuguð hjá sjúklingum sem hafa áður fengið verulegar
eða lífshættulegar aukaverkanir á húð við fyrri meðferð með öðrum krabbameinslyfjum sem örva
ónæmiskerfið.
Aðrar ónæmistengdar aukaverkanir
Greint var frá eftirfarandi aukaverkunum hjá innan við 1% sjúklinga sem fengu nivolumab
einlyfjameðferð eða nivolumab ásamt ipilimumabi í klínískum rannsóknum með mismunandi
skömmtum og æxlisgerðum: brisbólga, æðahjúpsbólga, afmýlun, sjálfsnæmis taugakvilli (þ.m.t.
andlitstaugar og fráfærandi taugalömun (facial and abducens nerve paresis)), Guillain-Barré heilkenni,
vöðvaslensfári, vöðvaslensheilkenni, heilahimnubólgu án bakteríusýkingar, heilabólgu, magabólgu,
sarklíki, skeifugarnarbólgu, vöðvabólgu, hjartavöðvabólgu og rákvöðvalýsu. Eftir markaðssetningu
hefur verið greint frá tilvikum Vogt-Koyanagi-Harada heilkennis, vanstarfsemi kalkkirtla og
blöðrubólgu án sýkingar (sjá kafla 4.2 og 4.8).
Ef grunur er um ónæmistengdar aukaverkanir á að gera fullnægjandi mat til að staðfesta orsakir og
útiloka aðrar ástæður. Byggt á alvarleika aukaverkunarinnar á að fresta gjöf nivolumabs eða
nivolumabs ásamt ipilimumabi og gefa barkstera. Þegar einkenni hafa hjaðnað má hefja meðferð með
nivolumabi eða nivolumabi ásamt ipilimumabi aftur þegar meðferð með barksterum hefur verið hætt
smátt og smátt. Ef veruleg ónæmistengd aukaverkun kemur aftur fram eða ef lífshættulega
ónæmistengd aukaverkun kemur fram á að hætta notkun nivolumabs eða nivolumabs ásamt
ipilimumabi fyrir fullt og allt
Tilkynnt hefur verið um tilfelli af eiturverkun á vöðva (vöðvabólga, hjartavöðvabólga, rákvöðvalýsa),
sum banvæn, með nivolumabi eða nivolumabi í samsetningu með ipilimumabi. Viðhafa skal náið
eftirlit með sjúklingi ef fram koma vísbendingar um eða einkenni eiturverkunar á vöðva og vísa
sjúklingnum án tafar til sérfræðings vegna mats og meðferðar. Á grundvelli alvarleika eiturverkunar á
vöðva skal fresta eða stöðva meðferð með nivolumabi eða nivolumabi í samsetningu með ipilimumabi
(sjá kafla 4.2) og hefja viðeigandi meðferð.
Sérstaklega skal hafa í huga hættuna á hjartavöðvabólgu. Sjúklinga með einkenni frá hjarta eða hjarta
og lungum þarf að meta með tilliti til hugsanlegrar hjartavöðvabólgu. Ef grunur leikur á
hjartavöðvabólgu á tafarlaust að hefja háskammtameðferð með sterum (prednisón
1 til 2 mg/kg/sólarhring eða metýlprednisólon 1 til 2 mg/kg/sólarhring) og leita án tafar ráðlegginga
hjá sérfræðingi í hjartasjúkdómum við greiningu með þaulskoðun samkvæmt gildandi klínískum
leiðbeiningum. Þegar hjartavöðvabólga hefur verið staðfest, skal fresta gjöf nivolumabs eða
nivolumabs í samsetningu með ipilimumabi eða hætta henni fyrir fullt og allt (sjá kafla 4.2).
Greint hefur verið frá höfnun eftir flutning fastalíffæris (solid organ transplant rejection) eftir
markaðssetningu lyfsins hjá sjúklingum sem fengu meðferð með PD-1 blokkum. Meðferð með
nivolumabi getur aukið hættu á höfnun hjá líffæraþegum eftir flutning fastalíffæris. Íhuga verður
ávinning af meðferð með nivolumabi gegn áhættu af hugsanlegri höfnun líffæris hjá þessum
sjúklingum.
Traffrumnager með rauðkornaáti (haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH)) hefur komið fram í
tengslum við einlyfjameðferð með nivolumabi og í meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi. Gæta
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skal varúðar þegar nivolumab er gefið sem einlyfjameðferð eða ásamt ipiliumabi. Ef traffrumnager
með rauðkornaáti er staðfest, á að hætta einlyfjameðferð með nivolumabi eða meðferð með
nivolumabi ásamt ipilimumabi og hefja meðferð við traffrumnageri með rauðkornaáti.
Innrennslisviðbrögð
Greint hefur verið frá verulegum eða lífshættulegum innrennslisviðbrögðum í klínískum rannsóknum á
nivolumabi eða nivolumabi ásamt ipilimumabi (sjá kafla 4.8). Við veruleg innrennslisviðbrögð verður
að stöðva nivolumab innrennsli eða innrennsli með nivolumabi ásamt ipilimumabi og grípa til
viðeigandi aðgerða. Sjúklingum með væg eða meðalalvarleg innrennslisviðbrögð má gefa nivolumab
eða nivolumab ásamt ipilimumabi að viðhöfðu nánu eftirliti og gefa fyrirbyggjandi lyfjagjöf
samkvæmt gildandi leiðbeiningum um forvarnir við innrennslisviðbrögðum.
Varúðarreglur fyrir ákveðna sjúkdóma
Langt gengið sortuæxli
Sjúklingar með færniskor ≥ 2 í upphafi, virk meinvörp í heila eða í innri heilahimnum,
sjálfsnæmissjúkdóm og sjúklingar sem hafa fengið altæka ónæmisbælandi meðferð áður en rannsóknin
hófst voru útilokaðir frá klínísku lykilrannsóknunum á nivolumabi eða nivolumabi ásamt ipilimumabi
(sjá kafla 4.5 og 5.1). Sjúklingar með sortuæxli í auga voru útilokaðir frá klínísku lykilrannsóknunum
á sortuæxli. Þar að auki voru sjúklingar útilokaðir frá rannsókn CA209037 ef þeir voru með 4. stigs
aukaverkun sem tengdist and-CTLA-4 meðferð (sjá kafla 5.1). Sjúklingar með færniskor 2 í upphafi,
meðhöndluð meinvörp í innri heilahimnum, sortuæxli í auga, sjálfsnæmissjúkdóm og sjúklingar sem
höfðu verið með 3.-4. stigs aukaverkun sem tengdist fyrri and-CTLA-4 meðferð voru teknir með í
rannsókn CA209172 (sjá kafla 5.1). Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir hjá sjúklingum sem fengu
altæka ónæmisbælandi meðferð áður en þeir voru teknir með í rannsóknina, og hjá sjúklingum með
virk meinvörp í heila eða innri heilahimnum á að nota nivolumab með varúð hjá þessum hópum eftir
vandað einstaklingsbundið mat á hugsanlegri áhættu og ávinningi.
Eingöngu hjá sjúklingum með litla PD-L1 tjáningu í æxli hefur verið sýnt fram á lengda lifun án
versnunar sjúkdóms með samsetningunni nivolumab og ipilimumab miðað við nivolumab
einlyfjameðferð. Framfarir varðandi heildarlifun voru sambærilegar fyrir nivolumab í samsettri
meðferð með ipilimumabi og nivolumab einlyfjameðferð hjá sjúklingum mikla PD-L1 tjáningu æxlis
(PD-L1 ≥ 1%). Áður en meðferð með samsetningunni hefst er lækninum ráðlagt að meta hvern
sjúkling einstaklingsbundið og einkenni æxlis og taka til greina ávinning og eiturverkanir samsettrar
meðferðar miðað við nivolumab einlyfjameðferð (sjá kafla 4.8 og 5.1).
Notkun nivolumabs hjá sjúklingum með sortuæxli með hraðversnandi sjúkdóm
Læknar eiga að hafa í huga seinkaða verkun nivolumabs áður en meðferð er hafin hjá sjúklingum með
hraðversnandi sjúkdóm (sjá kafla 5.1).
Viðbótarmeðferð við sortuæxli
Engar upplýsingar liggja fyrir um viðbótarmeðferð hjá sjúklingum með sortuæxli með eftirfarandi
áhættuþætti (sjá kafla 4.5 og 5.1):
•
sjúklingar sem hafa verið með sjálfsnæmissjúkdóm og sjúkdóm sem krefst altækrar meðferðar
annaðhvort með barksterum (≥ 10 mg á dag af prednisóni eða jafngildi þess) eða öðrum
ónæmisbælandi lyfjum,
•
sjúklingar sem hafa áður fengið meðferð við sortuæxli (fyrir utan sjúklinga eftir skurðaðgerð,
viðbótarmeðferð með geislum eftir taugaskurðaðgerð vegna brottnáms vefjaskemmda í
miðtaugakerfi og fyrri viðbótarmeðferð með interferoni sem var lokið ≥ 6 mánuðum fyrir
slembival),
•
sjúklingar sem hafa áður fengið meðferð með and-PD-1, and-PD-L1, and-PD-L2, and-CD137
eða and-CTLA-4 mótefni (þ.m.t. ipilimumab og öll önnur mótefni eða lyf sem hafa sértæk áhrif
á hjálparboða- eða gátstaðaferli (co-stimulation eða checkpoint pathways) T fruma),
•
þeir sem eru yngri en 18 ára.
Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir á að nota nivolumab með varúð hjá þessum hópum eftir vandlegt
mat á einstaklingsbundnum ávinningi og áhættu.
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Lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð
Fyrstavalsmeðferð við lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð
Sjúklingar með virkan sjálfsnæmissjúkdóm, millivefslungnasjúkdóm með einkennum, sjúkdóma þar
sem altæk ónæmisbæling er nauðsynleg, virk (ómeðhöndluð) meinvörp í heila, sem fengu altæka
meðferð vegna langt gengins sjúkdóms eða sem voru með EGFR stökkbreytingar sem valda næmi eða
ALK tilfærslur voru útilokaðir frá lykilrannsókninni við fyrstavalsmeðferð við lungnakrabbameini sem
ekki er af smáfrumugerð (sjá kafla 4.5 og 5.1). Takmarkaðar upplýsingar eru fyrirliggjandi fyrir
aldraða sjúklinga (≥ 75 ára) (sjá kafla 5.1). Hjá þessum sjúklingum á að nota nivolumab ásamt
ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð með varúð eftir vandlegt einstaklingsbundið mat á
hugsanlegum ávinningi og áhættu.
Meðferð á lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð að undangenginni
krabbameinslyfjameðferð
Sjúklingar með færniskor ≥ 2 í upphafi, virk meinvörp í heila eða sjálfnæmissjúkdóm,
millivefslungnasjúkdóm með einkennum og sjúklingar sem hafa fengið altæka ónæmisbælandi
meðferð áður en rannsóknin hófst voru útilokaðir frá klínísku lykilrannsóknunum á
lungnakrabbameini sem er ekki af smáfrumugerð (sjá kafla 4.5 og 5.1). Sjúklingar með færniskor 2 í
upphafi voru teknir með í rannsókn CA209171 (sjá kafla 5.1). Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir hjá
sjúklingum með sjálfsnæmissjúkdóm, millivefslungnasjúkdóm með einkennum, virk meinvörp í heila,
og hjá sjúklingum sem fengu altæka ónæmisbælandi meðferð áður þeir voru teknir með í rannsóknina
á að nota nivolumab með varúð hjá þessum hópum eftir vandað einstaklingsbundið mat á hugsanlegri
áhættu og ávinningi.
Læknar eiga að hafa í huga seinkaða verkun nivolumabs áður en meðferð er hafin hjá sjúklingum með
lakara forspárgildi og/eða ágengan sjúkdóm. Fleiri dauðsföll komu fram innan 3 mánaða hjá
sjúklingum með lungnakrabbamein sem ekki var af smáfrumugerð og ekki af flöguþekjugerð sem
fengu nivolumab samanborið við docetaxel. Þættir sem tengdust snemmkomnum dauðsföllum voru
lakari horfur og/eða ágengari sjúkdómur í tengslum við litla eða enga PD-L1 tjáningu æxlis (sjá
kafla 5.1).
Illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu
Sjúklingar með frumstætt miðþekjuæxli í lífhimnu, gollurshúsi, eistum eða slíðurhjúp eista,
millivefslungnasjúkdóm, virkan sjálfsnæmissjúkdóm, sjúkdóma sem krefjast altækrar ónæmisbælingar
og meinvörp í heila (nema ef þau voru fjarlægð með skurðaðgerð eða þrívíddarmiðaðri geislameðferð
og enginn vöxtur 3 mánuðum fyrir inngöngu í rannsóknina) voru útilokaðir frá lykilrannsókn
fyrstavalsmeðferðar á illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu (sjá kafla 4.5 og 5.1). Þar sem upplýsingar
liggja ekki fyrir á að gæta varúðar við notkun nivolumabs ásamt ipilimumabi hjá þessum sjúklingum
eftir vandlega íhugun á hugsanlegum einstaklingsbundnum ávinningi og áhættu.
Nýrnafrumukrabbamein
Nivolumab eða nivolumab ásamt ipilimumabi
Sjúklingar með einhverja sögu um samhliða meinvörp í heila, virkan sjálfnæmissjúkdóm eða
læknisfræðilegan kvilla sem þurfti altæka ónæmisbælingu voru útilokaðir frá klínískum rannsóknum á
nivolumabi eða nivolumabi ásamt ipilimumabi (sjá kafla 4.5 og 5.1). Þar sem upplýsingar liggja ekki
fyrir á að nota nivolumab eða nivolumab ásamt ipilimumabi með varúð hjá þessum sjúklingahópum og
eftir vandlegt einstaklingsbundið mat á hugsanlegri áhættu og ávinningi.
Nivolumab ásamt cabozantinibi
Sjúklingar með virk meinvörp í heila, sjálfsnæmissjúkdóm eða sjúkdóma þar sem altæk ónæmisbæling
var nauðsynleg voru útilokaðir frá klínískum rannsóknum á nivolumabi ásamt cabozantinibi (sjá
kafla 4.5 og 5.1). Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir á að nota nivolumab ásamt cabozantinibi með
varúð hjá þessum sjúklingum eftir vandlegt einstaklingsbundið mat á hugsanlegri áhættu og ávinningi.
Þegar nivolumab er gefið ásamt cabozantinibi hefur verið greint frá aukinni tíðni 3. og 4. stigs ALAT
og ASAT hækkun samanborið við nivolumab einlyfjameðferð hjá sjúklingum með langt gengið
nýrnafrumukrabbamein (sjá kafla 4.8). Fylgjast á með lifrarensímum áður en meðferð er hafin og
reglulega meðan á henni stendur. Fylgja á leiðbeiningum um læknisfræðilega stjórn fyrir bæði lyfin
(sjá kafla 4.2 og sjá SmPC fyrir cabozantinib).
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Hefðbundið Hodgkins eitlaæxli
Sjúklingar með virkan sjálfsnæmissjúkdóm og millivefslungasjúkdóm með einkennum voru útilokaðir
frá þátttöku í klínískum rannsóknum á hefðbundnu Hodgkins eitlaæxli (sjá kafla 5.1). Vegna skorts á
upplýsingum skal nota nivolumab með varúð hjá þessum sjúklingahópi og á einstaklingsgrunni eftir
vandlega íhugun á hugsanlegum ávinningi/áhættu.
Fylgikvillar eftir ígræðslu ósamgena blóðmyndandi stofnfruma (allogeneic haematopoietic stem cell
transplant, HSCT) hjá sjúklingum með hefðbundið Hodgkins eitlaæxli
Bráð hýsilsótt (acute graft-versus-host-disease, aGVHD) og dauðsföll tengd ígræðslu komu fram við
eftirfylgni hjá sjúklingum með hefðbundið Hodgkins eitlaæxli eftir ósamgena ígræðslu blóðmyndandi
stofnfruma eftir útsetningu fyrir nivolumabi. Þar til frekari upplýsingar liggja fyrir skal íhuga vandlega
hugsanlegan ávinning af ósamgena ígræðslu blóðmyndandi stofnfruma á móti hugsanlega aukinni
hættu á fylgikvillum ígræðslu í hverju tilviki fyrir sig (sjá kafla 4.8).
Hjá sjúklingum á meðferð með nivolumabi eftir ósamgena ígræðslu blóðmyndandi stofnfruma hefur,
eftir markaðssetningu, verið greint frá alvarlegri hýsilsótt sem kom skjótt fram og var í sumum
tilvikum banvæn. Meðferð með nivolumabi getur aukið hættuna á alvarlegri hýsilsótt og dauðsföllum
hjá sjúklingum sem hafa áður fengið ósamgena ígræðslu blóðmyndandi stofnfruma, aðallega hjá þeim
sem hafa fyrri sögu um hýsilsótt. Íhuga skal ávinning meðferðar með nivolumabi á móti mögulegri
áhættu hjá þessum sjúklingum (sjá kafla 4.8).
Krabbamein í höfði og hálsi
Sjúklingar með færniskor ≥ 2 í upphafi, með virk meinvörp í heila eða í innri heilahimnum
(leptomeningeal), virkan sjálfnæmissjúkdóm, sjúkdóm sem þarfnast altækrar ónæmisbælandi
meðferðar eða krabbamein í nefkoki eða munnvatnskirtlum sem frumæxlisstað voru útilokaðir frá
klínískum rannsóknunum á flöguþekjukrabbamein í höfði og hálsi (sjá kafla 4.5 og 5.1). Þar sem
upplýsingar liggja ekki fyrir skal nota nivolumab með varúð hjá þessum hópum eftir vandað
einstaklingsbundið mat á hugsanlegum ávinningi/áhættu.
Læknar eiga að hafa í huga seinkaða verkun nivolumabs áður en meðferð er hafin hjá sjúklingum með
lakara forspárgildi og/eða ágengan sjúkdóm. Fleiri dauðsföll komu fram innan 3 mánaða hjá
sjúklingum með krabbamein í höfði og hálsi sem fengu nivolumab samanborið við docetaxel. Þættir
sem tengdust snemmkomnum dauðsföllum voru niðurstöður á ECOG (Eastern Cooperative Oncology
Group) færniskori, sjúkdómur sem ágerist hratt á fyrri meðferð með platínulyfi og mikil æxlisbyrði.
Þvagfæraþekjukrabbamein
Meðferð við langt gengnu þvagfæraþekjukrabbameini
Sjúklingar með færniskor ≥ 2 í upphafi, með virk meinvörp í heila eða í innri heilahimnum, virkan
sjálfnæmissjúkdóm eða sjúkdóm sem þarfnast altækrar ónæmisbælandi meðferðar voru útilokaðir frá
klínískum rannsóknunum á þvagfæraþekjukrabbameini (sjá kafla 4.5 og 5.1). Þar sem upplýsingar
liggja ekki fyrir skal nota nivolumab með varúð hjá þessum hópum eftir vandlegt einstaklingsbundið
mat á hugsanlegum ávinningi/áhættu.
Viðbótarmeðferð við þvagfæraþekjukrabbameini
Sjúklingar með færniskor ≥ 2 í upphafi (fyrir utan sjúklinga með upphafsfærniskor 2 sem fengu ekki
undirbúningsmeðferð með cisplatini og eru ekki taldir hæfir fyrir viðbótarmeðferð með cisplatini),
vísbendingar um sjúkdóm eftir skurðaðgerð, virkan sjálfsnæmissjúkdóm eða sjúkdóm sem þarfnast
altækrar ónæmisbælandi meðferðar voru útilokaðir frá klínísku rannsókninni á viðbótarmeðferð við
þvagfæraþekjukrabbameini (sjá kafla 4.5 og 5.1). Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir á gæta varúðar
við notkun nivolumabs hjá þessum hópum eftir vandlegt einstaklingsbundið mat á hugsanlegum
ávinningi og áhættu.
Krabbamein í ristli eða endaþarmi með dMMR eða MSI-H
Sjúklingar með upphafsfærniskor ≥ 2, virk meinvörp í heila eða innri heilahimnum, virkan
sjálfsnæmissjúkdóm eða sjúkdóm sem þarfnast altækrar ónæmisbælandi meðferðar voru útilokaðir frá
klínískum rannsóknum á krabbameini í ristli eða endaþarmi með dMMR eða MSI-H (sjá kafla 4.5
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og 5.1). Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir á að gæta varúðar við notkun nivolumabs ásamt
ipilimumabi hjá þessum hópum eftir vandlegt einstaklingsbundið mat á hugsanlegum ávinningi og
áhættu.
Flöguþekjukrabbamein í vélinda
Fyrstavalsmeðferð við flöguþekjukrabbameini í vélinda
Sjúklingar með upphafsfærniskor ≥ 2, sögu um samhliða meinvörp í heila, virkan
sjálfsnæmissjúkdóm, sjúkdóm sem þarfnast altækrar ónæmisbælandi meðferðar, eða sem eru í mikilli
hættu á blæðingum eða fistlum vegna greinilegrar íferðar æxlis í líffæri sem eru nálægt æxlum í
vélinda voru útilokaðir frá klínísku rannsókninni á flöguþekjukrabbameini í vélinda (sjá kafla 4.5
og 5.1). Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir á að gæta varúðar við notkun nivolumabs ásamt
ipilimumabi eða krabbameinslyfjameðferð hjá þessum sjúklingum eftir vandlegt einstaklingsbundið
mat á hugsanlegum ávinningi og áhættu.
Í rannsókn á fyrstavalsmeðferð við flöguþekjukrabbameini í vélinda urðu fleiri dauðsföll innan
4 mánaða með nivolumabi ásamt ipilimumabi samanborið við krabbameinslyfjameðferð. Læknar eiga
að hafa í huga seinkun áhrifa nivolumabs ásamt ipilimumabi áður en meðferð er hafin hjá sjúklingum
með slæmar horfur og/eða ágengan sjúkdóm (sjá kafla 5.1).
Meðferð við flöguþekjukrabbameini í vélinda eftir fyrstavals krabbameinslyfjameðferð
Meirihluti fyrirliggjandi klínískra upplýsinga um flöguþekjukrabbamein í vélinda eru frá sjúklingum
af asískum uppruna (sjá kafla 5.1).
Sjúklingar með upphafsfærniskor ≥ 2, meinvörp í heila með einkennum eða sem þarfnast meðferðar,
með greinilega æxlisíferð í líffærum nálægt vélinda (t.d. ósæð eða öndunarvegi), virkan
sjálfsnæmissjúkdóm eða sjúkdóm sem krefst altækrar ónæmisbælingar voru útilokaðir frá klínískum
rannsóknum á flöguþekjukrabbameini í vélinda (sjá kafla 4.5 og 5.1). Þar sem upplýsingar liggja ekki
fyrir á að nota nivolumab með varúð hjá þessum sjúklingum eftir vandlegt einstaklingsbundið mat á
hugsanlegum ávinningi og áhættu.
Læknar verða að hafa í huga seinkun áhrifa nivolumabs áður en meðferð hjá sjúklingum með
flöguþekjukrabbameini í vélinda er hafin. Fleiri dauðsföll komu fram innan 2,5 mánaða frá
slembiröðun með nivolumabi samanborið við krabbameinslyfjameðferð. Ekki var hægt að greina
sérstaka þætti í tengslum við snemmbær dauðsföll (sjá kafla 5.1).
Viðbótarmeðferð við krabbameini í vélinda eða á mótum maga og vélinda
Sjúklingar með upphafsfærniskor ≥ 2, sem fengu ekki samhliða meðferð með krabbameinslyfjum og
geislum (CRT) fyrir skurðaðgerð, með IV stigs skurðtækan sjúkóm, virkan sjálfsnæmissjúkdóm eða
sjúkdóma sem krefjast altækrar ónæmisbælingar voru útilokaðir frá klínískum rannsóknum á
krabbameini í vélinda og krabbameini á mótum maga og vélinda (sjá kafla 4.5 og 5.1). Þar sem
upplýsingar liggja ekki fyrir á að nota nivolumab með varúð hjá þessum sjúklingum að undangenginni
vandlegri íhugun á hugsanlegum ávinningi og áhættu í hverju tilviki fyrir sig.
Kirtilkrabbamein í maga, á mótum maga og vélinda eða í vélinda
Sjúklingar með ECOG færniskor við upphaf ≥ 2, ómeðhöndluð meinvörp í miðtaugakerfi, virkan,
þekktan sjálfsnæmissjúkdóm eða ef grunur er um sjálfsnæmissjúkdóm eða sjúkdóma sem þarfnast
altækrar ónæmisbælandi meðferðar voru útilokaðir frá klínísku rannsókninni á kirtilkrabbameini í
maga, á mótum maga og vélinda eða í vélinda (sjá kafla 4.5 og 5.1). Þar sem upplýsingar liggja ekki
fyrir á að gæta varúðar við notkun nivolumabs ásamt krabbameinslyfjameðferð hjá þessum sjúklingum
eftir vandlegt einstaklingsbundið mat á hugsanlegum ávinningi og áhættu.
Í rannsókn CA209649 voru sjúklingar með þekkta jákvæða HER2 stöðu útilokaðir. Sjúklingar með
óvissa stöðu fengu að vera í rannsókninni og voru 40,3% sjúklinga (sjá kafla 5.1).
Sjúklingar á saltsnauðu fæði
Hver ml af lyfinu inniheldur 0,1 mmól (eða 2,5 mg) natríum. Lyfið inniheldur 10 mg af natríum í
hverju 4 ml hettuglasi, 25 mg af natríum í hverju 10 ml hettuglasi, 30 mg af natríum í hverju 12 ml
hettuglasi og 60 mg af natríum í hverju 24 ml hettuglasi, sem jafngildir 0,5%; 1,25%, 1,5% eða 3% í
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þeirri röð, af daglegri hámarksinntöku natríums sem er 2 g fyrir fullorðna skv. ráðleggingum
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO).
Öryggiskort fyrir sjúkling
Allir læknar sem ávísa OPDIVO eiga að vera meðvitaðir um Upplýsingar fyrir lækna og Leiðbeiningar
um meðferð. Læknar sem ávísa lyfinu eiga að ræða hætturnar sem fylgja OPDIVO meðferð við
sjúklinginn. Sjúklingurinn fær afhent öryggiskort fyrir sjúkling með hverri ávísun.
4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Nivolumab er einstofna mannamótefni og rannsóknir á lyfjahvörfum hafa ekki verið gerðar. Þar sem
einstofna mótefni umbrotna ekki fyrir tilstilli cýtókróm P450 ensíma (CYP) eða annarra ensíma sem
taka þátt í lyfjaumbrotum er ekki gert ráð fyrir að hömlun eða örvun þessara ensíma við samhliða gjöf
annarra lyfja hafi áhrif á lyfjahvörf nivolumabs.
Aðrar gerðir milliverkana
Altæk ónæmisbæling
Forðast á notkun barkstera til altækrar notkunar og annarra ónæmisbælandi lyfja við grunngildi áður
en byrjað er að nota nivolumab þar sem það getur hugsanlega verkað truflandi á lyfhrif. Engu að síður
er hægt að nota barkstera til altækrar notkunar og önnur ónæmisbælandi lyf við ónæmistengdum
aukaverkunum eftir að meðferð með nivolumabi er hafin. Bráðabirgðaniðurstöður sýna að altæk
ónæmisbæling eftir að meðferð með nivolumabi er hafin virðist ekki útiloka svörun við nivolumabi.
4.6

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga
Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun nivolumabs á meðgöngu. Dýrarannsóknir hafa sýnt
eiturverkanir á fósturvísi/fóstur (sjá kafla 5.3). Manna IgG4 fer yfir fylgju og nivolumab er IgG4 því er
flutningur nivolumabs frá móður til fósturs hugsanlegur. Hvorki er mælt með notkun nivolumabs á
meðgöngu né handa konum á barneignaraldri sem ekki nota öruggar getnaðarvarnir, nema klínískur
ávinningur vegi þyngra en möguleg áhætta. Nota skal örugga getnaðarvörn í a.m.k. 5 mánuði eftir
síðustu gjöf nivolumabs.
Brjóstagjöf
Ekki er þekkt hvort nivolumab skiljist út í brjóstamjólk. Þar sem mörg lyf þ. á m. mótefni geta skilist í
brjóstamjólk er ekki hægt að útiloka hættu fyrir fyrir börn sem eru á brjósti. Vega þarf og og meta
kosti brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar með nivolumabi fyrir konuna og ákveða á
grundvelli matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta meðferð með nivolumabi.
Frjósemi
Engar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að meta áhrif nivolumabs á frjósemi. Því eru áhrif
nivolumabs á frjósemi hjá körlum og konum ekki þekkt.
4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Nivolumab eða nivolumab í samsetningu með ipilimumabi getur haft væg áhrif á hæfni til aksturs og
notkunar véla. Vegna mögulegra aukaverkana t.d. þreytu (sjá kafla 4.8) skal ráðleggja sjúklingum að
gæta varúðar við akstur og notkun véla þar til þeir hafa gengið úr skugga um að þeir verði ekki fyrir
slíkum aukaverkunum af völdum nivolumabs.
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4.8

Aukaverkanir

Nivolumab einlyfjameðferð (sjá kafla 4.2)
Samantekt á öryggi
Í sameinuðu gagnasafni fyrir nivolumab sem einlyfjameðferð við ýmsum æxlisgerðum (n = 4.122)
með lágmarkseftirfylgni á bilinu 2,3 til 28 mánuðir voru algengustu aukaverkanirnar (≥ 10%)
þreyta (45%), stoðkerfisverkir (31%), niðurgangur (26%), hósti (24%), útbrot (24%), ógleði (23%),
kláði (19%), minnkuð matarlyst (18%), hægðatregða (17%), mæði (17%), kviðverkur (16%), sýking í
efri hluta öndunarvegar (16%), liðverkir (14%), hiti (14%), uppköst (14%), höfuðverkur (13%) og
bjúgur (10%). Yfirleitt voru aukaverkanirnar vægar eða meðalalvarlegar (1. eða 2. stig). Tíðni
3.-5. stigs aukaverkana var 44% og 0,3% banvænna aukaverkana voru rakin til rannsóknarlyfsins. Með
að lágmarki 63 mánaða eftirfylgni við lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð komu engar
vísbendingar um nýjar aukaverkanir fram.
Tafla yfir aukaverkanir
Aukaverkanir sem greint var frá í sameinuðu gagnasafni hjá sjúklingum sem fengu einlyfjameðferð
með nivolumabi (n=4.122) eru taldar upp í töflu 6. Aukaverkanirnar eru flokkaðar eftir líffærum og
tíðni. Tíðnin er skilgreind á eftirfarandi hátt: mjög algengar (≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10),
sjaldgæfar (≥ 1/1.000 til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til <1/1.000), koma örsjaldan fyrir
(<1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Innan hvers
tíðniflokks er aukaverkunum raðað eftir alvarleika, þær alvarlegustu eru taldar upp fyrst.
Tafla 6:

Aukaverkanir við nivolumab einlyfjameðferð

Nivolumab einlyfjameðferð
Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra
Mjög algengar
sýking í efri hluta öndunarvegar
Algengar
lungnabólgaa, berkjubólga
Mjög sjaldgæfar
heilahimnubólga án bakteríusýkingar
Æxli, góðkynja, illkynja og ótilgreind (einnig blöðrur og separ)
Mjög sjaldgæfar
traffrumnaeitlabólga með drepi (Kikuchi lymphadenitis)
Blóð og eitlar
Mjög algengar
eitilfrumnafæðb, blóðleysib,i, hvítfrumnafæðb, daufkyrningafæða,b, blóðflagnafæðb
Sjaldgæfar
eósínfíklager
Tíðni ekki þekkt
traffrumnager með rauðkornaáti
Ónæmiskerfi
Algengar
innrennslistengd viðbrögð, ofnæmi (þ. á m. bráðaofnæmisviðbrögð)
Sjaldgæfar
sarklíki
Tíðni ekki þekkt
höfnun líffæraígræðsluf
Innkirtlar
Algengar
vanstarfsemi skjaldkirtils, ofstarfsemi skjaldkirtils, bólga í skjaldkirtli
Sjaldgæfar
nýrnahettubilunj, vanstarfsemi í heiladingli, bólga í heiladingli, sykursýki
Mjög sjaldgæfar
ketónblóðsýring af völdum sykursýki, vanstarfsemi kalkkirtla
Efnaskipti og næring
Mjög algengar
minnkuð matarlyst, blóðsykurshækkunb, blóðsykurslækkunb
Algengar
vökvaskortur, þyngdartap
Sjaldgæfar
blóðsýring
Tíðni ekki þekkt
æxlislýsuheilkennig
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Taugakerfi
Mjög algengar
Algengar
Sjaldgæfar

höfuðverkur
úttaugakvilli, sundl
fjöltaugakvilli, sjálfsnæmis taugakvilli (þ. á m. andlitstaugar og fráfærandi
taugalömun (facial og abducens nerve paresis))
Guillain-Barré heilkenni, afmýling, vöðvaslensheilkenni, heilabólgaa,k

Mjög sjaldgæfar
Augu
Algengar
þokusýn, augnþurrkur
Sjaldgæfar
æðahjúpsbólga
Tíðni ekki þekkt
Vogt-Koyanagi-Harada heilkennif
Hjarta
Algengar
hraðsláttur, gáttatif
Sjaldgæfar
hjartavöðvabólgaa, gollurshússraskanirh , takttruflanir (m.a. takttruflanir frá slegli)
Æðar
Algengar
háþrýstingur
Mjög sjaldgæfar
æðabólga
Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti
Mjög algengar
mæðia, hósti
Algengar
lungnabólgaa, fleiðruútflæði
Sjaldgæfar
lungnaíferð
Meltingarfæri
Mjög algengar
niðurgangur, uppköst, ógleði, kviðverkur, hægðatregða
Algengar
ristilbólgaa, munnbólga, munnþurrkur
Sjaldgæfar
brisbólga, magabólga
Mjög sjaldgæfar
sár í skeifugörn
Lifur og gall
Sjaldgæfar
lifrarbólga, gallteppa
Húð og undirhúð
Mjög algengar
útbrotc, kláði
Algengar
skjallblettir (vitiligo), þurr húð, roði, hárlos, ofsakláði
Sjaldgæfar
psoriasis, rósroði, regnbogaroði
Mjög sjaldgæfar
húðþekjudrepslosa, d, Stevens-Johnson heilkennia
Tíðni ekki þekkt
húðskæningshersli (lichen sclerosus)g, aðrar húðskæningsraskanir
Stoðkerfi og bandvefur
Mjög algengar
verkur í stoðkerfie, liðverkir
Algengar
liðbólga
Sjaldgæfar
fjölvöðvagigt
Mjög sjaldgæfar
Sjögrensheilkenni, vöðvakvilli, vöðvabólga (þ. á m. fjölvöðvabólga)a,
rákvöðvalýsaa,d
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Nýru og þvagfæri
Algengar
nýrnabilun (þ. á m. bráður nýrnaskaði)a
Mjög sjaldgæfar
millivefsnýrnabólga, blöðrubólga án sýkingar
Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað
Mjög algengar
þreyta, hiti, bjúgurl
Algengar
verkur, brjóstverkur
b
Rannsóknaniðurstöður
Mjög algengar
hækkað ASAT, lækkun á natríum í blóði, lækkað albúmín í blóði, hækkaður
alkalískur fosfatasi, hækkað kreatínín, hækkað ALAT, hækkaður lípasi, hækkun á
kalíum í blóði, hækkaður amýlasi, lækkun á kalsíum í blóði, lækkað magnesíum í
blóði, lækkun á kalíum í blóði, hækkun á kalsíum í blóði
Algengar
hækkað heildarbilirúbín, hækkun á natríum í blóði, hækkun á magnesíum í blóði
Hugsanlegt er að tíðni aukaverkana í töflu 6 sé ekki eingöngu til fulls hægt að rekja til nivolumabs en að undirliggjandi
sjúkdómur geti einnig átt þar hlut að máli.
a
Tilkynnt hefur verið um banvæn tilvik í klínískum rannsóknum sem er lokið eða sem standa yfir.
b
Tíðni rannsóknaniðurstaðna endurspeglar hlutfall sjúklinga þar sem niðurstöður rannsókna hafa versnað frá
upphafsgildi. Sjá „Lýsing á völdum aukaverkunum; óeðlilegar rannsóknaniðurstöður“ hér á eftir.
c
Útbrot er samsett hugtak sem nær yfir dröfnuörðuútbrot, roðaútbrot, kláðaútbrot, útbrot í hárslíðri, dröfnuútbrot,
útbrot sem líkjast mislingaútbrotum, örðuútbrot, graftarbóluútbrot, vessablöðruútbrot, flagnandi útbrot, húðbólgu,
húðbólgu sem líkist þrymlabólum, ofnæmishúðbólgu, bráðaofnæmishúðbólgu (dermatitis atopic), blöðruhúðbólgu,
skinnflagningsbólgu, sóralíka húðbólgu, lyfjaútþot og húðupphlaup.
d
Einnig greint frá í rannsóknum sem ekki voru með í sameinuðu gagnasafni. Tíðnin byggist á útsetningu í öllum
rannsóknunum.
e
Verkir í stoðkerfi er samsett hugtak sem nær yfir bakverk, beinverki, stoðkerfisverk í brjósti, óþægindi í stoðkerfi,
vöðvaverki, millirifjavöðvaverki, hálsverk, verk í útlimum og verk í mænu.
f
Tilvik eftir markaðssetningu (sjá einnig kafla 4.4).
g
Greint frá í klínískum rannsóknum og eftir markaðssetningu.
h
Gollurshússraskanir er samsett hugtak sem nær yfir gollurshússbólgu, gollurshússvökva, gollurshússþrengingu og
Dressler heilkenni.
i
Blóðleysi er samsett hugtak sem nær m.a. yfir blóðlýsublóðleysi og sjálfsnæmis blóðleysi, minnkað hemóglóbín,
járnskortsblóðleysi og fækkun rauðra blóðkorna.
j
Nær yfir nýrnahettubilun, bráða nýrnahettubarkarskerðingu og afleidda nýrnahettubarkarskerðingu.
k
Nær yfir heilabólgu og sjálfsnæmisheilabólgu (limbic encephalitis).
l
Bjúgur er samsett hugtak sem nær yfir útbreiddan bjúg, útlægan bjúg, útlægan þrota og þrota.

Nivolumab ásamt öðrum lyfjum (sjá kafla 4.2)
Samantekt á öryggi
Við gjöf annarra lyfja samhliða nivolumabi skal lesa frekari öryggisupplýsingar í samantekt á
eiginleikum lyfs fyrir hin lyfin áður en meðferð er hafin.
Nivolumab ásamt ipilimumabi (með eða án krabbameinslyfjameðferðar)
Í sameinuðu gagnasafni fyrir nivolumab gefið ásamt ipilimumabi (með eða án
krabbameinslyfjameðferðar), fyrir allar æxlisgerðir (n = 2.094) með lágmarkseftirfylgni á bilinu
6 til 47 mánuðir, voru algengustu aukaverkanirnar (≥ 10%) þreyta (50%), útbrot (38%), niðurgangur
(37%), ógleði (31%), kláði (29%), stoðkerfisverkir (28%), hiti (25%), hósti (24%), minnkuð matarlyst
(23%), uppköst (20%), mæði (19%), hægðatregða (19%), liðverkir (19%), kviðverkir (18%),
vanstarfsemi skjaldkirtils (16%), höfuðverkur (16%), sýking í efri hluta öndunarvegar (15%), bjúgur
(13%) og sundl (11%). Tíðni 3.-5. stigs aukaverkana var 67% fyrir nivolumab ásamt ipilimumabi
(með eða án krabbameinslyfjameðferðar) og 0,7% banvænna aukaverkana voru rakin til
rannsóknarlyfsins. Meðal sjúklinga sem fengu meðferð með 1 mg/kg af nivolumabi ásamt 3 mg/kg af
ipilimumabi var greint frá þreytu (62%), útbrotum (57%), niðurgangi (52%), ógleði (42%), kláða
(40%), hita (36%) og höfuðverk (26%) með tíðni sem var ≥ 10% hærri en tíðnin sem greint var frá í
sameinaða gagnasafninu fyrir nivolumab ásamt ipilimumabi (með eða án krabbameinslyfjameðferðar).
Meðal sjúklinga sem fengu meðferð með 360 mg af nivolumabi ásamt 1 mg/kg af ipilimumabi og
krabbameinslyfjameðferð var greint frá blóðleysi (32%) og daufkyrningafæð (15%) með tíðni sem var
≥ 10% hærri en tíðnin sem greint var frá í sameinaða gagnasafninu fyrir nivolumab ásamt ipilimumabi
(með eða án krabbameinslyfjameðferðar).
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Nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð
Í sameinuðu gagnasafni fyrir nivolumab 240 mg á 2 vikna fresti eða 360 mg á 3 vikna fresti ásamt
krabbameinslyfjameðferð fyrir allar æxlisgerðir (n = 1.092), með lágmarkseftirfylgni á bilinu
12,1 mánuður til 20 mánuðir við kirtilkrabbameini í maga, kirtilkrabbameini á mótum vélinda og maga
eða flöguþekjukrabbameini í vélinda (OSCC), voru algengustu aukaverkanirnar (≥ 10%) ógleði (53%),
úttaugakvilli (43%), þreyta (41%), niðurgangur (37%), minnkuð matarlyst (35%), hægðatregða (30%),
uppköst (29%), munnbólga (25%), kviðverkur (23%), hiti (19%), útbrot (17%), stoðkerfisverkir
(17%), hósti (14%), bjúgur (þ.m.t. útlægur bjúgur) (14%), lækkað albúmín í blóði ( 13%) og
höfuðverkur (10%). Tíðni 3.-5. stigs aukaverkana var 76% fyrir nivolumab ásamt
krabbameinslyfjameðferð og 62% fyrir eingöngu krabbameinslyfjameðferð þar sem 1,4% banvænna
aukaverkana var rakið til nivolumabs ásamt krabbameinslyfjameðferð. Miðgildi meðferðarlengdar var
6,44 mánuðir (95% CI: 5,95; 6,80) fyrir nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð og 4,34 mánuðir
(95% CI: 4,04; 4,70) fyrir krabbameinslyfjameðferð við kirtilkrabbameini í maga, kirtilkrabbameini á
mótum vélinda og maga eða flöguþekjukrabbameini í vélinda.
Nivolumab ásamt cabozantinibi
Í gagnasafni fyrir nivolumab 240 mg á 2 vikna fresti ásamt cabozantinib 40 mg einu sinni á dag við
nýrnafrumukrabbameini (n =320) með lágmarkseftirfylgni í 16,0 mánuði voru algengustu
aukaverkanirnar (≥ 10%) niðurgangur (64,7%), þreyta (51,3%), handa-fótaheilkenni (40,0%),
munnbólga (38,8%), stoðkerfisverkur (37,5%), háþrýstingur (37,2%), útbrot (36,3%), vanstarfsemi
skjaldkirtils (35,6%), minnkuð matarlyst (30,3%), ógleði (28,8%), kviðverkur (25,0%),
bragðskynstruflun (23,8%), sýking í efri hluta öndunarvegar (20,6%), hósti (20,6%), kláði (20,6%),
liðverkir (19,4%), uppköst (18,4%), raddtruflun (17,8%), höfuðverkur (16,3%), meltingartruflun
(15,9%), sundl (14,1%), hægðatregða (14,1%), hiti (14,1%), bjúgur (13,4%), vöðvakrampi (12,2%),
mæði (11,6%), próteinmiga (10,9%) og ofstarfsemi skjaldkirtils (10,0%). Tíðni 3.-5. stigs aukaverkana
var 78% og 0,3% banvænna aukaverkana voru rakin til rannsóknarlyfsins.
Tafla yfir aukaverkanir
Aukaverkanir sem greint var frá í sameinaða gagnasafninu fyrir sjúklinga sem fengu meðferð með
nivolumabi ásamt ipilimumabi (með eða án krabbameinslyfjameðferðar) (n = 2.094), nivolumabi
ásamt krabbameinslyfjameðferð (n = 1.092) og nivolumabi ásamt cabozantinibi (n = 320) koma fram í
töflu 7. Aukaverkanirnar eru flokkaðar samkvæmt líffærakerfi og tíðni. Tíðnin er skilgreind á
eftirfarandi hátt: mjög algengar (≥ 1/10); algengar (≥ 1/100 til < 1/10); sjaldgæfar (≥ 1/1.000 til
< 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá
fyrirliggjandi gögnum). Innan hvers tíðniflokks er alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.
Tafla 7:

Aukaverkanir við notkun nivolumabs ásamt öðrum lyfjum

Ásamt ipilimumabi (með eða
án
krabbameinslyfjameðferðar)
Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra
Mjög algengar

Ásamt
krabbameinslyfjameðferð

sýking í efri hluta
öndunarvegar
lungnabólga, berkjubólga,
tárubólga
heilahimnubólga án
bakteríusýkingar

sýking í efri hluta
öndunarvegar, lungnabólgaa

Algengar

blóðleysib,i, blóðflagnafæðb,
hvítfrumnafæðb,
eitilfrumnafæðb,
daufkyrningafæðb
eósínfíklager

daufkyrningafæðb,
blóðleysib,i, hvítfrumnafæðb,
eitilfrumnafæðb,
blóðflagnafæðb
daufkyrningafæð með hitaa

Sjaldgæfar

daufkyrningafæð með hita

eósínfíklager

Tíðni ekki þekkt

traffrumnager með
rauðkornaáti

Algengar
Mjög sjaldgæfar

Ásamt cabozantinibi

sýking í efri hluta
öndunarvegar
lungnabólga

Blóð og eitlar
Mjög algengar
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blóðleysib, blóðflagnafæðb,
hvítfrumnafæðb,
eitilfrumnafæðb,
daufkyrningafæðb
eósínfíklager

Ásamt ipilimumabi (með eða
án
krabbameinslyfjameðferðar)

Ásamt
krabbameinslyfjameðferð

Ásamt cabozantinibi

innrennslistengd viðbrögð,
ofnæmi

ofnæmi, innrennslistengd
viðbrögð

ofnæmi (þ.m.t.
bráðaofnæmisviðbrögð)
innrennslistengd
ofnæmisviðbrögð

Ónæmiskerfi
Algengar
Sjaldgæfar
Mjög sjaldgæfar

sarklíki

Tíðni ekki þekkt

höfnun líffæris eftir ígræðsluf

Innkirtlar
Mjög algengar

vanstarfsemi skjaldkirtils

Algengar

ofstarfsemi skjaldkirtils,
skjaldkirtilsbólga,
nýrnahettubilun,
heiladingulsbólga,
vanstarfsemi heiladinguls,
sykursýki
ketónblóðsýring af völdum
sykursýki
vanstarfsemi kalkkirtla

Sjaldgæfar
Mjög sjaldgæfar

vanstarfsemi skjaldkirtils,
ofstarfsemi skjaldkirtils,
nýrnahettubilun

vanstarfsemi skjaldkirtils,
ofstarfsemi skjaldkirtils
nýrnahettubilun

vanstarfsemi heiladinguls,
sykursýki
heiladingulsbólga

heiladingulsbólga, bólga í
skjaldkirtli

minnkuð matarlyst, lækkað
albúmín í blóði,
blóðsykurshækkunb,
blóðsykurslækkunb
lækkun á fosfati í blóði

minnkuð matarlyst,
blóðsykurslækkunb,
blóðsykurshækkunb,
þyngdartap
vökvaskortur

Efnaskipti og næring
Mjög algengar

minnkuð matarlyst,
blóðsykurshækkunb,
blóðsykurslækkunb

Algengar

vökvaskortur, lækkað albúmín
í blóði, lækkun á fosfati í
blóði, þyngdartap
blóðsýring

Sjaldgæfar
Mjög sjaldgæfar
Tíðni ekki þekkt

æxlislýsuheilkenni
æxlislýsuheilkenni

g

Taugakerfi
Mjög algengar

höfuðverkur, sundl

úttaugakvilli, höfuðverkur

Algengar

úttaugakvilli

náladofi, sundl

Sjaldgæfar

fjöltaugakvilli,
dálkstaugarlömun,
sjálfsnæmistaugakvilli (þ.á m.
andlitstaugar- og
fráfærandataugarlömun),
heilabólga, vöðvaslensfár
Mjög sjaldgæfar
Guillain-Barré heilkenni,
taugabólga
Eyru og völundarhús

bragðskynstruflun, sundl,
höfuðverkur
úttaugakvilli
sjálfsnæmisheilabólga,
Guillain-Barré heilkenni,
vöðvaslensheilkenni

Guillain-Barré heilkenni,
heilabólga

Algengar

eyrnasuð
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Ásamt ipilimumabi (með eða
án
krabbameinslyfjameðferðar)

Ásamt
krabbameinslyfjameðferð

Ásamt cabozantinibi

Algengar

þokusýn, augnþurrkur

augnþurrkur, þokusýn

augnþurrkur, þokusýn

Sjaldgæfar

æðahjúpsbólga, grunn
hvítuhýðisbólga
Vogt-Koyanagi-Harada
heilkenni

æðahjúpsbólga

æðahjúpsbólga

Algengar

hraðsláttur, gáttatif

hraðsláttur

gáttatif, hraðsláttur

Sjaldgæfar

hjartavöðvabólga ,
rtakttruflanir (m.a. takttruflanir
frá slegli)a, hægtaktur
gollurshússraskanirh

hjartavöðvabólga

hjartavöðvabólga

háþrýstingur

segamyndun ,
háþrýstingur

segamyndunj

Augu

Mjög sjaldgæfar
Hjarta

Tíðni ekki þekkt

a

Æðar
Mjög algengar
Algengar

háþrýstingur
a, j

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti
Mjög algengar

hósti, mæði

hósti

raddtruflun, mæði, hósti

Algengar

lungnabólgaa, lungnasegareka,
fleiðruútflæði

lungnabólgaa, mæði

lungnabólga, lungnasegarek,
fleiðruútflæði, blóðnasir

Mjög algengar

niðurgangur, uppköst, ógleði,
kviðverkur, hægðatregða

Algengar
Sjaldgæfar

ristilbólgaa, brisbólga,
munnbólga, magabólga,
munnþurrkur
skeifugarnarbólga

niðurgangura, munnbólga,
uppköst, ógleði, kviðverkur,
hægðatregða
ristilbólga, munnþurrkur

niðurgangur, uppköst, ógleði,
hægðatregða, munnbólga,
kviðverkur, meltingartruflanir
ristilbólga, magabólga, verkur
í munni, munnþurrkur,
gyllinæð
brisbólga, rof á smáþörmuma,
tungusviði

Mjög sjaldgæfar

rof á þörmuma

Meltingarfæri

brisbólga

Lifur og gall
Algengar

lifrarbólga

Sjaldgæfar

lifrarbólga
lifrarbólga

Húð og undirhúð
Mjög algengar

útbrotc, kláði

útbrotc

Algengar

hárlos, skjallblettir, ofsakláði,
húðþurrkur, roði

handa-fóta heilkenni, kláði,
dökknun húðar, hárlos, þurr
húð, roði

Sjaldgæfar

Stevens-Johnson heilkenni,
regnbogaroði, sóri
húðþekjudrepslosa,d,
húðskæningshersli (lichen
sclerosus), aðrar
húðskæningsraskanir

Mjög sjaldgæfar

handa-fótaheilkenni, útbrotc,
kláði
hárlos, þurr húð, roði, breyting
á háralit
sóri, ofsakláði

Tíðni ekki þekkt

húðskæningshersli (lichen
sclerosus), aðrar
húðskæningsraskanir
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Ásamt ipilimumabi (með eða
án
krabbameinslyfjameðferðar)
Stoðkerfi og bandvefur

Ásamt
krabbameinslyfjameðferð

Ásamt cabozantinibi

Mjög algengar

verkur í stoðkerfie, liðverkir

verkur í stoðkerfie

Algengar

vöðvakrampar,
vöðvamáttleysi, liðbólga
fjölvöðvagigt, vöðvakvilli,
vöðvaþroti (þ.m.t.
fjölvöðvaþroti)a
hryggbólgusjúkdómur,
Sjögrens heilkenni,
rákvöðvalýsaa

liðverkir, vöðvamáttleysi

verkur í stoðkerfie, liðverkir,
vöðvakrampi
liðbólga

nýrnabilun (þ. á m. bráður
nýrnaskaði)a
millivefsnýrnabólga,
nýrnabólga
blöðrubólga án sýkingar

nýrnabilun

Sjaldgæfar
Mjög sjaldgæfar

vöðvakvilli, beindrep í kjálka,
fistill

Nýru og þvagfæri
Mjög algengar
Algengar
Sjaldgæfar
Mjög sjaldgæfar

próteinmiga
a

nýrnabilun, bráður nýrnaskaði

blöðrubólga án sýkingar

nýrnabólga

nýrnabólga

blöðrubólga án sýkingarg

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað
Mjög algengar

þreyta, hiti, bjúgur (m.a.
útlægur bjúgur)
Algengar
verkur fyrir brjósti, verkur,
hrollur
Rannsóknaniðurstöður

þreyta, hiti, bjúgur (m.a.
útlægur bjúgur)

Mjög algengar

hækkaður alkalískur fosfatasib,
hækkað ASATb, hækkað
ALATb, hækkað
heildarbilirúbínb, hækkað
kreatínínb, hækkaður amýlasib,
hækkaður lípasib,
blóðnatríumlækkunb,
blóðkalíumhækkunb,
blóðkalíumlækkunb,
blóðkalsíumhækkunb,
blóðkalsíumlækkunb

blóðkalsíumlækkunb,
hækkaðir transamínasarb,
blóðnatríumlækkunb,
hækkaður amýlasi,
blóðmagnesíumlækkunb,
hækkaður alkalískur
fosfatasib,
blóðkalíumlækkunb,,
hækkað kreatínínb,
hækkaður lípasi,
blóðkalíumhækkunb,
hækkað heildarbilirúbínb,
blóðnatríumhækkunb

Algengar

blóðnatríumhækkunb,
blóðmagnesíumhækkunb,
hækkað stýrihormón
skjaldkirtils, hækkaður
gamma-glútamýltransferasi

blóðkalsíumhækkunb,
blóðmagnesíumhækkunb

þreyta, hiti, bjúgur
verkur, verkur fyrir brjósti

hækkaður alkalískur fosfatasib,
hækkað ALATb, hækkað
ASATb, hækkað
heildarbilirúbínb, hækkað
kreatínínb, hækkaður amýlasib,
hækkaður lípasib,
blóðkalíumlækkunb,
blóðmagnesíumlækkunb,
blóðnatríumlækkunb,
blóðkalsíumlækkunb,
blóðkalsíumhækkunb,
blóðfosfatlækkunb,
blóðkalíumhækkunb,
blóðmagnesíumhækkunb,
blóðnatríumhækkunb
aukið kólesteról í blóði,
aukning þríglýseríða í blóði

Hugsanlegt er að tíðni aukaverkana í töflu 7 sé ekki hægt að rekja að öllu leyti til nivolumabs eingöngu eða þegar það er
notað ásamt öðrum lyfjum og að undirliggjandi sjúkdómur eða lyfið sem notað er samhliða geti einnig átt þar hlut að máli.
a
Tilkynnt hefur verið um banvæn tilvik í klínískum rannsóknum sem er lokið eða sem standa yfir.
b
Tíðni rannsóknaniðurstaðna endurspeglar hlutfall sjúklinga þar sem niðurstöður rannsókna hafa versnað frá
upphafsgildi. Sjá „Lýsing á völdum aukaverkunum; óeðlilegar rannsóknaniðurstöður“ hér á eftir.
c
Útbrot er samsett hugtak sem nær yfir dröfnuörðuútbrot, roðaútbrot, kláðaútbrot, útbrot í hárslíðri, dröfnuútbrot,
útbrot sem líkjast mislingaútbrotum, örðuútbrot, graftarbóluútbrot, útbrot með nabbahreistursfrumum,
vessablöðruútbrot, útbreidd útbrot, flagnandi útbrot, húðbólgu, húðbólgu sem líkist þrymlabólum, ofnæmishúðbólgu,
bráðaofnæmishúðbólgu, blöðruhúðbólgu, skinnflagningsbólgu, sóralíka húðbólgu, lyfjaútþot, hnúðótt útbrot og
blöðrusóttarlíki.
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Einnig greint frá í rannsóknum sem ekki voru með í sameinuðu gagnasafni. Tíðnin byggist á útsetningu í öllum
rannsóknunum.
Verkir í stoðkerfi er samsett hugtak sem nær yfir bakverk, beinverki, stoðkerfisverk í brjósti, óþægindi í stoðkerfi,
vöðvaverki, millirifjavöðvaverki, hálsverk, verk í útlimum og verk í mænu.
Tilvik eftir markaðssetningu (sjá einnig kafla 4.4).
Kom fram í klínískum rannsóknum og eftir markaðssetningu.
Gollurshússraskanir er samsett hugtak sem nær yfir gollurshússbólgu, gollurshússvökva, gollurshússþrengingu og
Dressler heilkenni.
Blóðleysi er samsett hugtak sem nær m.a. yfir blóðlýsublóðleysi og sjálfsnæmisblóðleysi, minnkað hemóglóbín,
járnskortsblóðleysi og fækkun rauðra blóðkorna.
Segamyndun er samsett hugtak sem nær yfir segamyndun í portæð, segamyndun í lungnabláæð, lungnasega,
ósæðarsega, slagæðarblóðstorku, segamyndun í djúpum bláæðum, segamyndun í bláæð í grindarholi (pelvic vein),
segamyndun í holæð, bláæðarblóðstorku, bláæðarsega í útlim.

Lýsing á völdum aukaverkunum
Nivolumab eða nivolumab í samsettri meðferð með öðrum lyfjum tengist ónæmistengdum
aukaverkunum. Yfirleitt var hægt að ráða bót á ónæmistengdum aukaverkunum með viðeigandi
meðferð. Almennt þurfti að hætta meðferð fyrir fullt og allt hjá hærra hlutfalli sjúklinga sem fengu
nivolumab ásamt öðrum lyfjum en þeirra sem fengu nivolumab einlyfjameðferð. Í töflu 8 kemur fram
hlutfall sjúklinga með ónæmistengdar aukaverkanir sem þurftu að hætta meðferð fyrir fullt og allt eftir
því hvaða lyf þeir fengu. Hjá sjúklingum sem fengu aukaverkun sýnir tafla 8 auk þess hlutfall
sjúklinga sem þurftu að fá háskammta barksterameðferð (jafngildi a.m.k. 40 mg prednisóns á
sólarhring). Leiðbeiningar um meðhöndlun þessara aukaverkana er lýst í kafla 4.4.
Tafla 8:

Ónæmistengdar aukaverkanir sem leiddu til þess að hætta varð meðferð fyrir
fullt og allt eða útheimtu háskammta barksterameðferð, eftir því hvaða lyf
sjúklingar fengu (nivolumab einlyfjameðferð, nivolumab ásamt ipilimumabi
(með eða án krabbameinslyfjameðferðar), nivolumab ásamt
krabbameinslyfjameðferð, eða nivolumab ásamt cabozantinibi)
Nivolumab
einlyfjameðferð
%

Nivolumab ásamt Nivolumab ásamt
ipilimumabi
krabbameinslyfja
(með eða án
meðferð
%
krabbameinslyfja
meðferðar)
%
Ónæmistengd aukaverkun sem leiddi til þess að hætta varð meðferð
Lungnabólga (pneumonitis)
1,5
2,5
Ristilbólga
1,0
6
Lifrarbólga
0,9
5
Nýrnabólga og vanstarfsemi
0,3
1,2
nýrna
Innkirtlakvillar
0,3
2,0
Húð
0,6
1,0
Ofnæmi/Innrennslistengd
0,1
0,3
viðbrögð
Ónæmistengd aukaverkun sem krafðist háskammta barksterameðferðara,b
Lungnabólga (pneumonitis)
65
59
Ristilbólga
14
32
Lifrarbólga
20
37
Nýrnabólga og vanstarfsemi
22
27
nýrna
Innkirtlakvillar
6
20
Húð
4
8
Ofnæmi/Innrennslistengd
18
16
viðbrögð
a
b

a.m.k. jafngildi 40 mg prednisóns á sólarhring
tíðni er samkvæmt fjölda sjúklinga sem fengu ónæmistengda aukaverkun
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Nivolumab ásamt
cabozantinibi
%

2,4
2,5
1,1
3,3

2,5
2,5
4,1
0,6

0,5
1,0
2,5

1,3
2,2
0

59
8
8
10

56
8
23
9

6
6
24

4,2
8
0

Ónæmistengd lungnabólga
Hjá sjúklingum sem fengu einlyfjameðferð með nivolumabi var tíðni lungnabólgu þ.m.t.
millivefslungnasjúkdóms og íferðar í lungum 3,6% (147/4.122). Í meirihluta tilvikanna var tilkynnt
um alvarleikastig 1 og 2 hjá 0,9% (38/4.122) og 1,8% (74/4.122) sjúklinga, í þeirri röð. Greint var frá
tilvikum af alvarleikastigi 3 og 4 hjá 0,8% (32/4.122) og <0,1% (1/4.122) sjúklinga, í þeirri röð. Sex
sjúklingar (0,1%) létust. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 14,4 vikur (á
bilinu: 0,7-85,1). Hjöðnun varð hjá 100 sjúklingum (68,0%) þar sem miðgildistími fram að hjöðnun
var 6,6 vikur (á bilinu: 0,1+-109,1+); +táknar að mæling sé takmörkuð (censored observation).
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi (með eða án krabbameinslyfjameðferðar) var
tíðni lungnabólgu þ.m.t. millivefslungnabólgu 6,9% (145/2.094). Greint var frá 2. stigs, 3. stigs og
4. stigs tilvikum hjá 3,5% (73/2.094), 1,1% (24/2.094) og 0,4% (8/2.094) sjúklinga, í sömu röð. Fjórir
sjúklingar (0,2%) létust. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 2,7 mánuðir (á
bilinu: 0,1-56,8). Aukaverkunin hjaðnaði hjá 119 sjúklingum (82,1%) og var miðgildistími fram að
hjöðnun 6,1 vika (á bilinu: 0,3-149,3+).
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð var tíðni lungnabólgu, þ.m.t.
millivefslungnasjúkdóms, 5,4% (59/1.092). Greint var frá 2. stigs, 3. stigs og 4. stigs tilvikum hjá
2,7% (29/1.092), 1,2% (13/1.092) og 0,3% (3/1.092) sjúklinga. Tveir sjúklingar (0,2%) létust.
Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 24,1 vika (á bilinu: 1,6-96,9). Hjöðnun varð
hjá 40 sjúklingum (67,8%) þar sem miðgildistími fram að hjöðnun var 10,4 vikur (á bilinu:
0,3+-121,3+).
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt cabozantinibi var tíðni lungnabólgu, þ.m.t.
millivefslungnasjúkdóms, 5,6% (18/320). Greint var frá 2. stigs og 3. stigs tilvikum hjá 1,9% (6/320)
og 1,6% (5/320) sjúklinga. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 26,9 vikur (á
bilinu: 12,3-74,3 vikur). Hjöðnun varð hjá 14 sjúklingum (77,8%) þar sem miðgildistími fram að
hjöðnun var 7,5 vikur (á bilinu: 2,1-60,7+ vikur).
Ónæmistengd ristilbólga
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab einlyfjameðferð var tíðni niðurgangs, ristilbólgu eða tíðra
hægðalosana 15,3% (631/4.122). Meirihluti tilvikanna sem greint var frá var af 1. og 2. alvarleikastigi
hjá 9,9% (409/4.122) og 3,9% (160/4.122) sjúklinga, í þeirri röð. Greint var frá 3. og 4. stigs tilvikum
hjá 1,5% (61/4.122) og <0,1% (1/4.122) sjúklinga, í þeirri röð. Miðgildi tímalengdar þar til
aukaverkunin kom fram var 7,9 vikur (á bilinu: 0,1-115,6). Hjöðnun varð hjá 565 sjúklingum (90,5%)
þar sem miðgildistími fram að hjöðnun var 2,4 vikur (á bilinu: 0,1-124,4+).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi (með eða án
krabbameinslyfjameðferðar) var tíðni niðurgangs eða ristilbólgu 27,7% (580/2.094). Greint var frá
2. stigs tilvikum hjá 8,8% (184/2.094), 3. stigs hjá 6,8% (142/2.094) og 4. stigs tilvikum hjá 0,1%
(3/2.094) sjúklinga. Einn sjúklingur (< 0,1%) lést. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom
fram var 1,4 mánuðir (á bilinu: 0,0-48,9). Hjöðnun varð hjá 577 sjúklingum (90,8%) og miðgildi tíma
fram að hjöðnun var 2,7 vikur (á bilinu: 0,1-159,4+). Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með 1 mg/kg
af nivolumabi ásamt 3 mg/kg af ipilimumabi var tíðni niðurgangs eða ristilbólgu 46,7%, þ.m.t. 2. stigs
(13,6%), 3. stigs (15,8%) og 4. stigs (0,4%).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt krabbameinslyfjameðferð var tíðni
niðurgangs eða ristilbólgu 29,8% (325/1.092). Greint var frá 2. stigs, 3. stigs og 4. stigs tilvikum
hjá 9,4% (103/1.092), 4,0% (44/1.092) og 0,5% (6/1.092) sjúklinga. Einn sjúklingur (< 0,1%) lést.
Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 4,4 vikur (á bilinu: 0,1-93,6). Hjöðnun varð
hjá 284 sjúklingum (87,7%) þar sem miðgildistími fram að hjöðnun var 1,6 vika (á bilinu: 0,1-117,6+).
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt cabozantinibi var tíðni niðurgangs, ristilbólgu, tíðra
hægðalosana eða garnabólgu 59,1% (189/320). Greint var frá 2. stigs og 3. stigs tilvikum hjá 25,6%
(82/320) og 6,3% (20/320) sjúklinga. Greint var frá 4. stigs tilviki hjá 0,6% (2/320) sjúklinga. Miðgildi
tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 12,9 vikur (á bilinu: 0,3-110,9 vikur). Hjöðnun varð
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hjá 143 sjúklingum (76,1%) þar sem miðgildistími fram að hjöðnun var 12,9 vikur (á
bilinu: 0,1-139,7+ vikur).
Ónæmistengd lifrarbólga
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab einlyfjameðferð var tíðni óeðlilegra lifrarprófa 7,4%
(306/4.122). Meirihluti tilvikanna sem greint var frá var af 1. og 2. alvarleikastigi, 4,0% (165/4.122)
og 1,7% (70/4.122) sjúklinga, í þeirri röð. Greint var frá 3. stigs tilvikum hjá 1,4% (59/4.122)
sjúklinga og 4. stigs tilvikum hjá 0,3% (12/4.122) sjúklinga. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin
kom fram var 10,0 vikur (á bilinu: 0,1-120,0). Hjöðnun varð hjá 240 sjúklingum (79,5%) þar sem
miðgildistími fram að hjöðnun var 6,1 vika (á bilinu: 0,1-126,4+).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi (með eða án
krabbameinslyfjameðferðar) var tíðni óeðlilegra lifrarprófa 19,2% (402/2.094). Greint var frá 2. stigs,
3. stigs og 4. stigs tilvikum hjá 4,2% (88/2.094), 7,8% (163/2.094) og 1,2% (25/2.094) sjúklinga, í
sömu röð. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 1,9 mánuðir (á bilinu: 0,0-36,6).
Hjöðnun varð hjá 351 sjúklingi (87,8%) og miðgildistími fram að hjöðnun var 5,3 vikur (á bilinu:
0,1-175,9+). Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með 1 mg/kg af nivolumabi ásamt 3 mg/kg af
ipilimumabi var tíðni óeðlilegra lifrarprófa 30,1%, þ.m.t. 2. stigs (6,9%), 3. stigs (15,8%) og 4. stigs
(1,8%).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt krabbameinslyfjameðferð var tíðni
óeðlilegra lifrarprófa 21,6% (236/1.092). Greint var frá 2. Stigs, 3. stigs og 4. stigs tilvikum hjá 7,1%
(77/1.092) og 3,2% (35/1.092) og < 0,1% (1/1.092) sjúklinga. Miðgildi tímalengdar þar til
aukaverkunin kom fram var 7,9 vikur (á bilinu: 0,1-84,1). Hjöðnun varð hjá 185 sjúklingum (79,7%)
þar sem miðgildistími fram að hjöðnun var 9,1 vika (á bilinu: 0,4-150,6+).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt cabozantinibi var tíðni óeðlilegra
lifrarprófa 41,6% (133/320). Greint var frá 2. stigs, 3. stigs og 4. stigs tilvikum hjá 14,7% (47/320),
10,3% (33/320) og 0,6% (2/320) sjúklinga. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var
8,3 vikur (á bilinu: 0,1-107,9 vikur). Hjöðnun varð hjá 101 sjúklingi (75,9%) þar sem miðgildistími
fram að hjöðnun var 9,6 vikur (á bilinu: 0,1-89,3+ vikur).
Ónæmistengd nýrnabólga og vanstarfsemi nýrna
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab einlyfjameðferð var tíðni nýrnabólgu og vanstarfsemi nýrna
2,7% (112/4.122). Meirihluti tilvikanna sem greint var frá var af 1. og 2. alvarleikastigi hjá 1,6%
(66/4.122) og 0,7% (28/4.122) sjúklinga, í þeirri röð. Greint var frá 3. stigs tilvikum hjá 0,4%
(17/4.122) sjúklinga og 4. stigs tilvikum hjá <0,1% (1/4.122) sjúklinga. Miðgildi tímalengdar þar til
aukaverkun kom fram var 11,3 vikur (á bilinu: 0,1-79,1). Hjöðnun varð hjá 74 sjúklingum (69,2%) þar
sem miðgildistími fram að hjöðnun var 8,0 vikur (á bilinu: 0,3-79,1+).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi (með eða án
krabbameinslyfjameðferðar) var tíðni nýrnabólgu eða vanstarfsemi nýrna 6,1% (128/2.094). Greint var
frá 2. stigs, 3. stigs og 4. stigs tilvikum hjá 2,3% (49/2.094), 1,0% (20/2.094) og 0,5% (10/2.094)
sjúklinga, í sömu röð. Tveir sjúklingar (< 0,1%) létust. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom
fram var 2,5 mánuðir (á bilinu: 0,0-34,8). Hjöðnun varð hjá 97 sjúklingum (75,8%) og miðgildistími
fram að hjöðnun var 6,3 vikur (á bilinu: 0,1-172,1+).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt krabbameinslyfjameðferð var tíðni
nýrnabólgu eða vanstarfsemi nýrna 9,1% (99/1.092). Greint var frá 2. stigs, 3. stigs og 4. stigs tilvikum
hjá 3,7% (40/1.092), 1,1% (12/1.092) og 0,2% (2/1.092) sjúklinga. Einn sjúklingur (< 0,1%) lést.
Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 11,3 vikur (á bilinu: 0,7-60,7). Hjöðnun varð
hjá 62 sjúklingum (62,6%) þar sem miðgildistími fram að hjöðnun var 11,7 vikur (á
bilinu: 0,1-135.1+).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt cabozantinibi var tíðni nýrnabólgu,
ónæmismiðlaðrar nýrnabólgu, nýrnabilunar, bráðs nýrnaskaða, aukningar kreatíníns eða þvagefnis í
blóði 10,0% (32/320). Greint var frá 2. stigs og 3. stigs tilvikum hjá 3,4% (11/320) og 1,3% (4/320)
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sjúklinga. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 14,2 vikur (á
bilinu: 2,1-87,1 vikur). Hjöðnun varð hjá 18 sjúklingum (58,1%) þar sem miðgildistími fram að
hjöðnun var 10,1 vika (á bilinu: 0,6-90,9+ vikur).
Ónæmistengdir innkirtlakvillar
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab einlyfjameðferð var tíðni skjaldkirtilsraskana þ. á m. van- eða
ofstarfsemi skjaldkirtils 12,5% (516/4.122). Meirihluti tilvikanna sem greint var frá var af 1. og 2.
alvarleikastigi hjá 6,1% (253/4.122) og 6,2% (256/4.122) sjúklinga, í þeirri röð. Greint var frá 3. stigs
tilvikum skjaldkirtilsraskana hjá 0,2% (7/4.122) sjúklinga. Greint var frá bólgu í heiladingli (1. stig
hjá 3, 2. stig hjá 5, 3. stig hjá 7 og 4. stig hjá 1), vanstarfsemi heiladinguls (2. stig hjá 5 og 3. stig hjá
1), nýrnahettubilun (þ. á m. afleiddri nýrnahettubarkarskerðingu og bráðri nýrnahettubarkarskerðingu)
(1. stig hjá 1, 2. stig hjá 17 og 3. stig hjá 8), sykursýki (þ. á m. sykursýki tegund 1 og ketónblóðsýring
af völdum sykursýki) (1. stig hjá 1, 2. stig hjá 4, 3. stig hjá 5 og 4. stig hjá 2). Miðgildi tímalengdar þar
til þessir innkirtlakvillar komu fram var 11,1 vika (á bilinu: 0,1-126,7). Hjöðnun varð
hjá 278 sjúklingum (49,8%). Miðgildistími fram að hjöðnun var 44,1 vika (á bilinu: 0,4-204,4+).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi (með eða án
krabbameinslyfjameðferðar) var tíðni skjaldkirtilsraskana 22,9% (479/2.094). Greint var frá 2. stigs og
3. stigs skjaldkirtilsröskunum hjá 12,5% (261/2.094) og 1,0% (21/2.094) sjúklinga, í sömu röð. Greint
var frá 2. stigs og 3. stigs heiladingulsbólgu (þ. á m. eitilfrumna heiladingulsbólgu) hjá 2,0%
(42/2.094) og 1,6% (33/2.094) sjúklinga, í sömu röð. Hjá 0,8% sjúklinga (16/2.094) kom fram 2. stigs
vanstarfsemi heiladinguls og 3. stigs hjá 0,5% sjúklinga (11/2.094). Greint var frá 2., 3. og
4. stigs nýrnahettubilun (þ. á m. afleiddri nýrnahettubarkarskerðingu) hjá 2,3% (49/2.094), 1,5%
(32/2.094) og 0,2% (4/2.094) sjúklinga, í sömu röð. Hjá 0,1% sjúklinga (1/2.094) kom fram 1. stigs
sykursýki, 2. stigs hjá 0,2% (4/2.094), 3. stigs hjá < 0,1% (1/2.094) og 4. stigs hjá 0,1% (3/2.094) og
greint var frá 4. stigs ketónblóðsýringu af völdum sykursýki hjá < 0,1% (2/2.094). Miðgildi
tímalengdar þar til þessir innkirtlakvillar komu fram var 2,1 mánuður (á bilinu: 0,0-28,1). Hjöðnun
varð hjá 201 sjúklingi (40,7%). Tími fram að hjöðnun var á bilinu 0,3 til 257,1+ vikur.
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt krabbameinslyfjameðferð var tíðni
skjaldkirtilsraskana 11,7% (128/1.092). Greint var frá 2. stigs skjaldkirtilsröskunum hjá 5,5%
(60/1.092) sjúklinga. Greint var frá 3. stigs heiladingulsbólgu hjá < 0,1% (1/1.092) sjúklinga. Greint
var frá 2. stigs og 3. stigs vanstarfsemi heildinguls hjá 0,3% (3/1.092) og 0,3% (3/1.092) sjúklinga.
Nýrnahettubarkarskerðing 2. stigs, 3. stigs og 4. stigs kom fram hjá 0,7% (8/1.092), 0,2% (2/1.092 og
<0,1% (1/1.092) sjúklinga. Greint var frá sykursýki, þ.m.t. sykursýki af tegund 1 og svæsinni
sykursýki af tegund 1 (2. stig hjá 1, 3. stig hjá 2 og 4. stig hjá 1) og ketónblóðsýring af völdum
sykursýki (4. stig hjá 1). Miðgildi tímalengdar þar til þessir innkirtlakvillar komu fram var 14,3 vikur
(á bilinu: 2,0-124,3). Hjöðnun varð hjá 56 sjúklingum (38,9%). Tími fram að hjöðnun var á bilinu 0,4
to 155,7+ vikur.
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt cabozantinibi var tíðni
skjaldkirtilsraskana 43,1% (138/320). Greint var frá 2. stigs og 3. stigs skjaldkirtilsröskunum hjá
23,1% (74/320) og 0,9% (3/320) sjúklinga. Heiladingulsbólga kom fram hjá 0,6% (2/320), allt 2. stigs.
Nýrnahettubilun (þ.m.t. afleidd nýrnahettubarkarbilun) kom fram hjá 4,7% (15/320) sjúklinga. Greint
var frá 2. stigs og 3. stigs nýrnahettubilun hjá 2,2% (7/320) og 1,9% (6/320) sjúklinga. Miðgildi
tímalengdar þar til þessir innkirtlakvillar komu fram var 12,3 vikur (á bilinu: 2,0-89,7 vikur). Hjöðnun
varð hjá 50 sjúklingum (35,2%). Tími fram að hjöðnun var á bilinu 0,9 til 132,0+ vikur.
Ónæmistengdar aukaverkanir á húð
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab einlyfjameðferð var tíðni útbrota 29,5% (1.215/4.122).
Meirihluti tilvikanna sem greint var frá var af 1. alvarleikastigi, þ.e. hjá 22,4% (924/4.122) sjúklinga.
Greint var frá 2. stigs tilvikum hjá 5,7% (235/4.122) sjúklinga og 3. stigs tilvikum hjá 1,4% (56/4.122)
sjúklinga. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkun kom fram var 6,3 vikur (á bilinu: 0,1-121,1).
Hjöðnun varð hjá 779 sjúklingum (64,6%) þar sem miðgildistími fram að hjöðnun var 18,1 vika (á
bilinu: 0,1-192,7+).
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Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi (með eða án
krabbameinslyfjameðferðar) var tíðni útbrota 46,2% (968/2.094). Greint var frá 2. stigs tilvikum hjá
14,1% sjúklinga (296/2.094), 3. stigs hjá 4,6% (97/2.094) og 4. stigs hjá < 0,1% (2/2.094), í þeirri röð.
Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 0,7 mánuðir (á bilinu: 0,0-33,8). Hjöðnun
varð hjá 671 sjúklingi (69,6%) og miðgildistími fram að hjöðnun var 11,1 vika (á bilinu: 0,1-268,7+).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með 1 mg/kg af nivolumabi ásamt 3 mg/kg af ipilimumabi var
tíðni útbrota 65,2%, þ.m.t. 2. stigs (20,3%) og 3. stigs (7,8%).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt krabbameinslyfjameðferð var tíðni útbrota
24,5% (267/1.092). Greint var frá 2. stigs og 3. stigs tilvikum hjá 6,4% (70/1.092) og 2,5% (27/1.092)
sjúklinga. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 9,1 vika (á bilinu: 0,1-97,4).
Hjöðnun varð hjá 166 sjúklingum (62,2%) þar sem miðgildistími fram að hjöðnun var 19,1 vika (á
bilinu: 0,1-188,1+).
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt cabozantinibi var tíðni útbrota
62,8% (201/320). Greint var frá 2. stigs og 3. stigs tilvikum hjá 23,1% (74/320) og 10,6% (34/320)
sjúklinga. Miðgildi tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 6,14 vikur (á bilinu:
0,1-104,4 vikur). Hjöðnun varð hjá 137 sjúklingum (68,2%) þar sem miðgildistími fram að hjöðnun
var 18,1 vika (á bilinu: 0,1-130,6+ vikur).
Mjög sjaldgæf tilvik af SJS og TEN, sum banvæn, hafa komið fram (sjá kafla 4.2 og 4.4).
Innrennslistengd viðbrögð
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab einlyfjameðferð var tíðni ofnæmis/innrennslisviðbragða 3,9%
(160/4.122) þ. á m. 3. stigs tilvik hjá 9 og 4. stigs hjá 3 sjúklingum.
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt ipilimumabi (með eða án
krabbameinslyfjameðferðar) var tíðni ofnæmis/innrennslistengdra viðbragða 4,9% (103/2.094). Greint
var frá 1. stigs tilvikum hjá 2,1% sjúklinga (44/2.094), 2. stigs hjá 2,5% (53/2.094), 3. stigs hjá 0,2%
(1/2.094) og 4. stigs hjá < 0,1% (1/2.094). Hjá sjúklingum með illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu
sem fengu meðferð með 3 mg/kg af nivolumabi ásamt 1 mg/kg af ipilimumabi var tíðni
ofnæmis/innrennslisviðbragða 12%.
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt krabbameinslyfjameðferð var tíðni
ofnæmis/innrennslistengdra viðbragða 10,6% (116/1.092). Greint var frá 2. stigs, 3. stigs og 4. stigs
tilvikum hjá 6,5% (71/1.092), 1,4% (15/1.092) og 0,2% (2/1.092) sjúklinga.
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt cabozantinibi var tíðni
ofnæmis/innrennslisviðbragða 2,5% (8/320). Hjá þessum 8 sjúklingum voru tilvikin 1. eða 2. stigs.
Greint var frá 2. stigs tilvikum hjá 0,3% (1/320) sjúklinga.
Fylgikvillar eftir ígræðslu ósamgena blóðmyndandi stofnfruma við hefðbundið Hodgkins eitlaæxli
Greint hefur verið frá hýsilsótt sem kom skjótt fram við notkun nivolumabs fyrir og eftir ígræðslu
ósamgena blóðmyndandi stofnfruma (sjá kafla 4.4).
Hjá 62 sjúklingum, metnum í tveimur rannsóknum á hefðbundnu Hodgkins eitlaæxli, sem gengust
undir ósamgena ígræðslu blóðmyndandi stofnfruma eftir að einlyfjameðferð með nivolumabi var hætt,
var greint frá 3. og 4. stigs bráðri hýsilsótt hjá 17/62 sjúklingum (27,4%). Greint var frá ofurbráðri
hýsilsótt hjá fjórum sjúklingum (6%) skilgreint sem bráð hýsilsótt sem kemur fram 14 dögum eftir
stofnfrumugjöf. Greint var frá hitaheilkenni (febrile syndrome) sem þarfnaðist sterameðferðar, án
skilgreinds sýkingarvalds, hjá sex sjúklingum (12%) innan fyrstu 6 vikna eftir ígræðslu. Sterar voru
notaðir hjá fjórum sjúklingum og þrír sjúklingar svöruðu sterameðferð. Lifrarbláæðateppusjúkdómur
kom fyrir hjá tveimur sjúklingum, annar þeirra lést vegna bráðrar hýsilsóttar og fjöllíffærabilunar.
Nítján af 62 sjúklingum (30,6%) létust vegna fylgikvilla ósamgena ígræðslu blóðmyndandi stofnfruma
eftir nivolumab. Miðgildi eftirfylgni frá síðari ósamgena ígræðslu blóðmyndandi stofnfruma hjá
sjúklingunum 62 var 38,5 mánuðir (á bilinu: 0-68 mánuðir).
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Hækkun lifrarensíma þegar nivolumab er gefið ásamt cabozantinibi við nýrnafrumukrabbameini
Í klínískri rannsókn hjá sjúklingum með nýrnafrumukrabbamein sem höfðu ekki fengið meðferð áður
og fengu nivolumab ásamt cabozantinibi var aukin tíðni 3. og 4. stigs ALAT (10,1%) og ASAT (8,2%)
hækkunar samanborið við nivolumab einlyfjameðferð hjá sjúklingum með langt gengið
nýrnafrumukrabbamein. Hjá sjúklingum með ≥2. stigs ALAT eða ASAT hækkun (n=85): miðgildi
tímalengdar þar til aukaverkunin kom fram var 10,1 vika (á bilinu: 2,0 til 106,6 vikur), 26% fengu
barkstera í að miðgildi 1,4 vikur (á bilinu: 0,9 til 75,3 vikur) og hjöðnun að stigi 0-1 varð hjá 91% með
miðgildistíma fram að hjöðnun 2,3 vikur (á bilinu: 0,4 til 108,1+ vika). Hjá 45 sjúklingum með
≥2. stigs ALAT eða ASAT hækkun þar sem meðferð var hafin á ný með annaðhvort nivolumabi
(n=10) eða cabozantinibi (n=10) gefið sem stakt lyf eða bæði lyfin (n=25) kom ≥2. stigs ALAT eða
ASAT hækkun aftur fram hjá 3 sjúklingum sem fengu OPDIVO, 4 sjúklingum sem fengu cabozantinib
og 8 sjúklingum sem fengu bæði OPDIVO og cabozantinib.
Óeðlilegar rannsóknaniðurstöður
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab einlyfjameðferð var hlutfall sjúklinga þar sem breyting varð frá
upphafsgildi í 3. eða 4. stigs óeðlilegar rannsóknaniðurstöður: 3,9% með blóðleysi (allt 3. stigs), 0,7%
með blóðflagnafæð, 0,8% með hvítfrumnafæð, 9,6% með eitilfrumnafæð, 1,0% með
daufkyrningafæð, 1,9% með hækkaðan alkalískan fosfatasa, 2,7% með hækkað ASAT, 2,4% með
hækkað ALAT, 0,9% með hækkað heildarbilirúbín og 0,7% með hækkað kreatínín, 2,7% með
blóðsykurshækkun, 1,2% með blóðsykurslækkun 4,2% með hækkaðan amýlasa, 7,4% með hækkaðan
lípasa, 5,2% með blóðnatríumlækkun, 1,7% með blóðkalíumhækkun, 1,4% með blóðkalíumlækkun,
1,2% með blóðkalsíumhækkun, 0,7% með hækkað magnesíum í blóði, 0,4% með lækkað magnesíum í
blóði, 0,7% með blóðkalsíumlækkun, 0,9% með albúmbín lækkun í blóði og <0,1% með
blóðnatríumhækkun.
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi (með eða án krabbameinslyfjameðferðar)
urðu rannsóknaniðurstöður lakari miðað við upphafsgildi, og alvarleikastig varð 3. eða 4. stigs
samkvæmt eftirfarandi: blóðleysi hjá 4,9%, blóðflagnafæð hjá 1,5%, hvítfrumnafæð hjá 2,3%,
eitilfrumnafæð hjá 7,3%, daufkyrningafæð hjá 3,4%, hækkaður alkalískur fosfatasi hjá 2,9%, aukið
ASAT hjá 7,3%, aukið ALAT hjá 8,4%, aukið heildarbilirúbín hjá 1,2%, hækkað kreatínín hjá 1,6%,
blóðsykurshækkun hjá 5,8%, hækkaður amýlasi hjá 8,4%, hækkaður lípasi hjá 16,7%,
blóðkalsíumlækkun hjá 0,8%, blóðnatríumhækkun hjá 0,2%, blóðkalsíumhækkun hjá 1,0%,
blóðkalíumhækkun hjá 1,9%, blóðmagnesíumhækkun hjá 0,5%, blóðkalíumlækkun hjá 3,4% og
blóðnatríumlækkun hjá 9,8%.
Hærra hlutfall sjúklinga (15,3%) sem fengu meðferð með nivolumabi 1 mg/kg ásamt ipilimumabi
3 mg/kg mældist með 3. eða 4. stigs hækkað ALAT miðað við gildi í upphafi.
Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með nivolumabi ásamt krabbameinslyfjameðferð urðu
rannsóknaniðurstöður lakari miðað við upphafsgildi og alvarleikastig varð 3 eða 4 samkvæmt
eftirfarandi: blóðleysi hjá 16,3%, blóðflagnafæð hjá 5,8%, hvítfrumnafæð hjá 11,5%, eitilfrumnafæð
hjá 15,4%, daufkyrningafæð hjá 26,1%, aukinn alkalískur fosfatasi hjá 3,0%, aukið ASAT hjá 4,2%,
aukið ALAT hjá 3,1%, aukið bilirúbín hjá 2,3%, aukið kreatínín hjá 1,4%, aukinn amýlasi hjá 5,9%,
aukinn lípasi hjá 4,0%, blóðnatríumhækkun hjá 0,6%, blóðnatríumlækkun hjá 8,7%,
blóðkalíumhækkun hjá 1,7%, blóðkalíumlækkun hjá 7,4%, blóðkalsíumhækkun hjá 1,0%,
blóðkalsíumlækkun hjá 2,0%, blóðmagnesíumlækkun hjá 1,5%, blóðsykurshækkun hjá 3,1% og
blóðsykurslækkun hjá 0,6%.
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt cabozantinibi var hlutfall sjúklinga þar sem
rannsóknaniðurstöður urðu lakari miðað við upphafsgildi og alvarleikastig varð 3 eða 4 samkvæmt
eftirfarandi: blóðleysi hjá 3,5% (allt 3. stigs), blóðflagnafæð hjá 0,3%, hvítfrumnafæð hjá 0,3%,
eitilfrumnafæð hjá 7,5%, daufkyrningafæð hjá 3,5%, aukinn alkalískur fosfatasi hjá 3,2%, aukið
ASAT 8,2%, aukið ALAT hjá 10,1%, aukið heildarbilirúbín hjá 1,3%, aukið kreatínín hjá 1,3%,
aukinn amýlasi hjá 11,9%, aukinn lípasi hjá 15,6%, blóðsykurshækkun hjá 3,5%, blóðsykurslækkun
hjá 0,8%, blóðkalsíumlækkun hjá 2,2%, blóðkalsíumhækkun hjá 0,3%, blóðkalíumhækkun hjá 5,4%,
blóðmagnesíumhækkun hjá 4,2%, blóðmagnesíumlækkun hjá 1,9%, blóðkalíumlækkun hjá 3,2%,
blóðnatríumlækkun hjá 12,3% og blóðfosfatlækkun hjá 21,2%.
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Ónæmingargeta
Af þeim 3.529 sjúklingum sem fengu nivolumab einlyfjameðferð 3 mg/kg eða 240 mg á tveggja vikna
fresti og hægt var að meta með tilliti til mótefna gegn lyfinu mældust 328 sjúklingar (9,3%) jákvæðir
með tilliti til mótefna gegn lyfinu (treatment-emergent anti-drug-antibodies) þar sem 21 sjúklingur
(0,6%) var jákvæður með tilliti til hlutleysandi mótefna.
Gjöf ásamt krabbameinslyfjameðferð hafði ekki áhrif á ónæmingargetu nivolumabs. Hjá sjúklingum
sem fengu meðferð með nivolumab 240 mg á 2 vikna fresti eða 360 mg á 3 vikna fresti ásamt
krabbameinslyfjameðferð og metnir voru með tilliti til mótefna gegn lyfinu voru 7,5% jákvæðir með
tilliti til mótefna gegn lyfinu þar sem 0,5% voru jákvæðir með tilliti til hlutleysandi mótefna.
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi og voru metnir með tilliti til mótefna gegn
nivolumabi var tíðni mótefna gegn nivolumabi 26,0% við notkun nivolumab 3 mg/kg og ipilimumab
1 mg/kg á 3 vikna fresti, 24,9% við notkun nivolumab 3 mg/kg á 2 vikna fresti og ipilimumab 1 mg/kg
á 6 vikna fresti og 37,8% við notkun nivolumab 1 mg/kg og ipilimumab 3 mg/kg á 3 vikna fresti.
Tíðni hlutleysandi mótefna gegn nivolumabi var 0,8% við notkun nivolumab 3 mg/kg og ipilimumab
1 mg/kg á 3 vikna fresti, 1,5% við notkun nivolumab 3 mg/kg á 2 vikna fresti og ipilimumab 1 mg/kg
á 6 vikna fresti og 4,6% við notkun nivolumab 1 mg/kg og ipilimumab 3 mg/kg á 3 vikna fresti. Hjá
sjúklingum sem hægt var að meta með tilliti til mótefna gegn ipilimumabi var tíðni mótefna gegn
ipilimumabi á bilinu 6,3 til 13,7% og hlutleysandi mótefni gegn ipilimumabi á bilinu 0 til 0,4%.
Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð og voru metnir
með tilliti til mótefna gegn nivolumabi eða hlutleysandi mótefna gegn nivolumabi var tíðni mótefna
gegn nivolumabi 33,8% og tíðni hlutleysandi mótefna var 2,6%. Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab
ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð og voru metnir með tilliti til mótefna gegn
ipilimumabi eða hlutleysandi mótefna gegn ipilimumabi var tíðni mótefna gegn ipilimumabi 7,5% og
hlutleysandi mótefna 1,6%.
Þótt úthreinsun nivolumabs hafi aukist um 20% þegar mótefni gegn nivolumabi voru til staðar, voru
engar vísbendingar um minni verkun eða breytingu á eituráhrifum þegar mótefni gegn nivolumabi
voru til staðar, byggt á greiningum á lyfjahvörfum og viðbrögðum við útsetningu fyrir bæði
einlyfjameðferð og samsettu meðferðina.
Börn
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um öryggi nivolumabs sem einlyfjameðferð eða ásamt
ipilimumabi hjá börnum yngri en 18 ára (sjá kafla 5.1). Engar nýjar upplýsingar sem varða öryggi
komu fram í klínískri rannsókn CA209908 með 151 sjúklingi á barnsaldri með frumkominn illkynja
sjúkdóm í miðtaugakerfi af hárri gráðu, miðað fyrirliggjandi upplýsingar úr rannsóknum hjá
fullorðnum við allar ábendingarnar.
Aldraðir
Ekki var greint frá heildarmun á öryggi hjá öldruðum (≥ 65 ára) og yngri sjúklingum (< 65 ára).
Upplýsingar um sjúklinga 75 ára og eldri með flöguþekjukrabbamein í höfði og hálsi, sem fengu
viðbótarmeðferð við sortuæxli, og sem fengu viðbótarmeðferð við krabbameini í vélinda eða á mótum
maga og vélinda eru of takmarkaðar til þess að hægt sé að draga ályktanir um þennan aldurshóp (sjá
kafla 5.1). Niðurstöður frá sjúklingum með krabbamein í ristli eða endaþarmi með dMMR eða MSI-H
75 ára og eldri eru takmarkaðar. Niðurstöður frá sjúklingum með hefðbundið Hodgkins eitlaæxli
65 ára og eldri eru of takmarkaðar til þess að hægt sé að draga ályktanir hjá hópnum (sjá kafla 5.1).
Hjá sjúklingum með illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu var aukin tíðni alvarlegra aukaverkana og
aukin tíðni þeirra sem hættu meðferð vegna aukaverkana hjá sjúklingum 75 ára og eldri (68% og 35%,
í sömu röð) miðað við alla sjúklinga sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi (54% og 28%, í sömu
röð).
Hjá sjúklingum em fengu nivolumab ásamt cabozantinibi eru upplýsingar hjá sjúklingum með
nýrnafrumukrabbamein 75 ára og eldri of takmarkaðar til þess að hægt sé að draga einhverjar ályktanir
hjá þessum hóp (sjá kafla 5.1).
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Skert lifrar- eða nýrnastarfsemi
Í rannsókninni á sjúklingum með lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð og ekki af
flöguþekjugerð (CA209057), voru upplýsingar um öryggi sjúklinga með skerta lifrar- eða
nýrnastarfsemi við upphaf sambærilegar við heildarhópinn. Þessar niðurstöður ætti að túlka með varúð
vegna lítils fjölda í undirhópum.
Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að
tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun
lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist
lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.
4.9

Ofskömmtun

Ekki hefur verið greint frá neinum tilvikum ofskömmtunar í klínískum rannsóknum. Ef ofskömmtun á
sér stað verður að hafa náið eftirlit með sjúklingum með tilliti til teikna eða einkenna aukaverkana og
hefja viðeigandi einkennameðferð tafarlaust.
5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Æxlishemjandi lyf, einstofna mótefni og efnasambönd lyfja og mótefna,
PD-1/PDL-1 blokkar. ATC-flokkur: L01FF01.
Verkunarháttur
Nivolumab er einstofna ónæmisglóbúlín G4 (IgG4) mótefni (HuMAb) úr mönnum sem binst
PD-1 (programmed death-1) viðtakanum og hamlar víxlverkunum við PD-L1 og PD-L2.
PD-1 viðtakinn gegnir neikvæðu hlutverki varðandi virkni T-frumna og sýnt hefur verið fram á að
hann eigi þátt í stjórnun ónæmissvörunar T-frumna. Tenging PD-1 við bindlana PD-L1 og PD-L2 sem
eru tjáðir í frumum með mótefnavaka, og sem geta verið tjáðir í æxlum eða öðrum frumum í
örumhverfi æxla, hamlar T-frumufjölgun og cýtókínseytingu. Nivolumab eflir T-frumusvörun þ.m.t.
æxlissvörun með því að hamla PD-1 tengingu við PD-L1 og PD-L2 bindla. Í einsgena músalíkani dró
úr æxlisvexti við hömlun á PD-1 virkni.
Hömlun af völdum sameiningar nivolumabs (and-PD-1) og ipilimumabs (and-CTLA-4) veldur bættri
andæxlissvörun í sortuæxli með meinvörpum. Í nagdýra æxlislíkönum við kynæxlun (syngenetic) olli
tvíþætt hömlun PD-1 og CTLA-4 samvirkri andæxlisvirkni.
Verkun og öryggi
Samkvæmt líkani fyrir tengsl skammta/útsetningar og verkunar og öryggis er enginn klínískt
marktækur munur á verkun og öryggi nivolumab 240 mg á 2 vikna fresti og 3 mg/kg á 2 vikna fresti.
Samkvæmt þessum tengslum er auk þess enginn klínískt marktækur munur á nivolumabi 480 mg á
4 vikna fresti og 3 mg/kg á 2 vikna fresti í viðbótarmeðferð við sortuæxli, við langt gengnu sortuæxli
og langt gengnu nýrnafrumukrabbameini.
Sortuæxli
Meðferð við langt gengnu sortuæxli
Slembuð 3. stigs rannsókn, samanburður við dacarbazin (CA209066)
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg við meðferð á langt gengnu sortuæxli (óskurðtæku eða með
meinvörpum) voru metin í 3. stigs, slembaðri tvíblindri rannsókn (CA209066). Rannsóknin náði til
fullorðinna sjúklinga (18 ára og eldri) sem höfðu ekki fengið meðferð áður og voru með staðfest III.
eða IV. stigs BRAF villigerðar sortuæxli og ECOG færniskorið 0 eða 1. Sjúklingar með virkan
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sjálfsnæmissjúkdóm, sortuæxli í auga eða virk meinvörp í heila eða í innri heilahimnum
(leptomeningeal) voru útilokaðir frá rannsókninni.
Alls var 418 sjúklingum slembiraðað og fengu 3 mg/kg nivolumab (n = 210) gefið í bláæð
á 60 mínútum á tveggja vikna fresti eða dacarbazin (n = 208) 1.000 mg/m2 á þriggja vikna fresti.
Slembiröðunin var lagskipt eftir PD-L1 stöðu æxlis og M stöðu (M0/M1a/M1b á móti M1c). Meðferð
var haldið áfram meðan klínískur ávinningur var af meðferðinni eða þar til meðferðin þoldist ekki
lengur. Meðferð var leyfð eftir sjúkdómsversnun hjá sjúklingum sem höfðu klínískan ávinning af
meðferðinni og fengu ekki umtalsverðar aukaverkanir af rannsóknarlyfinu samkvæmt mati
rannsóknarlæknis. Mat á æxli samkvæmt aðlöguðum svörunarmats skilmerkjum í föstum æxlum
RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours), útgáfa 1.1, var gert 9 vikum eftir
slembiröðun og haldið áfram á 6 vikna fresti fyrsta árið og síðan á 12 vikna fresti. Aðalútkomumæling
verkunar var heildarlifun. Aðrar aðalútkomumælingar verkunar eru m.a. lifun án sjúkdómsversnunar
(PFS) og svörunartíðni (objective response rate (ORR)).
Jafnvægi var á einkennum hjá hópunum við upphaf. Miðgildi aldurs var 65 ár (á bilinu: 18-87), 59%
voru karlar og 99,5% voru hvítir. Flestir sjúklinganna voru með ECOG færniskor 0 (64%)
eða 1 (34%). Sextíu og eitt % sjúklinganna var með sjúkdóm á M1c stigi við upphaf rannsóknarinnar.
Sjötíu og fjögur % sjúklinganna var með sortuæxli í húð og 11% voru með sortuæxli í slímhúð; 35%
sjúklinganna voru með PD-L1 jákvætt sortuæxli (≥ 5% tjáning í æxlisfrumuhimnu). Sextán %
sjúklinganna hafði áður fengið viðbótarmeðferð, algengasta viðbótarmeðferðin var interferon (9%).
Fjögur % sjúklinga var með sögu um meinvörp í heila og 37% sjúklinga var með LDH gildi hærra en
eðlileg efri mörk við upphaf rannsóknarinnar.
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun eru sýnd á mynd 1.
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (CA209066)

Lífslíkur

Mynd 1:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab
210
185
Dacarbazin
208
177

- - -- - -

150

105

45

8

0

123

82

22

3

0

Nivolumab (tilvik: 50/210), miðgildi og 95% CI: NA
Dacarbazin (tilvik: 96/208), miðgildi og 95% CI: 10,84 (9,33; 12,09)

Ávinningur varðandi heildarlifun var með samræmdum hætti hjá öllum undirhópum sjúklinga þ.m.t.
upphafsstaða ECOG færni, M staða, saga meinvarpa í heila og upphafsgildi LDH. Ávinningur
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varðandi lífslíkur var óháður því hvort sjúklingar voru með æxli sem voru flokkuð PD-L1 neikvæð eða
PD-L1 jákvæð (markgildi PD-L1 tjáningar í æxlisfrumuhimnu 5% eða 10%).
Fyrirliggjandi gögn benda til að seinkun sé á verkun nivolumabs þannig að ávinningur af nivolumabi
fram yfir krabbameinslyfjameðferð getur tekið 2-3 mánuði.
Niðurstöður verkunar eru sýndar í töflu 9.
Tafla 9:

Niðurstöður verkunar (CA209066)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall
99,79% CI
95% CI
p-gildi
Miðgildi (95% CI)
Tíðni (95% CI)
Við 6 mánuði
Við 12 mánuði
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfall
95% CI
p-gildi
Miðgildi (95% CI)
Tíðni (95% CI)
Við 6 mánuði
Við 12 mánuði

nivolumab
(n = 210)

dacarbazin
(n = 208)

50 (23,8%)

96 (46,2%)
0,42
(0,25; 0,73)
(0,30; 0,60)
< 0,0001

Ekki náð

10,8 (9,33; 12,09)

84,1 (78,3; 88,5)
72,9 (65,5; 78,9)

71,8 (64,9; 77,6)
42,1 (33,0; 50,9)

108 (51,4%)

163 (78,4%)
0,43
(0,34; 0,56)
< 0,0001

5,1 (3,48; 10,81)

2,2 (2,10; 2,40)

48,0 (40,8; 54,9)
41,8 (34,0; 49,3)

18,5 (13,1; 24,6)
Á ekki við

Hlutlæg svörun
(95% CI)
Hlutfallslíkindi (95% CI)
p-gildi

84 (40,0%)
(33,3; 47,0)

29 (13,9%)
(9,5; 19,4)

Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)

16 (7,6%)
68 (32,4%)
35 (16,7%)

Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Tími fram að svörun (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)

4,06 (2,52; 6,54)
< 0,0001

Ekki náð

(0+-12,5+)

2,1 (1,2-7,6)

“+” þýðir að mæling er takmörkuð (censored observation).
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2 (1,0%)
27 (13,0%)
46 (22,1%)

6,0 (1,1-10,0+)

2,1 (1,8-3,6)

Slembuð 3. stigs rannsókn, samanburður við krabbameinslyfjameðferð (CA209037)
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg við meðferð á langt gengnu sortuæxli (óskurðtæku eða með
meinvörpum) var metið í 3. stigs, slembaðri opinni rannsókn (CA209037). Rannsóknin náði til
fullorðinna sem hafði versnað meðan á meðferð með ipilimumab stóð eða eftir að henni lauk, og ef um
BRAF V600 stökkbreytingu var að ræða, sjúklinga sem einnig hafði versnað meðan á meðferð með
BRAF kínasa hemli stóð eða eftir að henni lauk. Sjúklingar með virkan sjálfsnæmissjúkdóm, sortuæxli
í auga, með virk meinvörp í heila eða í innri heilahimnum eða sögu um aukaverkanir, tengdar fyrri
meðferð með ipilimumab, með hátt alvarleikastig (4. stig samkvæmt CTCAE v4.0), fyrir utan ógleði,
þreytu, innrennslistengd viðbrögð eða innkirtlakvilla sem hafði gengið til baka, voru útilokaðir frá
rannsókninni.
Alls var 405 sjúklingum slembiraðað og fengu annaðhvort nivolumab (n = 272) í bláæð á 60 mínútum
í skammtinum 3 mg/kg á 2 vikna fresti eða krabbameinslyfjameðferð (n = 133) sem samanstóð af,
samkvæmt ákvörðun rannsóknarlæknis, annaðhvort dacarbazin (1.000 mg/m2 á 3 vikna fresti) eða
carboplatin (AUC 6 á 3 vikna fresti) og paclitaxel (175 mg/m2 á 3 vikna fresti). Slembiröðunin var
lagskipt eftir BRAF og PD-L1 stöðu æxlis og bestu svörun við ipilimumab sem var notað áður.
Aðrar aðalútkomumælingar verkunar voru staðfest svörunartíðni (objective response rate (ORR)), hjá
fyrstu 120 sjúklingum sem meðhöndlaðir voru með nivolumabi, með mælingum óháðrar nefndar
IRRC (independent radiology review committee) samkvæmt RECIST útgáfu 1.1 og samanburður á
heildarlifun eftir nivolumab og eftir krabbameinslyfjameðferð. Aðrar útkomumælingar voru m.a.
lengd og upphaf svörunar.
Miðgildisaldur var 60 ár (á bilinu: 23-88). Sextíu og fjögur prósent sjúklinga voru karlar og 98% voru
hvítir. Færni samkvæmt ECOG var 0 hjá 61% sjúklinga og 1 hjá 39% sjúklinga. Meirihluti
sjúklinganna (75%) var með sjúkdóm á M1c stigi við upphaf rannsóknarinnar. Sjötíu og þrjú prósent
sjúklinga voru með sortuæxli í húð og 10% með sortuæxli í slímhúð. Tuttugu og sjö prósent sjúklinga
hafði fengið eina fyrri altæka meðferð, 51% hafði fengið tvær og 21% hafði fengið > 2 altækar
meðferðir. Tuttugu og tvö prósent sjúklinga voru með æxli sem mældust jákvæð fyrir BRAF
stökkbreytingu og 50% sjúklinga voru með æxli sem voru talin PD-L1 jákvæð. Sextíu og fjögur
prósent sjúklinga höfðu engan fyrri klínískan ávinning (CR/PR eða SD) fengið með ipilimumab.
Jafnvægi var á einkennum á milli hópanna við upphaf fyrir utan hlutfall sjúklinga sem voru með
meinvörp í heila (19% í nivolumab hópnum og 13% í krabbameinslyfjahópnum) og sjúklinga með
LDH hærri en eðlileg efri mörk við upphaf (51% í nivolumab hópnum og 35% í
krabbameinslyfjahópnum).
Þegar þessi greining var gerð á endanlegri svörunartíðni voru niðurstöður skoðaðar frá 120 sjúklingum
sem fengu nivolumab og 47 sjúklingum sem fengu krabbameinslyfjameðferð og fengu a.m.k.
6 mánaða eftirfylgni. Niðurstöður verkunar eru sýndar í töflu 10.
Tafla 10:

Besta heildarsvörun, tími og lengd svörunar (CA209037)

Staðfest hlutlæg svörun (IRRC)
(95% CI)
Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)

nivolumab
(n = 120)
38 (31,7%)
(23,5; 40,8)

krabbameinslyfjameðferð
(n = 47)
5 (10,6%)
(3,5; 23,1)

4 (3,3%)
34 (28,3%)
28 (23,3%)

0
5 (10,6%)
16 (34,0%)
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nivolumab
(n = 120)

krabbameinslyfjameðferð
(n = 47)

Ekki náð

3,6 (Ekki tiltækt)

2,1 (1,6-7,4)

3,5 (2,1-6,1)

Miðgildi lengdar svörunar
Mánuðir (á bilinu)
Miðgildi tíma fram að svörun
Mánuðir (á bilinu)

Fyrirliggjandi gögn benda til að seinkun sé á verkun nivolumabs þannig að ávinningur af nivolumabi
fram yfir krabbameinslyfjameðferð getur tekið 2-3 mánuði.
Uppfærð greining (24 mánaða eftirfylgni)
Hjá öllum slembuðum sjúklingum var svörunartíðni 27,2% (95% CI: 22,0; 32,9) í nivolumab hópnum
og 9,8% (95% CI: 5,3; 16,1) í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð. Miðgildi lengdar svörunar
var 31,9 mánuðir (á bilinu: 1,4+-31,9) og 12,8 mánuðir (á bilinu: 1,3+-13,6+) hjá hvorum hóp fyrir sig.
Áhættuhlutfall lifunar án versnunar sjúkdóms fyrir nivolumab miðað við krabbameinslyfjameðferð var
1,03 (95% CI: 0,78; 1,36). Svörunartíðni og lifun án versnunar sjúkdóms var metið af IRRC
samkvæmt RECIST utgáfu 1.1.
Enginn tölfræðilega marktækur munur var á nivolumab og krabbameinslyfjameðferð í endanlegri
greiningu á heildarlifun. Frumgreining á heildarlifun var ekki leiðrétt til þess að gera grein fyrir síðari
meðferðum með 54 (40,6%) sjúklingum í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð og síðan
and-PD1 meðferð. Truflandi þættir geta haft áhrif á heildarlifun t.d. vegna þátttakenda sem hætta í
rannsókninni, ójafnvægi í síðari meðferðum og mismunandi þáttum við upphaf. Fleiri sjúklingar í
nivolumab hópnum voru með lélega forspárþætti (hækkað LDH og meinvörp í heila) en í hópnum sem
fékk krabbameinslyfjameðferð.
Verkun eftir BRAF stöðu: Hlutlæg svörun við nivolumabi (samkvæmt skilgreiningu á öðrum
aðalendapunkti) kom fram hjá sjúklingum með sortuæxli með eða án BRAF stökkbreytingar.
Svörunartíðni í undirhópnum með BRAF stökkbreytingu var 17% (95% CI: 8,4; 29,0) fyrir nivolumab
og 11% (95% CI: 2,4; 29,2) fyrir krabbameinslyfjameðferð og hjá undirhópi með BRAF af villigerð
30% (95% CI: 24,0; 36,7) fyrir nivolumab og 9% (95% CI: 4,6; 16,7) fyrir krabbameinslyfjameðferð.
Áhættuhlutfall lifunar án versnunar sjúkdóms fyrir nivolumab miðað við krabbameinslyfjameðferð var
1,58 (95% CI: 0,87; 2,87) hjá sjúklingum með BRAF stökkbreytingu og 0,82 (95% CI: 0,60; 1,12) hjá
sjúklingum með BRAF af villigerð. Áhættuhlutfall heildarlifunar fyrir nivolumab miðað við
krabbameinslyfjameðferð var 1,32 (95% CI: 0,75; 2,32) hjá sjúklingum með BRAF stökkbreytingu og
0,83 (95% CI: 0,62; 1,11) hjá sjúklingum með BRAF af villigerð.
Verkun eftir PD-L1 tjáningu æxlis: Hlutlæg svörun við nivolumabi kom fram óháð PD-L1 tjáningu
æxlis. Hlutverk þessa merkiefnis (biomarker) (PD-L1 tjáning æxlis) hefur þó ekki verið skýrt að fullu.
Hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥1%, var svörunartíðni 33,5% fyrir nivolumab
(n = 179; 95% CI: 26,7; 40,9) og 13,5% fyrir krabbameinslyfjameðferð (n = 74; 95% CI: 6,7; 23,5).
Hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis <1%, var svörunartíðni samkvæmt IRRC 13,0% fyrir
nivolumab (n = 69; 95% CI: 6,1; 23,3) og 12,0% fyrir krabbameinslyfjameðferð (n = 25;
95% CI: 2,5; 31,2).
Áhættuhlutfall lifunar án versnunar sjúkdóms fyrir nivolumab miðað við krabbameinslyfjameðferð var
0,76 (95% CI: 0,54; 1,07) hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥1% og 1,92 (95% CI: 1,05; 3,5)
hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis <1%.
Áhættuhlutfall heildarlifunar fyrir nivolumab miðað við krabbameinslyfjameðferð var
0,69 (95% CI: 0,49; 0,96) hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥1% og
1,52 (95% CI: 0,89; 2,57) hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis <1%.
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Greiningu hjá þessum undirhópum ætti að túlka með varúð vegna smæðar undirhópanna og þar sem
tölfræðilega marktækur munur á heildarlifun hjá öllu slembaða þýðinu var ekki fyrir hendi.
Opin 1. stigs rannsókn á skammtaaukningu (MDX1106-03)
Öryggi og þol fyrir nivolumabi var kannað í 1. stigs opinni rannsókn á skammtaaukningu á
mismunandi æxlistegundum, þ. á m. illkynja sortuæxli. Af þeim 306 sjúklingum í rannsókninni sem
höfðu áður fengið meðferð voru 107 með sortuæxli og fengu nivolumab í skömmtunum 0,1 mg/kg,
0,3 mg/kg, 1 mg/kg, 3 mg/kg eða 10 mg/kg í að hámarki í 2 ár. Hjá þessum sjúklingum var greint frá
hlutlægri svörun hjá 33 sjúklingum (31%) þar sem miðgildi lengdar svörunar var 22,9 mánuðir
(95% CI: 17,0, ekki náð). Miðgildi lifunar án versnunar sjúkdóms var 3,7 mánuðir (95% CI: 1,9; 9,3).
Miðgildi heildarlifunar var 17,3 mánuðir (95% CI: 12,5; 37,8) og áætlað hlutfall heildarlifunar var
42% (95% CI: 32, 51) eftir 3 ár, 35% (95% CI: 26; 44) eftir 4 ár og 34% (95% CI: 25; 43) eftir 5 ár
(lágmarkseftirfylgni allt að 45 mánuðir).
Einarma 2. stigs rannsókn (CA209172)
Rannsókn CA209172 var einarma, opin rannsókn á nivolumab einlyfjameðferð hjá sjúklingum
með III. stigs (óskurðtækt) eða IV. stigs sortuæxli með meinvörpum eftir fyrri meðferð sem innihélt
and-CTLA-4 einstofna mótefni. Aðalendapunktur var öryggi og annar endapunktur var verkun. Af
þeim 1.008 sjúklingum sem fengu meðferð voru 103 (10%) með sortuæxli í auga, 66 (7%) voru með
ECOG færniskor 2, 165 (16%) voru með einkennalaus meðhöndluð og ómeðhöndluð meinvörp í
miðtaugakerfi, 13 (1,3%) voru með meðhöndluð meinvörp í innri heilahimnum, 25 (2%) voru með
sjálfsnæmissjúkdóm og 84 (8%) voru með 3.-4. stigs ónæmistengdar aukaverkanir eftir fyrri
and-CTLA-4 meðferð. Engar vísbendingar um nýjar aukaverkanir komu fram hjá þeim sjúklingum
sem fengu meðferð og heildaröryggi nivolumabs var svipað hjá undirhópunum. Niðurstöður verkunar
byggðar á mati rannsóknarlæknis á svörunartíðni í viku 12 eru sýndar í töflu 11 hér á eftir.
Tafla 11:

N
(%)a
a

Svörunartíðni í viku 12 – allir sjúklingar sem hægt var að meta m.t.t. svörunar
og eftir undirhópum (CA209172)

Heildar

Sortuæxli i
auga

ECOG
færniskor 2

Meinvörp í
miðtaugakerfi

Sjálfsnæmissjúkdómur

161/588
(27,4)

4/61
(6,6)

4/20
(20,0)

20/73
(27,4)

3/16
(18,8)

3.-4. stigs
aukaverkun
eftir andCTLA-4
13/46
(28,3)

Svörun var metin samkvæmt RECIST 1.1 hjá 588/1.008 (58,3%) sjúklingum sem héldu meðferð áfram út viku 12 og
var fylgt eftir með skönnun í viku 12.

Slembuð 3. stigs rannsókn með nivolumabi ásamt ipilimumabi eða nivolumabi sem einlyfjameðferð
miðað við ipilimumab sem einlyfjameðferð (CA209067)
Öryggi og verkun nivolumabs 1 mg/kg ásamt ipilimumab 3 mg/kg eða nivolumab 3 mg/kg
einlyfjameðferð á móti ipilimumab 3 mg/kg einlyfjameðferð sem meðferð á langt gengnu sortuæxli
(óskurðtæku eða með meinvörpum) var metið í 3. stigs, slembaðri, tvíblindri rannsókn (CA209067).
Munurinn á milli beggja hópanna sem innihéldu nivolumab var metinn með lýsandi tölfræði.
Rannsóknin náði til fullorðinna sjúklinga með staðfest óskurðtækt III. eða IV. stigs sortuæxli.
Sjúklingar urðu að vera með ECOG færniskor 0 eða 1. Sjúklingar sem höfðu ekki fengið altæka
krabbameinsmeðferð áður vegna sortuæxlis, óskurðtæks eða með meinvörpum, tóku þátt. Fyrri
viðbótar- eða undirbúningsmeðferð var leyfð ef henni var lokið a.m.k. 6 vikum fyrir slembival.
Sjúklingar með virkan sjálfsnæmissjúkdóm, sortuæxli í auga eða virk meinvörp í heila eða í innri
heilahimnum (leptomeningeal) voru útilokaðir frá rannsókninni.
Alls var 945 sjúklingum slembiraðað og fengu nivolumab ásamt ipilimumabi (n = 314), nivolumab
einlyfjameðferð (n = 316), eða ipilimumab einlyfjameðferð (n = 315). Sjúklingar í hópnum sem fékk
samsetta meðferð fengu nivolumab 1 mg/kg á 60 mínútum og ipilimumab 3 mg/kg á 90 mínútum í
bláæð á þriggja vikna fresti fyrstu 4 skammtana, fylgt eftir með nivolumabi 3 mg/kg sem
einlyfjameðferð á tveggja vikna fresti. Sjúklingar sem fengu nivolumab einlyfjameðferð fengu
nivolumab 3 mg/kg á tveggja vikna fresti. Sjúklingar í viðmiðunarhópnum fengu ipilimumab 3 mg/kg
og nivolumab-samsvarandi lyfleysu í bláæð á þriggja vikna fresti, 4 skammta fylgt eftir með lyfleysu á
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tveggja vikna fresti. Slembiröðunin var lagskipt samkvæmt PD-L1 tjáningu (≥ 5% miðað við < 5%
tjáningu æxlisfrumuhimnu), BRAF stöðu og M stöðu samkvæmt stigun AJCC (American Joint
Committee on Cancer). Meðferð var haldið áfram eins lengi og klínískur ávinningur kom fram eða þar
til meðferðin þoldist ekki lengur. Æxli var metið 12 vikum eftir slembival síðan á 6 vikna fresti fyrsta
árið og síðan á 12 vikna fresti. Aðalútkomumælingar voru lifun án versnunar og heildarlifun.
Svörunartíðni og lengd svörunar var einnig metið.
Jafnvægi var á upphafseinkennum hjá meðferðarhópunum þremur. Miðgildisaldur var 61 ár (á
bilinu: 18 til 90 ár), 65% sjúklinganna voru karlar og 97% hvítir. ECOG færniskor var 0 (73%) eða 1
(27%). Flestir sjúklinganna voru með IV. stigs sjúkdóm samkvæmt AJCC (93%), 58% voru með M1c
sjúkdóm við upphaf rannsóknarinnar. Tuttugu og tvö prósent sjúklinganna höfðu áður fengið
viðbótarmeðferð. Þrjátíu og tvö prósent sjúklinganna voru með sortuæxli með BRAF stökkbreytingu;
26,5% sjúklinganna voru með tjáningu PD-L1 ≥ 5% í æxlisfrumuhimnu. Fjögur prósent sjúklinganna
voru með sögu um meinvörp í heila og 36% sjúklinganna voru með upphafsgildi LDH yfir efri
eðlilegum mörkum við upphaf rannsóknarinnar. Hjá sjúklingum með mælanlega PD-L1 tjáningu í æxli
var dreifing sjúklinga jöfn í þremur meðferðarhópum. PD-L1 tjáning æxlis var ákvörðuð með
PD-L1 IHC 28-8 pharmDx greiningu.
Við frumgreiningu (lágmarkseftirfylgni 9 mánuðir) var miðgildi lifunar án versnunar 6,9 mánuðir í
nivolumab hópnum samanborið við 2,9 mánuði ipilimumab hópnum (HR = 0,57; 99,5% CI: 0,43;
0,76; p < 0,0001). Miðgildi lifunar án versnunar var 11,5 mánuðir í hópnum sem fékk nivolumab
ásamt ipilimumabi samanborið við 2,9 mánuði í ipilimumab hópnum (HR = 0,42;
99,5% CI: 0,31; 0,57; p < 0,0001).
Niðurstöður lifunar án versnunar sjúkdóms úr lýsandi greiningu (lágmarkseftirfylgni var 90 mánuðir)
eru sýndar á mynd 2 (allir slembaðir hópar), mynd 3 (við 5% markgildi fyrir PD-L1 æxlis) og mynd 4
(við 1% markgildi fyrir PD-L1 æxlis).
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Lifun án versnunar sjúkdóms (CA209067)

Líkur á lifun án versnunar sjúkdóms

Mynd 2:

Lifun án versnunar sjúkdóms samkvæmt rannsóknalækni (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í áhættu
Nivolumab + ipilimumab
314
175
138
126
Nivolumab
316
151
120
106
Ipilimumab
315
78
46
34

- - -- - 
- - -- - -

112

103

99

93

87

84

78

76

70

66

57

33

1

-

97

84

78

73

69

66

62

57

54

50

44

21

0

-

31

28

21

18

16

15

12

11

10

9

9

7

1

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 189/314), miðgildi og 95% CI: 11,50 (8,90; 20,04).
Lifun án versnunar sjúkdóms eftir 12 mánuði og 95% CI: 49% (44, 55), lifun án versnunar sjúkdóms eftir 60
mánuði og 95% CI: 36% (32; 42), lifun án versnunar sjúkdóms eftir 90 mánuði og 95% CI: 33% (27; 39)
Nivolumab (tilvik: 208/316), miðgildi og 95% CI: 6,93 (5,13; 10,18).
Lifun án versnunar sjúkdóms eftir 12 mánuði og 95% CI: 42% (36; 47), lifun án versnunar sjúkdóms eftir 60
mánuði og 95% CI: 29% (24; 35), lifun án versnunar sjúkdóms eftir 90 mánuði og 95% CI: 27% (22; 33)
Ipilimumab (tilvik: 261/315), miðgildi og 95% CI: 2,86 (2,79;3,09).
Lifun án versnunar sjúkdóms eftir 12 mánuði og 95% CI: 18% (14; 23), lifun án versnunar sjúkdóms eftir 60
mánuði og 95% CI: 8% (5; 12), lifun án versnunar sjúkdóms eftir 90 mánuði og 95% CI: 7% (4; 11)
Nivolumab+ipilimumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,42 (0,35; 0,51)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,53 (0,44; 0,64)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,79 (0,65; 0,97)
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Mynd 3:

Lifun án versnunar sjúkdóms eftir tjáningu PD-L1: 5% markgildi (CA209067)

Líkur á lifun án versnunar sjúkdóms

PD-L1 tjáning < 5%

Lifun án versnunar sjúkdóms (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í áhættu
Nivolumab + ipilimumab
210
113
87
78
Nivolumab
208
91
73
66
Ipilimumab
202
45
26
19
- - -- - 
- - -- - -

71

64

60

56

54

52

50

49

45

43

39

22

0

-

60

51

49

46

42

40

38

33

31

29

27

12

0

-

18

16

14

13

11

10

7

6

5

4

4

3

0

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 127/210), miðgildi og 95% CI: 11,17 (7,98; 17,51)
Nivolumab (tilvik: 139/208), miðgildi og 95% CI: 5,39 (2,96; 7,13)
Ipilimumab (tilvik: 171/202), miðgildi og 95% CI: 2,79 (2,76; 3,02)
Nivolumab+ipilimumab á móti ipilimumab áhættuhlutfall og 95% CI: 0,42 (0,33; 0,53)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,54 (0,43; 0,68)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,77 (0,61; 0,98)
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Líkur á lifun án versnunar sjúkdóms

PD-L1 tjáning ≥ 5%

Lifun án versnunar sjúkdóms (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í áhættu
Nivolumab + ipilimumab
68
45
37
35
Nivolumab
80
52
41
36
Ipilimumab
75
21
14
10
- - -- - -------- - -- - -

30

29

29

27

24

23

20

19

17

15

13

8

1

-

33

29

26

24

24

23

21

21

20

18

14

7

0

-

10

9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

1

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 36/68), miðgildi og 95% CI: 22,11 (9,72; 82,07)
Nivolumab (tilvik: 48/80), miðgildi og 95% CI: 22,34 (9,46; 39,13)
Ipilimumab (tilvik: 60/75), miðgildi og 95% CI: 3,94 (2,79; 4,21)
Nivolumab+ipilimumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,38 (0,25; 0,58)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,43 (0,29; 0,64)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,89 (0,58; 1,35)
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Mynd 4:

Lifun án versnunar sjúkdóms eftir tjáningu PD-L1: 1% markgildi (CA209067)

Líkur á lifun án versnunar sjúkdóms

PD-L1 tjáning < 1%

Lifun án versnunar sjúkdóms (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í áhættu
Nivolumab + ipilimumab
123
65
51
46
Nivolumab
117
44
35
33
Ipilimumab
113
20
12
9
- - -- - 
- - -- - -

41

38

36

33

31

29

29

28

25

24

21

13

0

-

30

26

24

21

19

17

15

11

11

9

9

5

0

-

9

7

5

5

3

3

3

2

1

0

0

0

0

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 76/123), miðgildi og 95% CI: 11,17 (6,93; 22,18)
Nivolumab (tilvik: 85/117), miðgildi og 95% CI: 2,83 (2,76; 5,62)
Ipilimumab (tilvik: 94/113), miðgildi og 95% CI: 2,73 (2,66; 2,83)
Nivolumab+ipilimumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,39 (0,28; 0,53)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,59 (0,44; 0,79)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,66 (0,48; 0,90)
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Líkur á lifun án versnunar sjúkdóms

PD-L1 tjáning ≥ 1%

Lifun án versnunar sjúkdóms (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í áhættu
Nivolumab + ipilimumab
155
93
73
67
Nivolumab
171
99
79
69
Ipilimumab
164
46
28
20
- - -- - -------- - -- - -

60

55

53

50

47

46

41

40

37

34

31

17

1

-

63

54

51

49

47

46

44

43

40

38

32

14

0

-

19

18

14

13

13

12

9

9

9

9

9

7

1

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 90/155), miðgildi og 95% CI: 16,13 (8,90; 45,08)
Nivolumab (tilvik: 102/171), miðgildi og 95% CI: 16,20 (8,11; 27,60)
Ipilimumab (tilvik: 137/164), miðgildi og 95% CI: 3,48 (2,83; 4,17)
Nivolumab+ipilimumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,42 (0,32; 0,55)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,45 (0,35; 0,59)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall og 95% CI: 0,92 (0,69; 1,22)

Endanleg (frum)greining á heildarlifun var gerð þegar allir sjúklingar höfðu fengið minnst 28 mánaða
eftirfylgni. Eftir 28 mánuði var miðgildi heildarlifunar ekki náð í nivolumab hópnum en var
19,98 mánuðir í ipilimumab hópnum (HR = 0,63; 98% CI: 0,48; 0,81; p-gildi: < 0,0001). Miðgildi
heildarlifunar var ekki náð í hópnum sem fékk nivolumab ásamt ipilimumabi samanborið við
ipilimumab hópinn (HR = 0,55; 98% CI: 0,42; 0,72; p-gildi: < 0,0001).
Niðurstöður fyrir heildarlifun eftir lýsandi viðbótargreiningu sem var gerð eftir minnst 90 mánaða
eftirfylgni eru í samræmi við upphaflegu frumgreininguna. Niðurstöður fyrir heildarlifun eftir þessa
eftirfylgnigreiningu eru sýndar í mynd 5 (allir slembaðir hópar), mynd 6 og 7 (við 5% og 1%
markgildi PD-L1 í æxli).
Greiningin á heildarlifun var ekki aðlöguð þannig að síðari meðferðir væru teknar með í reikninginn.
36,0% sjúklinga sem fengu samsetta meðferð, 49,1% sjúklinga sem fengu nivolumab einlyfjameðferð
og 66,3% sjúklinga í ipilimumab hópnum fengu síðar altæka meðferð. 19,1% sjúklinga sem fengu
samsetta meðferð, 34,2% sjúklinga sem fengu nivolumab einlyfjameðferð og 48,3% sjúklinga í
ipilimumab hópnum fengu ónæmismeðferð síðar (þ. á m. and-PD1 meðferð, and-CTLA-4 mótefni eða
önnur ónæmismeðferð).
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Heildarlifun (OS) (CA209067) - Lágmarkseftirfylgni 90 mánuðir

Líkur heildarlifunar

Mynd 5:

Heildarrlifun (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í áhættu
Nivolumab+ipilimumab
314
265 227 210
Nivolumab
316
266 231 201
Ipilimumab
315
253 203 163

- - -- - 
- - -- - -

199

187

179

169

163

158

156

153

147

144

141

129

7

-

181

171

158

145

141

137

134

130

126

123

120

107

4

-

135

113

100

94

87

81

75

68

64

63

63

57

5

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 162/314), meðalgildi og 95% CI: 72,08 (38,18; óuppg.)
OS hlutfall og 95% CI eftir 12 mánuði: 73% (68, 78), 24 mánuði: 64% (59, 69), 36 mánuði: 58% (52, 63), 60
mánuði: 52% (46, 57) og 90 mánuði: 48% (42; 53)
Nivolumab (tilvik: 182/316), miðgildi og 95% CI: 36,93 mánuðir (28,25, 58,71)
OS hlutfall og 95% CI eftir 12 mánuði: 74% (69, 79), 24 mánuði: 59% (53, 64), 36 mánuði: 52% (46, 57), 60
mánuði: 44% (39, 50) og 90 mánuði: 42% (36; 47)
Ipilimumab (tilvik: 235/315), miðgildi og 95% CI: 19,94 mánuðir (16,85, 24,61)
OS hlutfall 95% CI eftir 12 mánuði: 67% (61, 72), 24 mánuði: 45% (39, 50), 36 mánuði: 34% (29, 39), 60
mánuði: 26% (22, 31) og 90 mánuði: 22% (18, 27)
Nivolumab+ipilimumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,53 (0,44; 0,65)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,63 (0,52; 0,77)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,84 (0,68; 1,04)
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Heildarlifun eftir PD-L1 tjáningu: 5% markgildi (CA209067) Lágmarkseftirfylgni 90 mánuðir

Mynd 6:

Líkur heildarlifunar

PD-L1 tjáning < 5%

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í áhættu
Nivolumab+ipilimumab
210 178 146 139
Nivolumab
208 169 144 123
Ipilimumab
202 158 124
99
- - -- - 
- - -- - -

130

123

116

109

106

104

102

100

98

96

96

88

6

-

112

108

102

92

90

88

86

84

83

80

79

70

3

-

80

69

59

57

55

50

46

41

39

38

38

33

0

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 109/210), miðgildi og 95% CI: 65,94 (32,72; n.a.)
Nivolumab (tilvik: 121/208), miðgildi og 95% CI: 35,94 mánuðir (23,06; 60,91)
Ipilimumab (tilvik: 157/202), miðgildi 95% CI: 18,40 mánuðir (13,70; 22,51)
Nivolumab+ipilimumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,51 (0,40; 0,66)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,62 (0,49; 0,79)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,83 (0,64; 1,07)
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Líkur heildarlifunar

PD-L1 tjáning ≥ 5%

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í áhættu
Nivolumab+ipilimumab
68
56
52
45
Nivolumab
80
76
69
61
Ipilimumab
75
66
60
46
- - -- - -------- - -- - -

45

43

43

41

40

37

37

36

33

32

30

27

1

-

57

53

47

44

43

41

41

40

38

38

36

33

1

-

40

34

32

29

25

24

22

20

19

19

19

18

4

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 33/68), miðgildi og 95% CI: n.a. (39,06; ekki náð)
Nivolumab (tilvik: 41/80), miðgildi og 95% CI: 64,28 mánuðir (33,64; n.a.)
Ipilimumab (tilvik: 51/75), miðgildi og 95% CI: 28,88 mánuðir (18,10; 44,16)
Nivolumab+ipilimumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,61 (0,39; 0,94)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,61 (0,41; 0,93)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,99 (0,63; 1,57)
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Mynd 7:

Heildarlifun eftir PD-L1 tjáningu: 1% markgildi (CA209067) Lágmarkseftirfylgni 90 mánuðir

Líkur heildarlifunar

PD-L1 tjáning < 1%

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í áhættu
Nivolumab+ipilimumab
123
102
82
79
Nivolumab
117
86
73
62
Ipilimumab
113
87
71
57
- - -- - 
- - -- - -

74

70

65

63

62

62

62

60

59

57

56

50

5

-

57

53

49

43

43

42

41

41

40

38

37

33

2

-

44

36

33

32

31

28

27

22

22

22

22

18

0

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 66/123), meðalgildi og 95% CI: 61,44 (26,45; n.a.)
Nivolumab (tilvik: 76/117), meðalgildi og 95% CI: 23,46 mánuðir (13,01; 36,53)
Ipilimumab (tilvik: 87/113), meðalgildi og 95% CI: 18,56 mánuðir (13,67; 23,20)
Nivolumab+ipilimumab ámóti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,55 (0,40; 0,76)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,77 (0,57, 1,05)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,71 (0,51; 0,99)
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Líkur heildarlifunar

PD-L1 tjáning ≥ 1%

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í áhættu
Nivolumab+ipilimumab
155
132
116
105
Nivolumab
171
159
140
122
Ipilimumab
164
137
113
88
- - -- - -------- - -- - -

101

96

94

87

84

79

79

77

74

72

70

65

2

-

112

108

100

93

90

87

86

83

81

80

78

70

2

-

76

67

58

54

49

46

41

39

36

35

35

33

4

-

Nivolumab+ipilimumab (tilvik: 76/155), miðgildi og 95% CI: 82,30 (39,06; n.a.)
Nivolumab (tilvik: 86/171), miðgildi og 95% CI: 85,09 mánuðir, (39,00; n.a.)
Ipilimumab (tilvik: 121/164), miðgildi og 95% CI: 21,49 mánuðir (16,85; 29,08)
Nivolumab+ipilimumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,52 (0,39; 0,70)
Nivolumab á móti ipilimumab - áhættuhlutfall (95% CI): 0,52 (0,39; 0,69)
Nivolumab+ipilimumab á móti nivolumab - áhættuhlutfall (95% CI): 1,01 (0,74; 1,37)
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Lágmarkseftirfylgni fyrir greiningu á heildarsvörun var 90 mánuðir. Yfirlit yfir svörun er í töflu 12.
Tafla 12:

Hlutlæg svörun (CA209067)

Hlutlæg svörun
(95% CI)
Hlutfallslíkindi (miðað við
ipilimumab)
(95% CI)
Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)
Lengd svörunar

nivolumab +
ipilimumab
(n = 314)
183 (58%)
(52,6; 63,8)

nivolumab
(n = 316)
142 (45%)
(39,4; 50,6)

6,35

3,5

(4,38; 9,22)
71 (23%)
112 (36%)
38 (12%)

(2,49; 5,16)
59 (19%)
83 (26%)
29 (9%)

19 (6%)
41 (13%)
69 (22%)

90,8
(45,7-N.A.)
73%
63%

19,3
(8,8-47,4)
44%
30%

43% (36; 49,8)
n = 208
59% (47,2; 69,6)
n = 80
36% (27,2; 45,3)
n = 117
55% (47,2; 62,6)
n = 171

18% (12,8; 23,8)
n = 202
21% (12,7; 32,3)
n = 75
18% (11,2; 26,0)
n = 113
20% (13,7; 26,4)
n = 164

n.a.
(69,1-N.A.)
Hlutfall ≥12 mánaða svörun
68%
Hlutfall ≥24 mánaða svörun
58%
Svörunartíðni (95% CI) eftir PD-L1 tjáningargildum æxlis
56% (48,7; 62,5)
< 5%
n = 210
72% (59,9; 82,3)
≥ 5%
n = 68
54% (44,4; 62,7)
< 1%
n = 123
65% (56,4; 72)
≥ 1%
n = 155
Miðgildi (á bilinu) mánuðir

ipilimumab
(n = 315)
60 (19%)
(14,9; 23,8)

Báðir nivolumab hóparnir sýndu fram á umtalsverðan ávinning á lifun án versnunar sjúkdóms og
heildarlifun og hærri svörunartíðni borið saman við ipilimumab eitt og sér. Samræmi var á
niðurstöðum varðandi lifun án versnunar sjúkdóms eftir 18 mánaða eftirfylgni og niðurstöðum
svörunartíðni og heildarlifunar eftir 28 mánaða eftirfylgni hjá undirhópum sjúklinga þ.m.t. ECOG
færnistaða við upphaf, BRAF staða, M staða, aldur, saga um meinvörp í heila og upphafsgildi LDH.
Þessar niðurstöður fyrir heildarlifun héldust við 90 mánaða lágmarkseftirfylgni.
Hjá 131 sjúklingi sem hættu notkun samsetningarinnar vegna aukaverkana eftir 28 mánaða eftirfylgni
var svörunartíðni 71% (93/131) þar sem 20% (26/131) náðu algerri svörun og miðgildi heildarlifunar
var ekki náð.
Hærri svörunartíðni var hjá báðum hópunum sem fengu nivolumab miðað við hjá þeim sem fengu
ipilimumab án tillits til umfangs PD-L1 tjáningar. Svörunartíðni var hærri við samsetta meðferð með
nivolumab og ipilimumabi miðað við nivolumab einlyfjameðferð á hvaða stigi PD-L1 tjáningar sem er
(tafla 15) eftir 90 mánaða eftirfylgni, með bestu heildarsvörun með tilliti til algjörrar svörunar sem
tengist bættri tíðni lifunar.
Eftir 90 mánaða eftirfylgni var miðgildi lengdar svörunar hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningargildi
≥ 5% 78,19 mánuðir (á bilinu: 18,07-n.a.) í hópnum sem var á samsettri meðferð, 77,21 mánuðir (á
bilinu: 26,25-n.a.) við nivolumab einlyfjameðferð og 31,28 mánuðir (á bilinu: 6,08-n.a.) í ipilimumab
hópnum. Við PD-L1 tjáningu æxlis < 5%, náðist miðgildi lengdar svörunar ekki (á bilinu: 61,93-n.a.) í
hópnum sem var á samsettri meðferð, 90,84 mánuðir (á bilinu: 50,43-n.a.) í hópnum sem var á
nivolumab einlyfjameðferð og var 19,25 mánuðir (á bilinu: 5,32-47,44) hjá hópnum sem var á
ipilimumab einlyfjameðferð.
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Ekki er hægt að staðfesta greinilegt markgildi fyrir PD-L1 tjáningu á áreiðanlegan hátt þegar
viðkomandi endapunktar æxlissvörunar og lifunar án versnunar sjúkdóms og heilarlifunar er haft í
huga. Niðurstöður úr tilraunagreiningum með mörgum breytum greindu einkenni sjúklings og æxlis
(ECOG færnistaða, M staða, upphafsgildi LDH, og staða BRAF stökkbreytinga, PD-L1 staða og kyn)
sem gætu haft áhrif á niðurstöðu í sambandi við lifun.
Verkun eftir BRAF stöðu:
Eftir 90 mánaða eftirfylgni hjá sjúklingum með BRAF[V600] stökkbreytingu og villigerðar BRAF
sem hafði verið slembiraðað og fengu nivolumab ásamt ipilimumabi var miðgildistími lifunar án
versnunar sjúkdóms 16,76 mánuðir (95% CI: 8,28; 32,0) og 11,7 mánuðir (95% CI: 7,0; 19,32), en
miðgildi lifunar án versnunar sjúkdóms hjá þeim sem fengu nivolumab einlyfjameðferð var
5,62 mánuðir (95% CI: 2,79; 9,46) og 8,18 mánuðir (95% CI: 5,13; 19,55), í sömu röð. Hjá
sjúklingum með BRAF[V600] stökkbreytingu og villigerðar BRAF sem hafði verið slembiraðað og
fengu ipilimumab einlyfjameðferð var miðgildi lifunar án versnunar sjúkdóms 3,09 mánuðir (95% CI:
2,79; 5,19) og 2,83 mánuðir (95% CI: 2,76; 3,06).
Eftir 90 mánaða eftirfylgni hjá sjúklingum með BRAF[V600] stökkbreytingu og villigerðar BRAF
sem hafði verið slembiraðað og fengu nivolumab ásamt ipilimumabi var svörunartíðni 67,0%
(95% CI: 57,0; 75,9; n = 103) og 54,0% (95% CI; 47,1; 60,9; n = 211), en svörunartíðni hjá þeim sem
fengu nivolumab einlyfjameðferð var 37,87% (95% CI: 28,2; 48,1; n = 98) og 48,2% (95% CI: 41,4;
55,0; n = 218), í sömu röð. Hjá sjúklingum með BRAF[V600] stökkbreytingu og villigerðar BRAF
sem hafði verið slembiraðað og fengu ipilimumab einlyfjameðferð var svörunartíðni 23,0%
(95% CI: 15,2; 32,5; n = 100) og 17,2% (95% CI: 12,4; 22,9; n = 215).
Eftir 90 mánaða eftirfylgni var heildarlifun ekki náð hjá sjúklingum með BRAF [V600]
stökkbreytingu í hópnum sem fékk samsetta meðferð og var 45,5 mánuðir í hópnum sem fékk
nivolumab einlyfjameðferð. Miðgildi heildarlifunar hjá sjúklingum með BRAF [V600] stökkbreytingu
í hópnum sem fékk ipilimumab einlyfjameðferð var 24,6 mánuðir. Hjá sjúklingum með villigerðar
BRAF var miðgildi heildarlifunar 39,06 mánuðir í hópnum sem fékk samsetta meðferð, 34,37 mánuðir
í hópnum sem fékk nivolumab einlyfjameðferð og 18,5 mánuðir í hópnum sem fékk ipilimumab
einlyfjameðferð. Áhættuhlutfall heildarlifunar fyrir nivolumab í samsettri meðferð með ipilimumabi
miðað við nivolumab einlyfjameðferð var 0,66 (95% CI: 0,44; 0,98) hjá hjá sjúklingum með
BRAF[V600] stökkbreytingu og 0,95 (95% CI: 0,74; 1,22) hjá sjúklingum með villigerðar BRAF.
Slembuð 2. stigs rannsókn á nivolumabi ásamt ipilimumabi og ipilimumabi (CA209069)
Rannsókn CA209069 var slembuð 2. stigs, tvíblind rannsókn þar sem borin var saman samsetning
nivolumab ásamt ipilimumabi og ipilimumab eingöngu hjá 142 sjúklingum með langt gengið sortuæxli
(óskurðtækt eða með meinvörpum) með svipuð inntökuskilyrði og rannsókn CA209067 og
aðalrannsóknin hjá sjúklingum með villigerðar BRAF sortuæxli (77% sjúklinga). Svörunartíðni metin
af rannsakanda var 61% (95% CI: 48,9; 72,4) hjá hópnum á samsettri meðferð (n = 72) á móti 11%
(95%CI: 3,0; 25,4) hjá hópnum sem fékk ipilimumab (n = 37). Mat á hlutfalli heildarlifunar eftir 2 ár
var 68% (95% CI: 56; 78) og eftir 3 ár 61% (95% CI: 49; 71) hjá hópnum á samsettri meðferð (n = 73)
og 53% (95% CI: 36; 68) og 44% (95% CI: 28; 60) hjá hópnum sem fékk ipilimumab (n = 37).
Viðbótarmeðferð við sortuæxli
Slembuð 3. stigs rannsókn á nivolumabi samanborið við ipilimumab 10 mg/kg (CA209238)
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg notað eitt og sér við meðferð hjá sjúklingum með sortuæxli
sem hefur algjörlega verið numið brott var metið í 3. stigs tvíblindri slembaðri rannsókn (CA209238).
Rannsóknin tók til fullorðinna sjúklinga með ECOG færniskor 0 eða 1, með IIIB/C eða IV. stigs
sortuæxli samkvæmt AJCC (American Joint Committee on Cancer) (7. útgáfu), vefjafræðilega staðfest
sem hafði algjörlega verið numið brott með skurðaðgerð. Samkvæmt AJCC 8. útgáfu samsvarar það
sjúklingum með krabbameinsfrumur í eitlum eða með meinvörp. Sjúklingar tóku þátt án tillits til
PD-L1 stöðu æxlis. Sjúklingar sem höfðu verið með sjálfsnæmissjúkdóm og sjúkdóm sem krafðist
altækrar meðferðar með annaðhvort barksterum (≥ 10 mg á dag af prednisóni eða jafngildi þess) eða
öðrum ónæmisbælandi lyfjum sem og sjúklingar sem höfðu áður fengið meðferð við sortuæxli (fyrir
utan sjúklinga eftir skurðaðgerð, viðbótarmeðferð með geislum eftir taugaskurðaðgerð vegna
brottnáms vefjaskemmda í miðtaugakerfi og fyrri viðbótarmeðferð með interferoni sem var lokið
≥6 mánuðum fyrir slembival) fyrri meðferð með, and-PD-1, and-PD-L1, and-PD-L2, and-CD137 eða
51

and-CTLA-4 mótefni (þ.m.t. ipilimumab og öll önnur mótefni eða lyf sem hafa sértæk áhrif á
hjálparboða- og gátstaðaferli (co-stimulation eða checkpoint pathways) T fruma) voru útilokaðir frá
rannsókninni.
Alls var 906 sjúklingum slembiraðað og fengu nivolumab 3 mg/kg (n = 453) á 2 vikna fresti eða
ipilimumab 10 mg/kg (n = 453) á 3 vikna fresti í 4 skömmtum, síðan á 12 vikna fresti frá viku 24 í allt
að 1 ár. Slembiröðunin var lagskipt samkvæmt PD-L1 tjáningu æxlis (≥ 5% miðað við < 5%/óljóst),
og stigun sjúkdóms var samkvæmt AJCC stigunarkerfi. Æxli var metið á 12 vikna fresti fyrstu 2 árin
síðan á 6 mánaða fresti. Aðalendapunktur var lifun án endurkomu sjúkdóms (RFS). RFS metið af
rannsakanda var skilgreint sem tíminn frá degi slembiröðunar fram að degi fyrstu endurkomu
(staðbundið, svæðisbundið eða fjarlæg meinvörp) nýs frumsortuæxlis eða dauðsfall af hvaða orsök
sem er, hvort sem var á undan.
Yfirleitt var jafnvægi á einkennum hjá hópunum tveimur við upphaf. Miðgildi aldurs var 55 ár (á
bilinu: 18-86), 58% voru karlar og 95% voru hvítir. ECOG færnistaða við upphaf var 0 (90%) eða
1 (10%). Meirihluti sjúklinganna var með III. stigs sjúkdóm (81%) og 19% voru með IV. stigs
sjúkdóm samkvæmt AJCC. Hjá 48% voru eitlar greinilegir (macroscopic) og 32% voru með æxlissár.
Fjörutíu og tvö prósent sjúklinga voru BRAF V600 jákvæðir en 45% voru með villigerðar BRAF og
hjá 13% var BRAF staða ekki þekkt. Varðandi PD-L1 tjáningu voru 34% sjúklinga með
PD-L1 tjáningu ≥ 5% og 62% voru með < 5% ákvarðað samkvæmt greiningu í klínískri rannsókn.
Sjúklingar með mælanlega PD-L1 tjáningu í æxli dreifðust jafnt á milli meðferðarhópanna. PD-L1
tjáning í æxli var ákvörðuð samkvæmt PD-L1 IHC 28-8 pharmDx greiningu.
Í fyrirframskilgreindri frumáfangagreiningu (lágmarkseftirfylgni 18 mánuðir) var sýnt fram á
tölfræðilega marktækar framfarir með tilliti til lifunar án endurkomu sjúkdóms með nivolumabi
samanborið við ipilimumab með HR 0,65 (97,56% CI: 0,51; 0,83; lagskipt log-rank p<0,0001). Við
uppfærða lýsandi greiningu á lifun án endurkomu sjúkdóms með lágmarkseftirfylgni 24 mánuðir voru
framfarir með tilliti til lifunar án endurkomu sjúkdóms staðfestar með HR 0,66 (95% Cl: 0,54; 0,81;
p<0,0001) og upplýsingar um heildarlifun voru ekki fullmótaðar. Niðurstöður verkunar með
lágmarkseftirfylgni í 36 mánuðir(fyrirframskilgreind lokagreining á lifun án endurkomu sjúkdóms) og
48 mánuðir(fyrirframskilgreind lokagreining á heildarlifun) eru sýndar í töflu 13 og myndum 8 og 9
(allt slembað þýði).
Tafla 13:

Niðurstöður verkunar (CA209238)

nivolumab
ipilimumab 10 mg/kg
(n = 453)
(n = 453)
Fyrirframskilgreind lokagreining
Lifun án endurkomu sjúkdóms með lágmarkseftirfylgni 36 mánuðir
Tilvik
188 (41,5%)
239 (52,8%)
a
Áhættuhlutfall
0,68
95% CI
(0,56; 0,82)
p-gildi
p<0,0001
Miðgildi (95% CI) mánuðir
Ekki náð (38,67; ekki náð)
24,87 (16,62; 35,12)
Lifun án endurkomu sjúkdóms með lágmarkseftirfylgni 48 mánuðir
Tilvik
212 (46,8%)
253 (55,8%)
a
Áhættuhlutfall
0,71
95% CI
(0,60; 0,86)
Miðgildi (95% CI) mánuðir
Tíðni (95% CI) eftir 12 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 18 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 24 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 36 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 48 mánuði

52,37 (42,51; NR)
70,4 (65,9; 74,4)
65,8 (61,2; 70,0)
62,6 (57,9; 67,0)
57,6 (52,8; 62,1)
51,7 (46,8; 56,3)
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24,08 (16,56; 35,09)
60,0 (55,2; 64,5)
53,0 (48,1; 57,6)
50,2 (45,3; 54,8)
44,4 (39,6; 49,1)
41,2 (36,4; 45,9)

Tilvik
Áhættuhlutfalla
95,03% CI
p-gildi

nivolumab
ipilimumab 10 mg/kg
(n = 453)
(n = 453)
Fyrirframskilgreind lokagreining
Heildarlifun með lágmarkseftirfylgni 48 mánuðir
100 (22,1%)
111 (24,5%)
0,87
(0,66; 1,14)
0,3148

Miðgildi (95% CI) mánuðir
Tíðni (95% CI) eftir 12 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 18 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 24 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 36 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 48 mánuði
a

Ekki náð
96,2 (93,9; 97,6)
91,9 (88,9; 94,1)
88,0 (84,6; 90,7)
81,7 (77,8; 85,1)
77,9 (73,7; 81,5)

Ekki náð
95,3 (92,8; 96,9)
91,8 (88,8; 94,0)
87,8 (84,4; 90,6)
81,6 (77,6; 85,0)
76,6 (72,2; 80,3)

Fengið með lagskiptri fjölþáttagreiningu.

Við lágmarkseftirfylgni sem var 36 mánuðir var sýnt fram á tölfræðilega marktækar framfarir með
tilliti til lifunar án endurkomu sjúkdóms hjá sjúklingum í nivolumab hópnum samanborið við hópinn
sem fékk ipilimumab 10 mg/kg. Ávinningur með tilliti til lifunar án endurkomu sjúkdóms var í
samræmi við það sem kom fram hjá öllum undirhópum þ.m.t. PD-L1 æxlistjáning, BRAF staða og
sjúkdómsstaða. Við lágmarkseftirfylgni sem var 48 mánuðir er á mynd 8 sýnt fram á áframhaldandi
framfarir í rannsókninni með tilliti til lifunar án endurkomu sjúkdóms hjá nivolumab hópnum
samanborið við ipilimumab hópinn. Ávinningur með tilliti til lifunar án endurkomu sjúkdóms var
viðhaldið hjá öllum undirhópum.
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Lifun án endurkomu sjúkdóms (CA209238)

Líkur á lifun án endurkomu sjúkdóms

Mynd 8:

Líkur á lifun án endurkomu sjúkdóms (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í áhættu

Nivolumab
453 395 354 332 311 293 283 271 262 250 245 240 233 224 218 206 147 37
Ipilimumab
453 366 316 273 253 234 220 208 201 191 185 177 171 168 163 154 113 32

- - -- - -

Nivolumab



Ipilimumab

54

11

0

10

0

Heildarlifun (CA209238)

Líkur heildarlifunar

Mynd 9:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu

Nivolumab
453 450 447 438 427 416 405 388 383 373 366 359 350 341 337 332 324 237 45
Ipilimumab
453 447 442 430 416 407 395 382 373 363 350 345 340 333 322 316 315 218 40

- - -- - -

Nivolumab



1

0

0

0

Ipilimumab

Við 48 mánaða eftirfylgni kemur fram á mynd 9 að í hvorugum hópnum var miðgildi heildarlifunar
náð (HR = 0,87; 95,03% CI: 0,66; 1,14; p-gildi: 0,3148). Ruglandi þættir varðandi upplýsingar um
heildarlifun eru vegna áhrifa árangursríkra krabbameinsmeðferða í kjölfarið. Í nivolumab hópnum
fengu 33% sjúklinga altæka meðferð í kjölfarið og 42% sjúklinga í ipilimumab hópnum. Í nivolumab
hópnum fengu 23% ónæmismeðferð í kjölfarið (þ.m.t. and-PD1 meðferð, and-CTLA-4 mótefni eða
aðra ónæmismeðferð) og 34% sjúklinga í ipilimumab hópnum.
Lífsgæði m.t.t. nivolumabs héldust stöðug og nálægt upphafsgildum meðan á meðferðinni stóð metið
samkvæmt gildum og öruggum kvörðum eins og EORTC (European Organization for
ResearchandTreatment of Cancer), QLQ-C30 og EQ-5D kvarða og VAS (visual analog scale).
Lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð
Fyrstavalsmeðferð við lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð
Slembuð 3. stigs rannsókn með nivolumabi ásamt ipilimumabi og tveimur lotum
krabbameinslyfjameðferðar sem byggist á platínu samanborið við fjórar lotur
krabbameinslyfjameðferðar sem byggist á platínu (CA2099LA)
Öryggi og verkun nivolumab 360 mg á 3 vikna fresti ásamt ipilimumab 1 mg/kg á 6 vikna fresti og
2 lotur krabbameinslyfjameðferðar sem byggist á platínu var metið í 3. stigs slembaðri opinni
rannsókn (CA2099LA). Rannsóknin náði til sjúklinga (18 ára eða eldri) með vefjafræðilega staðfest
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flöguþekjugerðar eða ekki flöguþekjugerðar IV. stigs eða endurkomið lungnakrabbamein sem ekki er
af smáfrumugerð (samkvæmt 7th International Association for the Study of Lung Cancer
classification), ECOG færniskor 0 eða 1, og enga fyrri krabbameinsmeðferð (þ.m.t. EGFR og ALK
hemlar). Sjúklingar voru skráðir í rannsóknina óháð PD-L1 stöðu æxlis.
Sjúklingar með EGFR stökkbreytingar sem valda næmi eða ALK tilfærslur, virk (ómeðhöndluð)
meinvörp í heila, krabbameinsheilahimnubólgu, virkan sjálfsnæmissjúkdóm eða sjúkdóma þar sem
altæk ónæmisbæling var nauðsynleg voru útilokaðir frá rannsókninni. Sjúklingar með meinvörp í heila
sem höfðu fengið meðferð gátu tekið þátt ef taugafræðilegir þættir voru orðnir eins og við upphaf
a.m.k. 2 vikum fyrir skráningu í rannsókn og þeir voru annaðhvort ekki á meðferð með barksterum eða
á stöðugum eða minnkandi skammti af < 10 mg prednisón eða jafngildi þess á sólarhring. Slembiröðun
var lagskipt eftir vefjagerð (af flöguþekjugerð og ekki af flöguþekjugerð), umfang PD-L1 tjáningar
(≥ 1% miðað við < 1%) og kyn (karlar og konur).
Alls var 719 sjúklingum slembiraðað og fengu annaðhvort nivolumab ásamt ipilimumabi og
krabbameinslyfjameðferð sem byggist á platínu (n = 361) eða krabbameinslyfjameðferð sem byggist á
platínu (n = 358). Sjúklingar sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð
sem byggist á platínu fengu nivolumab 360 mg í bláæð á 30 mínútum á 3 vikna fresti ásamt
ipilimumab 1 mg/kg í bláæð á 30 mínútum á 6 vikna fresti og krabbameinslyfjameðferð sem byggist á
platínu á 3 vikna fresti í tveimur lotum. Sjúklingar sem fengu krabbameinslyfjameðferð fengu
krabbameinslyfjameðferð sem byggist á platínu á 3 vikna fresti í fjórum lotum; sjúklingar með
krabbamein sem ekki er af flöguþekjugerð gátu fengið pemetrexed viðhaldsmeðferð valkvætt.
Krabbameinslyfjameðferð sem byggist á platínu samanstendur af carboplatini (AUC 5 eða 6) og
pemetrexed 500 mg/m2; eða cisplatin 75 mg/m2 og pemetrexed 500 mg/m2 við lungnakrabbameini sem
ekki er af smáfrumugerð og ekki af flöguþekjugerð; eða carboplatin (AUC 6) og paclitaxel 200 mg/m2
við lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð sem er af flöguþekjugerð.
Meðferð var haldið áfram þar til sjúkdómur ágerðist, óásættanlegar eiturverkanir komu fram, eða í allt
að 24 mánuði. Hægt var að halda meðferð áfram eftir að sjúkdómur ágerðist ef sjúklingur var klínískt
stöðugur og klínískur ávinningur var fyrir hendi samkvæmt rannsakanda. Sjúklingar sem hættu
samsettri meðferð vegna aukaverkunar sem rakin var til ipilimumabs fengu að halda áfram á
nivolumab einlyfjameðferð. Æxli var metið á 6 vikna fresti eftir fyrsta skammt í
rannsóknarmeðferðinni fyrstu 12 mánuðina síðan á 12 vikna fresti þar til sjúkdómur ágerðist eða
rannsóknarmeðferðinni var hætt.
Í CA2099LA var yfirleitt jafnvægi á einkennum hjá hópunum við upphaf. Miðgildi aldurs var 65 ár (á
bilinu: 26-86) þar sem 51% ≥ 65 ára og 10% ≥ 75 ára. Meirihluti sjúklinganna voru hvítir (89%) og
karlar (70%). ECOG færnistaða við upphaf var 0 (31%) eða 1 (68%), 57% sjúklinganna var með
PD-L1 ≥ 1% og 37% með PD-L1 < 1%, 31% voru með flöguþekjugerð og 69% voru ekki með
flöguþekjugerð, 17% voru með meinvörp í heila og 86% höfðu áður reykt/reyktu. Enginn sjúklingur
hafði fengið ónæmisbælandi meðferð.
Í CA2099LA voru aðalniðurstöður verkunar heildarlifun. Viðbótar verkunarendapunktar voru lifun án
sjúkdómsversnunar, svörunartíðni og svörunarlengd samkvæmt mati BICR.
Í rannsókninni var sýnt fram á tölfræðilega marktækan ávinning með tilliti til heildarlifunar, lifunar án
sjúkdómsversnunar og svörunartíðni hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi og
krabbameinslyfjameðferð sem byggist á platínu samkvæmt slembivali miðað við
krabbameinslyfjameðferð sem byggist á platínu eingöngu í fyrirframskilgreindri milligreiningu þegar
351 tilvik hafði komið fram (87% af áætluðum tilvikum fyrir lokagreiningu). Lágmarkseftirfylgni fyrir
heildarlifun var 8,1 mánuður.
Niðurstöður verkunar eru sýnar á mynd 10 (uppfærð greining á heildarlifun með lágmarkseftirfylgni í
12,7 mánuði) og töflu 14 (frumgreining með lágmarkseftirfylgni í 8,1 mánuð).
Uppfærð greining á verkun var gerð þegar 12,7 mánaða lágmarkseftirfylgni var hjá öllum sjúklingum
(sjá mynd 10). Þegar greiningin var gerð var áhættuhlutfall fyrir heildarlifun 0,66 (95% CI: 0,55; 0,80)
og áhættuhlutfall fyrir lifun án sjúkdómsversnunar 0,68 (95% CI: 0,57; 0,82).
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Kaplan-Meier graf fyrir heildarlifun (CA2099LA)

Líkur á lifun

Mynd 10:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi sjúklinga í hættu
Nivolumab + ipilimumab + krabbameinslyfjameðferð
361
326
292
250
227
153
Krabbameinslyfjameðferð
358
319
260
208
166
116

- - -- - -

Tafla 14:

86

33

10

1

0

67

26

11

0

0

Nivolumab + ipilimumab + krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 190/361), miðgildi og 95% CI:
15,64 (13,93; 19;98)
Krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 242/358), miðgildi og 95% CI: 10,91 (9,46; 12,55)

Niðurstöður verkunar (CA2099LA)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall
(96,71% CI)a
Lagskipt log-rank p-gildib
Miðgildi (mánuðir)
(95% CI)
Tíðni (95% CI) við 6 mánuði

nivolumab + ipilimumab +
krabbameinslyfjameðferð
(n = 361)

krabbameinslyfjameðferð
(n = 358)

156 (43,2%)

195 (54,5%)
0,69
(0,55; 0,87)
0,0006

14,1
(13,24; 16,16)
80,9 (76,4;84,6)
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10,7
(9,46; 12,45)
72,3 (67,4;76,7)

Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfall
(97,48% CI)a
Lagskipt log-rank p-gildic
Miðgildi (mánuðir)d
(95% CI)
Tíðni (95% CI) við 6 mánuði
Heildarsvörunartíðnie
(95% CI)
Lagskipt CMH próf p-gildif
Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Lengd svörunar
Miðgildi (mánuðir)
(95% CI)d
% með lengd svörunar
≥ 6 mánuðirg

nivolumab + ipilimumab +
krabbameinslyfjameðferð
(n = 361)

krabbameinslyfjameðferð
(n = 358)

232 (64,3%)

249 (69,6%)
0,70
(0,57; 0,86)
0,0001

6,83
(5,55; 7,66)
51,7 (46,2; 56,8)

4,96
(4,27; 5,55)
35,9 (30,5; 41,3)

136 (37,7%)
(32,7; 42,9)

90 (25,1%)
(20,7; 30,0)
0,0003

7 (1,9%)
129 (35,7%)

3 (0,8%)
87 (24,3%)

10,02
(8,21; 13,01)

5,09
(4,34; 7,00)
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41

Samkvæmt lagskiptu Cox hlutfallslegu áhættulíkani.
p-gildi er borið saman við alfa skiptingu 0,0329 í milligreiningunni.
c
p-gildi er borið saman við alfa skiptingu 0,0252 í milligreiningunni.
d
Kaplan-Meier mat.
e
Hlutfall með algera eða hlutasvörun; CI samkvæmt Clopper og Pearson aðferð
f
p-gildi er borið saman við alfa skiptingu 0,025 í milligreiningunni.
g
Samkvæmt Kaplan-Meier mati á lengd svörunar.
CMH = Cochran-Mantel-Haenszel
a

b

Altæka meðferð í kjölfarið fengu 28,8% sjúklinga í hópnum sem fékk samsetta meðferð og 41,1%
sjúklinga í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð. Ónæmismeðferð í kjölfarið fengu (þ.m.t.
and-PD-1, and-PD-L1 og and-CTLA4) 3,9% sjúklinga í hópnum sem fékk samsetta meðferð og 27,9%
sjúklinga í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð.
Í rannsókn CA2099LA var sýnt fram á ávinning með tilliti til heildarlifunar hjá sjúklingum með
flöguþekjugerð sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð í lýsandi
greiningu hjá undirhóp miðað við krabbameinslyfjameðferð (HR [95% CI] 0,65 [0,46; 0,93], n = 227)
og hjá sjúklingum ekki með flöguþekjugerð (HR [95% CI] 0,72 [0,55; 0,93], n = 492).
Í töflu 15 er yfirlit yfir niðurstöður verkunar með tilliti til heildarlifunar, lifunar án sjúkdómsversnunar
og svörunarhlutfall eftir PD-L1 tjáningu í æxli fyrirframskilgreindri greiningu á undirhóp.
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Tafla 15:

OS áhættuhlutfall
(95% CI)a
PFS
áhættuhlutfall
(95% CI)a
ORR %
a

Niðurstöður verkunar eftir PD-L1 tjáningu í æxli (CA2099LA)

nivolumab
+
ipilimumab krabbameinslyfja+
krabbameðferð
meinslyfjameðferð
PD-L1 < 1%
(n = 264)

nivolumab
nivolumab
nivolumab
+
+
+
krabbakrabba- ipilimumab krabba- ipilimumab
ipilimumab
meinsmeinslyfja
meinslyfja+
+
+
lyfjakrabbakrabbakrabbameðferð
meðferð
meðferð
meinslyfjameinslyfjameinslyfjameðferð
meðferð
meðferð
PD-L1 ≥ 1%
PD-L1 ≥ 1% til 49%
PD-L1 ≥ 50%
(n = 406)
(n = 233)
(n = 173)

0,65
(0,46; 0,92)

0,67
(0,51; 0,89)

0,69
(0,48; 0,98)

0,64
(0,41; 1,02)

0,77
(0,57; 1,03)

0,67
(0,53; 0,85)

0,71
(0,52; 0,97)

0,59
(0,40; 0,86)

31,1

20,9

41,9

27,6

37,8

24,5

48,7

Áhættuhlutfall samkvæmt ólagskiptu Cox hlutfallslegu áhættulíkani.

Alls 70 sjúklingar með lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð á aldrinum ≥ 75 ára tóku þátt í
rannsókn CA2099LA (37 sjúklingar í hópnum sem fékk nivolumab ásamt ipilimumabi og
krabbameinslyfjameðferð og 33 sjúklingar í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð).
Áhættuhlutfall fyrir heildarlifun var 1,36 (95% CI: 0,74; 2,52) og áhættuhlutfall 1,12 (95% CI: 0,64,
1,96) fyrir lifun án sjúkdómsversnunar hjá hópnum sem fékk nivolumab ásamt ipilimumabi og
krabbameinslyfjameðferð miðað við krabbameinslyfjameðferð hjá undirhóp rannsóknarinnar.
Svörunarhlutfall var 27,0% í hópnum sem fékk nivolumab ásamt ipilimumabi og
krabbameinslyfjameðferð og 15,2% í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð. Fjörutíu og þrjú
prósent sjúklinga ≥ 75 ára hættu meðferð með nivolumab ásamt ipilimumabi og
krabbameinslyfjameðferð. Niðurstöður fyrir verkun og öryggi nivolumabs ásamt ipilimumabi og
krabbameinslyfjameðferð eru takmarkaðar fyrir þennan sjúklingahóp.
Í greiningu á undirhóp kom minnkaður ávinningur með tilliti til lifunar fram í hópnum sem fékk
nivolumab ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð samanborið við krabbameinslyfjameðferð
hjá sjúklingum sem höfðu aldrei reykt. Vegna þess hversu fáir sjúklingarnir voru er þó ekki hægt að
draga endanlega ályktun út frá þessum niðurstöðum.
Meðferð við lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð að undangenginni
krabbameinslyfjameðferð
Lungnakrabbamein af flöguþekjugerð sem er ekki af smáfrumugerð
Slembuð 3. stigs rannsókn, samanburður við docetaxel (CA209017)
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg, sem einlyfjameðferð við lungnakrabbameini af flöguþekjugerð
sem ekki er af smáfrumugerð, langt gengnu eða með meinvörpum, voru metin í 3. stigs, slembaðri
opinni rannsókn (CA209017). Rannsóknin náði til sjúklinga (18 ára og eldri) sem sjúkdómurinn hafði
versnað hjá á meðan eða eftir eina fyrri tvílyfja krabbameinslyfjameðferð sem byggði á platínu og
ECOG færniskor 0 eða 1. Sjúklingar voru skráðir í rannsóknina óháð PD-L1 stöðu æxlis. Sjúklingar
með virkan sjálfsnæmissjúkdóm, millivefslungnasjúkdóm með einkennum eða virk meinvörp í heila
voru útilokaðir frá rannsókninni. Sjúklingar með meinvörp í heila, sem búið var að meðhöndla, gátu
tekið þátt ef taugafræðilegir þættir voru orðnir eins og við upphaf a.m.k. 2 vikum fyrir skráningu í
rannsókn og þeir voru annaðhvort ekki á meðferð með barksterum eða á stöðugum eða lækkandi
skammti af < 10 mg prednisón eða jafngildi þess á sólarhring.
Alls 272 sjúklingum var slembiraðað og fengu annaðhvort nivolumab 3 mg/kg (n = 135) gefið í bláæð
á 60 mínútum á 2 vikna fresti eða docetaxel (n = 137) 75 mg/m2 á þriggja vikna fresti. Meðferð var
haldið áfram meðan klínískur ávinningur var af meðferðinni eða þar til meðferðin þoldist ekki lengur.
Mat á æxlum samkvæmt RECIST útgáfu 1.1 var gert 9 vikum eftir slembiröðun og haldið áfram
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30,9

á 6 vikna fresti eftir það. Aðalútkomumælingar verkunar var heildarlifun (OS). Aðrar
aðalútkomumælingar verkunar voru svörunartíðni (ORR) og lifun án sjúkdómsversnunar (PFS)
samkvæmt mati rannsóknarlæknis. Að auki var bæting einkenna metin og til þess notaður
einkennakvarði lungnakrabbameins meðaltalskvarði einkennabyrði (Lung Cancer Symptom Score
(LCSS) average symptom burden index) og almennt heilsufarsástand var metið samkvæmt
EQ-5D-Visual Analogue Scale (mælitæki til að mæla heilsutengd lífsgæði).
Jafnvægi var á einkennum hjá hópunum við upphaf. Miðgildi aldurs var 63 ár (á bilinu: 39-85)
með 44% ≥65 ára og 11% ≥75 ára. Meirihluti sjúklinga voru hvítir (93%) og karlar (76%). Þrjátíu og
eitt prósent var með ágengan sjúkdóm sem var besta svörun við nýjustu fyrri meðferð og 45% fengu
nivolumab innan 3 mánaða frá því að nýjustu fyrri meðferð lauk. Við upphaf var ECOG
færniskor 0 (24%) eða 1 (76%).
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun eru sýnd á mynd 11.
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (CA209017)

Lífslíkur

Mynd 11:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab 3 mg/kg
135
113
86
Docetaxel
137
103
68

- - -- - -

69

52

31

15

7

0

45

30

14

7

2

0

Nivolumab 3 mg/kg (tilvik: 86/135), miðgildi og 95% CI: 9,23 (7,33; 13,27)
Docetaxel (tilvik: 113/137), miðgildi og 95% CI: 6,01 (5,13; 7,33)

Ávinningur varðandi heildarlifun var með samræmdum hætti hjá öllum undirhópum sjúklinga.
Ávinningur varðandi lífslíkur var óháður því hvort sjúklingar voru með æxli sem voru flokkuð
PD-L1 neikvæð eða PD-L1 jákvæð (markgildi PD-L1 tjáningar í æxlisfrumuhimnu 1%, 5% eða 10%).
Samt sem áður hefur ekki verið varpað ljósi á hlutverk þessa merkiefnis (biomarker) (PD L1 tjáning
æxlis) að fullu. Með að lágmarki 62,6 mánaða eftirfylgni hefur ávinningur varðandi heildarlifun
haldist með samræmdum hætti hjá öllum undirhópum.
Í rannsókn CA209017 var takmarkaður fjöldi sjúklinga ≥ 75 ára (11 í nivolumabhópnum og 18 í
docetaxelhópnum). Nivolumab sýndi tölulega minni áhrif á heildarlifun
(áhættuhlutfall 1,85; 95% CI: 0,76; 4,51), lifun án sjúkdómsversnunar
(áhættuhlutfall = 1,76; 95%-CI: 0,77; 4,05) og svörunartíðni (9,1% á móti 16,7%). Vegna smæðar
úrtaks er ekki hægt að draga endanlegar niðurstöður út frá þessum upplýsingum.
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Niðurstöður verkunar eru sýndar í töflu 16.
Tafla 16:

Niðurstöður verkunar (CA209017)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall
96,85% CI
p-gildi
Miðgildi (95% CI) mánuðir
Tíðni (95% CI) við 12 mánuði

nivolumab
(n = 135)
Aðalrannsókn
Lágmarkseftirfylgni: 10,6 mánuðir

docetaxel
(n = 137)

86 (63,7%)

113 (82,5%)
0,59
(0,43; 0,81)
0,0002

9,23 (7,33; 13,27)
42,1 (33,7; 50,3)

6,01 (5,13; 7,33)
23,7 (16,9; 31,1)

Staðfest hlutlæg svörun
(95% CI)
Hlutfallslíkindi (95% CI)
p-gildi

27 (20,0%)
(13,6; 27,7)

12 (8,8%)
(4,6; 14,8)

Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)

1 (0,7%)
26 (19,3%)
39 (28,9%)

0
12 (8,8%)
47 (34,3%)

Ekki náð (2,9–20,5+)

8,4 (1,4+-15,2+)

2,2 (1,6-11,8)

2,1 (1,8-9,5)

Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Tími fram að svörun (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfall
95% CI
p-gildi
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)
Tíðni (95% CI) við 12 mánuði

Heildarlifuna
Tilvik
Áhættuhlutfall
95% CI
Tíðni (95% CI) við 24 mánuði
Staðfest hlutlæg svörun
(95% CI)

2,64 (1,27; 5,49)
0,0083

105 (77,8%)

122 (89,1%)
0,62
(0,47; 0,81)
< 0,0004

3,48 (2,14; 4,86)
20,8 (14,0; 28,4)
Uppfærð rannsókn
Lágmarkseftirfylgni: 24,2 mánuðir

2,83 (2,10; 3,52)
6,4 (2,9; 11,8)

110 (81,4%)

128 (93,4%)
0,62
(0,47; 0,80)

22,9 (16,2; 30,3)

8 (4,3; 13,3)

20,0%
(13,6; 27,7)

8,8%
(4,6; 14,8)
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nivolumab
(n = 135)

docetaxel
(n = 137)

Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)

25,2 (2,9-30,4)

8,4 (1,4+-18,0+)

Lifun án sjúkdómsversnunar
Tíðni (95% CI) við 24 mánuði

15,6 (9,7; 22,7)

Sjúklingum hafði annaðhvort
versnað, voru ekki taldir með
(censored) eða fundust ekki við
eftirfylgni

Uppfærð rannsókn
Lágmarkseftirfylgni: 62,6 mánuðir
Heildarlifuna
Tilvik
Áhættuhlutfall
95% CI
Tíðni (95% CI) við 60 mánuði
Staðfest hlutlæg svörun
(95% CI)
Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tíðni (95% CI) við 60 mánuði

a

„+“

118 (87,4%)

133 (97,1%)
0,62
(0,48; 0,79)

12,3 (7,4; 18,5)

3,6 (1,4; 7,8)

20,0%
(13,6; 27,7)

8,8%
(4,6; 14,8)

25,2 (2,9-70,6+)

7,5 (0,0+-18,0+)

9,4 (4,8; 15,8)

Sjúklingum hafði annaðhvort
versnað, voru ekki taldir með
(censored) eða fundust ekki við
eftirfylgni

Sex sjúklingum (4%) sem var slembiraðað og fengu docetaxel fluttust yfir á einhverjum tímapunkti og fengu
nivolumab meðferð.
Táknar að mæling er takmörkuð (censored observation)

Hlutfall bætingar sjúkdómstengdra einkenna samkvæmt einkennakvarða lungnakrabbameins (LCSS)
var svipað hjá hópnum sem fékk nivolumab (18,5%) og hópnum sem fékk docetaxel (21,2%).
Meðaltalsgildi samkvæmt EQ-VAS jókst með tímanum fyrir báða meðferðarhópana, sem bendir til
betra almenns heilsufarsástands sjúklinga sem eru áfram á meðferð.
2. stigs einarma rannsókn (CA209063)
Rannsókn CA209063 var einarma, opin gerð á 117 sjúklingum, með lungnakrabbamein af
flöguþekjugerð sem er ekki af smáfrumugerð og er langt gengið en staðbundið eða með meinvörpum,
sem höfðu fengið tvær eða fleiri meðferðir; að öðru leyti voru sömu viðmið um þátttöku og í rannsókn
CA209017. Heildarsvörunarhlutfall nivolumabs 3 mg/kg var 14,5% (95% CI: 8,7-22,2%), miðgildi
heildarlifunar var 8,21 mánuður (95% CI: 6,05-10,9 mánuðir) og miðgildi lifunar án versnunar
sjúkdóms var 1,87 mánuðir (95% CI 1,77-3,15 mánuðir). Lifun án versnunar sjúkdóms var mælt
samkvæmt RECIST, útgáfu 1.1. Áætluð tíðni 1-árs lifunar var 41%.
Einarma 2. stigs rannsókn (CA209171)
Rannsókn CA209171 var einarma, opin rannsókn á nivolumab einlyfjameðferð hjá sjúklingum sem
höfðu áður fengið meðferð við lungnakrabbameini af flöguþekjugerð sem er ekki af smáfrumugerð og
er langt gengið eða með meinvörpum. Aðalendapunktur var öryggi og annar endapunktur var verkun.
Af þeim 811 sem fengu meðferð voru 103 (13%) með ECOG færniskor 2, 686 (85%) voru < 75 ára og
125 (15%) voru ≥ 75 ára. Engar vísbendingar um nýjar aukaverkanir komu fram hjá þeim sjúklingum
sem fengu meðferð og heildaröryggi nivolumabs var svipað hjá undirhópunum. Niðurstöður verkunar
byggðar á mati rannsóknarlæknis á heildarsvörunarhlutfalli eru sýndar í töflu 17 hér á eftir.
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Tafla 17:

Heildarsvörunarhlutfall samkvæmt öllum sjúklingum sem hægt var að meta
m.t.t. svörunar – heildar og eftir undirhópum (CA209171)

Niðurstöður

Heildar

ECOG
færniskor 2

< 75 ára

≥ 75 ára

N sem svara/ N sem hægt er
að metaa
(%)

66/671
(9,8)

1/64
(6,1)

55/568
(9,7)

11/103
(10,7)

(7,7; 12,3)

(0,0; 8,4)

(7,4; 12,4)

(5,5; 18,3)

95% CIb
a
b

Felur í sér staðfesta og óstaðfesta svörun, skönnun var skylda eingöngu í viku 8/9 og viku 52.
Alger svörun+hlutasvörun og öryggisbil byggist á Clopper og Pearson aðferð

Lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð og ekki af flöguþekjugerð
Slembuð 3. stigs rannsókn, samanburður við docetaxel (CA209057)
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg sem stakt lyf við meðferð á lungnakrabbameini, langt gengnu
eða með meinvörpum, sem ekki er af smáfrumugerð og ekki er af fjölþekjugerð var metið í 3. stigs
slembiraðaðri opinni rannsókn (CA209057). Rannsóknin tók til sjúklinga (18 ára eða eldri) sem fengu
versnun sjúkdóms á meðan eða eftir eina tvílyfja krabbameinslyfjameðferð sem byggði á platínu sem
gæti hafa falið í sér viðhaldsmeðferð og sem höfðu ECOG færniskor 0 eða 1. Aukalota af TKI
meðferð var leyfð hjá sjúklingum með þekkta EGFR stökkbreytingu eða ALK tilfærslu. Sjúklingar
voru teknir með óháð PD-L1 stöðu æxlis. Sjúklingar með virkan sjálfsnæmissjúkdóm,
millivefslungnabólgu með einkennum eða virk meinvörp í heila voru útilokaðir frá rannsókninni.
Sjúklingar með meðhöndluð meinvörp í heila gátu tekið þátt ef taugafræðilegir þættir voru orðnir eins
og við upphaf að minnsta kosti 2 vikum fyrir þátttöku og annaðhvort hættir á barksterameðferð eða á
stöðugum eða minnkandi dagskammti sem nam < 10 mg af jafngildi prednisólons.
Alls 582 sjúklingum var slembiraðað til að fá annaðhvort 3 mg/kg af nivolumabi gefið í bláæð á
60 mínútna tímabili á 2 vikna fresti (n=292) eða docetaxel 75 mg/m2 á þriggja vikna fresti (n=290).
Meðferð var haldið áfram á meðan klínískur ávinningur kom fram eða þar til meðferðin þoldist ekki
lengur. Mat á æxli var framkvæmt samkvæmt RECIST útgáfu 1.1. Aðalútkomumæling verkunar var
heildarlifun (OS). Önnur lykilútkomumæling verkunar var svörunartíðni (ORR) og lifun án
sjúkdómsversnunar (PFS), samkvæmt mati rannsóknarlæknis. Fyrirfram skilgreind greining á
undirhópi var auk þess gerð til að meta áhrif af PD-L1 tjáningu æxlis við fyrirfram skilgreindum
gildum 1%, 5% og 10%. Mat miðað við lág tjáningargildi PD-L1 var ekki tekið með í
fyrirframskilgreindu greiningunni þar sem fjöldi sýna innan hvers bils var svo lítill.
Áður en rannsókn hófst var vefjasýnum safnað kerfisbundið fyrir slembiröðun til að gera fyrirfram
ákveðna greiningu á verkun miðað við PD-L1 tjáningu æxlis. PD-L1 tjáning æxlis var ákvörðuð með
PD-L1 greiningu með mótefnalitun 28-8 pharmDx.
Miðgildi aldurs var 62 ár (á bilinu: 21 til 85) þar sem 34% voru ≥65 ára og 7% voru ≥75 ára.
Meirihluti sjúklinganna var hvítur (92%) og karlar (55%). ECOG færniskor við upphaf var 0 (31%)
eða 1 (69%). Sjötíu og níu prósent sjúklinganna höfðu reykt eða reyktu.
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (OS) eru sýnd á mynd 12.
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Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (CA209057)

Lífslíkur

Mynd 12:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab 3 mg/kg
292
232
194
Docetaxel
290
244
194

- - -- - -

169

146

123

62

32

9

0

150

111

88

34

10

5

0

Nivolumab 3 mg/kg (tilvik: 190/292), miðgildi og 95% CI: 12,19 (9,66; 14,98)
Docetaxel (tilvik: 223/290), miðgildi og 95% CI: 9,36 (8,05; 10,68)

Rannsóknin sýndi tölfræðilega marktækan ávinning í heildarlifun hjá sjúklingum sem slembiraðað var
til að fá nivolumab samanborið við docetaxel við fyrirfram skilgreinda milligreiningu þegar 413 tilvik
höfðu komið fram (93% af áætluðum tilvikum fyrir lokagreiningu). Niðurstöður verkunar eru sýndar í
töflu 18.
Tafla 18:

Niðurstöður verkunar (CA209057)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfalla
(95,92% CI)
p-gildib
Miðgildi (95% CI) mánuðir
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuði

nivolumab
(n = 292)
Fyrirfram skilgreind milligreining
Lágmarkseftirfylgni: 13,2 mánuðir

docetaxel
(n = 290)

190 (65,1%)

223 (76,9%)
0,73
(0,59; 0,89)
0,0015

12,19 (9,66; 14,98)
50,5 (44,6; 56,1)
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9,36 (8,05; 10,68)
39,0 (33,3; 44,6)

Staðfest hlutlæg svörun
(95% CI)
Hlutfallslíkindi (95% CI)
p-gildi
Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)
Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Tími fram að svörun (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfall
95% CI
p-gildi
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuði

Heildarlifunc
Tilvik
Áhættuhlutfalla
(95% CI)
Tíðni (95% CI) við 24 mánuði

nivolumab
(n = 292)
56 (19,2%)
(14,8; 24,2)

docetaxel
(n = 290)
36 (12,4%)
(8,8; 16,8)
1,68 (1,07; 2,64)
0,0246

4 (1,4%)
52 (17,8%)
74 (25,3%)

1 (0,3%)
35 (12,1%)
122 (42,1%)

17,15 (1,8-22,6+)

5,55 (1,2+-15,2+)

2,10 (1,2-8,6)

2,61 (1,4-6,3)

234 (80,1%)

245 (84,5%)
0,92
(0,77; 1,11)
0,3932

2,33 (2,17; 3,32)
18,5 (14,1; 23,4)
Uppfærð rannsókn
Lágmarkseftirfylgni: 24,2 mánuðir
228 (78,1%)

4,21 (3,45; 4,86)
8,1 (5,1; 12,0)

247 (85,1%)
0,75
(0,63; 0,91)

28,7 (23,6; 34,0)

15,8 (11,9; 20,3)

19,2%
(14,8; 24,2)

12,4%
(8,8; 16,8)

Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)

17,2 (1,8-33,7+)

5,6 (1,2+-16,8)

Lifun án sjúkdómsversnunar
Tíðni (95% CI) við 24 mánuði

11,9 (8,3; 16,2)

1,0 (0,2; 3,3)

Staðfest hlutlæg svörun
(95% CI)
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nivolumab
(n = 292)
Uppfærð rannsókn
Lágmarkseftirfylgni: 62,7 mánuðir
Heildarlifund
Tilvik
Áhættuhlutfalla
(95% CI)
Tíðni (95% CI) við 60 mánuði
Staðfest hlutlæg svörun
(95% CI)
Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tíðni (95% CI) við 60 mánuði

a
b
c
d

“+”

docetaxel
(n = 290)

250 (85,6%)

279 (96,2%)
0,70
(0,58; 0,83)

14,0 (10,2; 18,3)

2,1 (0,9; 4,4)

19,5%
(15,1; 24,5)

12,4%
(8,8; 16,8)

17,2 (1,8-70,4+)

5,6 (0,0+-33,4)

7,5 (4,5; 11,4)

Sjúklingum hafði annaðhvort
versnað, voru ekki taldir með
(censored) eða fundust ekki við
eftirfylgni

Fengið með lagskiptri fjölþáttagreiningu (stratified proportional hazards model).
P-gildi er fengið með raðprófanaskrá (log-rank test), lagskiptri eftir fyrri viðhaldsmeðferð og meðferðarlotu;
samsvarandi O’Brien-Fleming marktækni virknimarka (efficacy boundary significance level) er 0,0408.
Sextán sjúklingum (6%) sem var slembiraðað og fengu docetaxel fluttust yfir á einhverjum tímapunkti og fengu
nivolumab meðferð.
Sautján sjúklingum (6%) sem var slembiraðað og fengu docetaxel fluttust yfir á einhverjum tímapunkti og fengu
nivolumab meðferð.
Táknar að mæling er takmörkuð (censored observation).

Hjá 79% sjúklinganna í nivolumab hópnum var PD-L1 tjáning æxlis mælanleg og hjá 77% af
sjúklingum í docetaxel hópnum. Gildi PD-L1 tjáningar æxlis var í jafnvægi á milli meðferðarhópanna
tveggja (nivolumab samanborið við docetaxel) við hvert fyrirfram skilgreint gildi PD-L1 tjáningar
æxlis, þ.e. ≥ 1% (53% á móti 55%), ≥ 5% (41% á móti 38%), eða ≥ 10% (37% á móti 35%).
Sjúklingar með PD-L1 tjáningu æxlis við hvert fyrirfram skilgreint gildi í nivolumab hópnum sýndu
meiri líkur á auknum lífslíkum samanborið við docetaxel en lifun var svipuð og fyrir docetaxel hjá
sjúklingum með litla eða enga PD-L1 tjáningu æxlis. Varðandi svörunartíðni (ORR) tengdist aukin
PD-L1 tjáning hærri svörunartíðni (ORR). Sambærilegt og fyrir heildarþýðið var miðgildi fyrir lengd
svörunar meiri fyrir nivolumab samanborið við docetaxel hjá einstaklingum með enga PD-L1 tjáningu
(18,3 mánuðir á móti 5,6 mánuðum) og hjá einstaklingum með PD-L1 tjáningu (16,0 mánuðir á móti
5,6 mánuðum).
Tafla 19 sýnir niðurstöður fyrir svörunartíðni (ORR) og heildarlifun (OS) eftir PD-L1 tjáningu æxlis.
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Tafla 19:

PD-L1 tjáning

ORR og OS eftir tjáningu PD-L1 æxlis (CA209057)

< 1%
≥ 1%
≥ 1% til < 10%a
≥ 10% til < 50%a
≥ 50%a

nivolumab
docetaxel
ORR eftir PD-L1 tjáningu æxlis
Lágmarkseftirfylgni: 13,2 mánuðir

10/108 (9,3%)
15/101 (14,9%)
95% CI: 4,5; 16,4
95% CI: 8,6; 23,3
38/123 (30,9%)
15/123 (12,2%)
95% CI: 22,9; 39,9
95% CI: 7,0; 19,3
6/37 (16,2%)
5/44 (11,4%)
95% CI: 6,2, 32,0
95% CI: 3,8, 24,6
5/20 (25,0%)
7/33 (21,2%)
95% CI: 8,7; 49,1
95% CI: 9,0; 38,9
27/66 (40,9%)
3/46 (6,5%)
95% CI: 29,0; 53,7
95% CI: 1,4; 17,9
Heildarlifun eftir PD-L1 tjáningu æxlis
Lágmarkseftirfylgni: 13,2 mánuðir
Fjöldi tilvika (fjöldi sjúklinga)

Hlutfallslíkindi
(95% CI)
0,59 (0,22; 1,48)
3,22 (1,60; 6,71)
1,51 (0,35; 6,85)
1,24 (0,26; 5,48)
9,92 (2,68; 54,09)

< 1%
≥ 1%
≥ 1% til < 10%a
≥ 10% til < 50%a
≥ 50%a

77 (108)
68 (123)
27 (37)
11 (20)
30 (66)

75 (101)
93 (123)
30 (44)
26 (33)
37 (46)

Ólagskipt
áhættuhlutfall
(95% CI)
0,90 (0,66; 1,24)
0,59 (0,43; 0,82)
1,33 (0,79; 2,24)
0,61 (0,30; 1,23)
0,32 (0,20; 0,53)

<1%
≥1%

Uppfærð rannsókn
Lágmarkseftirfylgni: 24,2 mánuðir
91 (108)
86 (101)
87 (123)
103 (123)

0,91 (0,67; 1,22)
0,62 (0,47; 0,83)

<1%
≥1%

Uppfærð rannsókn
Lágmarkseftirfylgni: 62,7 mánuðir
100 (109)
96 (101)
96 (122)
119 (123)

0,87 (0,66; 1,16)
0,55 (0,42; 0,73)

a

Greining gerð eftirá (post-hoc analysis): niðurstöður skal túlka með varúð þar sem stærð undirhópa er lítil og þegar
greiningin var gerð var PD-L1 ICH 28-8 pharmDx aðferðin ekki fullgilduð til greininga (analytically validated) við
tjáningargildin 10% og 50%.

Hærra hlutfall sjúklinga lést á fyrstu 3 mánuðunum í nivolumab hópnum (59/292; 20,2%) samanborið
við docetaxel hópinn (44/290; 15,2%). Niðurstöður fjölþátta eftirágreiningar benda til að þeir
sjúklingar sem fá meðferð með nivolumabi sem hafa lakari horfur og/eða ágengan sjúkdóm og hafa
einnig minni (þ.e. < 50%) eða enga PD-L1 tjáningu æxlis séu í meiri hættu á andláti innan fyrstu
3 mánaða meðferðar.
Í greiningu undirhópa var ekki sýnt fram á ávinning í lifun samanborið við docetaxel hjá sjúklingum
sem aldrei höfðu reykt eða með æxli sem höfðu virkar EGFR stökkbreytingar. Hinsvegar er ekki hægt
að draga ákveðnar ályktanir af þessum upplýsingum vegna lítils fjölda sjúklinga.
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Illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu
Slembuð 3. stigs rannsókn á nivolumabi ásamt ipilimumabi, samanburður við
krabbameinslyfjameðferð (CA209743)
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg á 2 vikna fresti ásamt ipilimumab 1 mg/kg á 6 vikna fresti var
metið í 3. stigs slembaðri opinni rannsókn (CA209743). Þátttakendur voru sjúklingar (18 ára eða eldri)
með vefjafræðilega staðfest og áður ómeðhöndlað illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu með þekjulíka
vefjagerð eða ekki þekjulíka vefjagerð, ECOG færnistöðu 0 eða 1 og án líknandi geislameðferðar
14 dögum fyrir fyrstu rannsóknarmeðferð. Sjúklingar tóku þátt í rannsókninni án tillits til PD-L1 stöðu
æxlis.
Sjúklingar með frumstætt miðþekjuæxli í lífhimnu, gollurshúsi, eistum eða slíðurhjúp eista,
millivefslungnasjúkdóm, virkan sjálfsnæmissjúkdóm, sjúkdóma sem krefjast altækrar ónæmisbælingar
og meinvörp í heila (nema ef þau voru fjarlægð með skurðaðgerð eða þrívíddarmiðaðri geislameðferð
og enginn vöxtur í 3 mánuði fyrir inngöngu í rannsóknina) voru útilokaðir frá rannsókninni.
Slembiröðun var lagskipt eftir vefjagerð (þekjulík, sarkmeinslík eða blandaðar undirvefjagerðir) og
kyni (karlar, konur).
Alls var 605 sjúklingum slembiraðað og fengu annaðhvort nivolumab ásamt ipilimumabi (n = 303) eða
krabbameinslyfjameðferð (n = 302). Sjúklingar sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi fengu
nivolumab 3 mg/kg með innrennsli í bláæð á 30 mínútum á 2 vikna fresti ásamt ipilimumabi 1 mg/kg
með innrennsli í bláæð á 30 mínútum á 6 vikna fresti í allt að 2 ár. Sjúklingar sem fengu
krabbameinslyfjameðferð fengu allt að 6 lotur (hver lota var 21 dagur). Krabbameinslyfjameðferð
samanstóð af cisplatini 75 mg/m2 og pemetrexedi 500 mg/m2 eða carboplatini 5 AUC og pemetrexed
500 mg/m2.
Meðferð var haldið áfram þar til sjúkdómur ágerðist, óásættanlegar eiturverkanir komu fram eða í allt
að 24 mánuði. Meðferð gat haldið áfram eftir að sjúkdómur ágerðist ef sjúklingurinn var klínískt
stöðugur og rannsakandi taldi að klínískur ávinningur væri af meðferðinni. Sjúklingar sem hættu á
samsettri meðferð vegna aukaverkunar sem rakin var til ipilimumabs fengu að halda áfram á
nivolumab einlyfjameðferð. Æxli voru metin á 6 vikna fresti eftir fyrsta skammt í
rannsóknarmeðferðinni fyrstu 12 mánuðina, síðan á 12 vikna fresti þar til sjúkdómurinn ágerðist eða
rannsóknarmeðferð var hætt.
Jafnvægi var yfirleitt á grunnþáttum hjá öllum meðferðarhópunum í CA209743. Miðgildi aldurs var
69 ár (á bilinu: 25-89) þar sem 72% voru ≥ 65 ára og 26% ≥ 75 ára. Meirihluti sjúklinganna voru hvítir
(85%) og karlar (77%). Upphafs ECOG færnistaða var 0 (40%) eða 1 (60%), 80% sjúklinga voru með
PD-L1 ≥ 1% og 20% með PD-L1 < 1%, 75% voru með þekjulíka vefjagerð og 25% með ekki
þekjulíka vefjagerð.
Aðalútkomumæling verkunar í CA209743 var heildarlifun. Lykilaukaendapunktar verkunar voru lifun
án sjúkdómsversnunar, svörunartíðni og lengd svörunar samkvæmt mati BICR með því að nota breytt
RECIST viðmið fyrir miðþekjuæxli í brjósthimnu. Lýsandi greining fyrir aukaendapunktana kemur
fram í töflu 20.
Í rannsókninni var sýnt fram á tölfræðilega marktækan ávinning með tilliti til heildarlifunar hjá
sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi samkvæmt slembivali samanborið við
krabbameinslyfjameðferð í fyrirframskilgreindri milligreiningu þegar 419 tilvik höfðu komið fram
(89% af áætluðum tilvikum fyrir lokagreiningu). Lágmarkseftirfylgni fyrir heildarlifun var
22 mánuðir.
Niðurstöður verkunar eru sýndar á mynd 13 og töflu 20.
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Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (CA209743)

Líkur á lifun

Mynd 13:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab + ipilimumab
303
273 251
226
Krabbameinslyfjameðferð
302
268 233
190

- - -- - - - -- - Tafla 20:

173

143

124

101

65

30

11

2

0

162

136

113

95

62

38

20

11

1

0

Nivolumab + ipilimumab (tilvik: 200/303), miðgildi og 95% CI: 18,07 (16,82; 21,45)
Krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 219/302), miðgildi og 95% CI: 14,09 (12,45; 16,23)

Niðurstöður verkunar (CA209743)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall
(9,6% CI)a
Lagskipt log-rank p-gildib
Miðgildi (mánuðir)c
(95% CI)
Hlutfall (95% CI) eftir 24
mánuðic
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfall
(95% CI)a
Miðgildi (mánuðir)c
(95% CI)

200

nivolumab + ipilimumab
(n = 303)

krabbameinslyfjameðferð
(n = 302)

200 (66%)

219 (73%)
0,74
(0,60; 0,91)
0,002

18,1
(16,8; 21,5)

14,1
(12,5; 16,2)

41% (35,1; 46,5)

27% (21,9; 32,4)

218 (72%)

209 (69%)
1,0
(0,82; 1,21)

6,8
(5,6; 7,4)

69

7,2
(6,9; 8,1)

Heildarsvörunartíðni
(95% CI)
Algjör svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)

nivolumab + ipilimumab
(n = 303)
40%
(34,1; 45,4)
1,7%
38%

krabbameinslyfjameðferð
(n = 302)
43%
(37,1; 48,5)
0
43%

Lengd svörunar
Miðgildi (mánuðir)c
(95% CI)

11,0
(8,1; 16,5)

6,7
(5,3; 7,1)

a
b
c

Lagskipt Cox-líkan fyrir hlutfallslega áhættu.
p-gildi er borið saman við alfa skiptingu 0,0345 í milligreiningunni
Kaplan-Meier mat

Altæka meðferð í kjölfarið fengu 44,2% sjúklinga í hópnum sem fékk samsetta meðferð og 40,7%
sjúklinga í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð. Ónæmismeðferð í kjölfarið fengu (þ.m.t.
and-PD-1, and-PD-L1 og and-CTLA4) 3,3% sjúklinga í hópnum sem fékk samsetta meðferð og
20,2% sjúklinga í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð.
Í töflu 21 er yfirlit yfir niðurstöður verkunar með tilliti til heildarlifunar, lifunar án sjúkdómsversnunar
og heildar svörnunartíðni eftir vefjagerð í fyrirframskilgreindri greiningu á undirhóp.
Tafla 21:

Niðurstöður verkunar eftir vefjagerð (CA209743)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall
(95% CI)a
Miðgildi (mánuðir)
(95% CI)
Hlutfall (95% CI)
eftir 24 mánuði

Þekjulík vefjagerð
(n = 471)
nivolumab
krabbameins+
lyfjameðferð
(n = 235)
ipilimumab
(n = 236)
157

164

Ekki þekjulík vefjagerð
(n = 134)
nivolumab
krabbameins+
lyfjameðferð
(n = 67)
ipilimumab
(n = 67)
43

0,85
(0,68; 1,06)
18,73
(17,05; 21,72)
41,2
(34,7; 47,6)

55
0,46
(0,31; 0,70)

16,23
(14,09; 19,15)
31,8
(25,7; 38,1)

16,89
(11,8; 25,20)
39,5
(27,5; 51,2)

8,80
(7,62; 11,76)
9,7
(3,8; 18,9)

Lifun án sjúkdómsversnunar
Áhættuhlutfall
1,14
(95% CI)a
(0,92; 1,41)
Miðgildi (mánuðir)
6,18
7,66
(95% CI)
(5,49; 7,03)
(7,03; 8,31)

8,31
(3,84, 11,01)

5,59
(5,13; 7,16)

Heildarsvörunartíðni
(95% CI)b

38,6%
(32,3; 45,1)

47,2%
(40,7; 53,8)

43,3%
(31,2; 56,0)

26,9%
(16,8; 39,1)

Lengd svörunar
Miðgildi (mánuðir)
(95% CI)c

8,44

6,83

24,02

4,21

(7,16; 14,59)

(5,59; 7,13)

(8,31; N.A.)

(2,79; 7,03)

a
b
c

Áhættuhlutfall samkvæmt ólagskiptu Cox líkani fyrir hlutfallslega áhættu.
Öryggisbil byggist á Clopper og Pearson aðferð
Miðgildi reiknað út frá Kaplan-Meier aðferð

70

0,58
(0,38; 0,90)

Í töflu 22 er yfirlit yfir niðurstöður verkunar með tilliti til heildarlifunar, lifunar án sjúkdómsversnunar
og heildar svörnunartíðni eftir tjáningu PD-L1 æxlis í upphafi í fyrirframskilgreindri greiningu á
undirhóp.
Tafla 22:

Niðurstöður verkunar eftir PD-L1 tjáningu æxlis (CA209743)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall
(95% CI)a
Miðgildi (mánuðir)
(95% CI)b
Hlutfall (95% CI)
eftir 24 mánuði
Lifun án sjúkdómsversnunar
Áhættuhlutfall
(95% CI)a
Miðgildi (mánuðir)
(95% CI)b
Heildarsvörunartíðni
(95% CI)b
a
b
c

PD-L1 < 1%
(n = 135)
nivolumab
krabbameins+
lyfjameðferð
(n = 78)
ipilimumab
(n = 57)
40

PD-L1 ≥ 1%
(n = 451)
nivolumab
krabbameins+
lyfjameðferð
(n = 219)
ipilimumab
(n = 232)

58

150

0,94
(0,62; 1,40)
17,3
(10,1; 24,3)
38,7
(25,9; 51,3)

157
0,69
(0,55; 0,87)

16,5
(13,4; 20,5)
24,6
(15,5; 35,0)

18,0
(16,8; 21,5)
40,8
(34,3; 47,2)

1,79
(1,21; 2,64)

13,3
(11,6; 15,4)
28,3
(22,1; 34,7)

0,81
(0,64; 1,01)

4,1
(2,7; 5,6)

8,3
(7,0; 11,1)

7,0
(5,8; 8,5)

7,1
(6,2; 7,6)

21,1%
(11,4; 33,9)

38,5%
(27,7; 50,2)

43,5%
(37,1; 50,2)

44,3%
(37,6; 51,1)

Áhættuhlutfall samkvæmt ólagskiptu Cox líkani fyrir hlutfallslega áhættu.
Miðgildi reiknað út frá Kaplan-Meier aðferð.
Öryggisbil byggist á Clopper og Pearson aðferð.

Alls 157 sjúklingar með illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu ≥ 75 ára tóku þátt í rannsókn C209743
(78 sjúklingar fengu nivolumab ásamt ipilimumabi og 79 sjúklingar fengu krabbameinslyfjameðferð).
Áhættuhlutfall fyrir heildarlifun var 1,02 (95% CI: 0,7; 1,48) hjá þeim sem fengu nivolumab ásamt
ipilimumabi miðað við krabbameinslyfjameðferð hjá undirhóp rannsóknarinnar. Sýnt var fram á aukna
tíðni alvarlegra aukaverkana og aukna tíðni þeirra sem hættu meðferð vegna aukaverkana hjá
sjúklingum 75 ára og eldri miðað við alla sjúklinga sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi (sjá
kafla 4.8). En vegna þess að þessi greining á undirhóp er í eðli sínu könnun er ekki hægt að draga
endanlegar niðurstöður.
Nýrnafrumukrabbamein
Slembiröðuð 3. stigs rannsókn á nivulomabi sem einlyfjameðferð samanborið við everolimus
(CA209025)
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg sem stakt lyf við meðferð á langt gengnu
nýrnafrumukrabbameini (RCC) með glærufrumuþætti (clear cell component) var metin í
slembiraðaðri, opinni 3. stigs rannsókn (CA209025). Þátttakendur voru sjúklingar (18 ára eða eldri)
þar sem sjúkdómur hafði versnað meðan á 1 eða 2 fyrri meðferðaráætlunum með lyfi gegn
æðamyndun (anti-angiogenic therapy) stóð eða að þeim loknum og höfðu ekki fengið fleiri en alls
3 altækar meðferðaráætlanir. Sjúklingar urðu að hafa KPS skor (Karnofsky Performance Score)
≥ 70%. Sjúklingar tóku þátt í rannsókninni án tillits til PD-L1 stöðu æxlis. Sjúklingar með einhverja
sögu um meinvörp í heila samhliða, fyrri meðferð með mTOR hemli (mammalian target of
rapamycin), virkan sjálfsnæmissjúkdóm eða með læknisfræðilegan kvilla sem þarfnast altækrar
ónæmisbælingar voru útilokaðir frá rannsókninni.
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Alls var 821 sjúklingi slembiraðað til að fá annaðhvort nivolumab 3 mg/kg (n = 410), gefið í bláæð á
60 mínútum á 2 vikna fresti eða everolimus (n = 411) 10 mg daglega, gefið til inntöku. Meðferð var
haldið áfram á meðan klínískur ávinningur sást eða þar til að meðferð þoldist ekki lengur. Fyrsta mat á
æxli var gert 8 vikum eftir slembiröðun og var haldið áfram áttundu hverja viku eftir það fyrsta árið og
síðan tólftu hverja viku fram að versnun sjúkdóms eða að meðferð var hætt, eftir því hvort kom síðar.
Mati á æxli var haldið áfram eftir að meðferð var hætt hjá sjúklingum sem hættu meðferð af öðrum
ástæðum en versnun sjúkdóms. Samkvæmt ákvörðun rannsóknarlæknis var meðferð leyfð umfram
upphaflegt mat rannsóknarlæknis á versnun sjúkdóms samkvæmt RECIST, útgáfu 1.1, ef sjúklingur
hafði klínískan ávinning af meðferð og þoldi rannsóknarlyfið. Aðalendapunktur virkni var heildarlifun
(OS). Aðrir endapunktar virkni voru meðal annars mat rannsóknarlæknis á svörunartíðni (ORR) og
lifun án sjúdómsversnunar (PFS).
Grunnþættir voru almennt í jafnvægi á milli hópanna tveggja. Miðgildi aldurs var 62 ár (á
bilinu: 18-88) þar sem 40% voru ≥ 65 ára og 9% voru ≥ 75 ára. Meirihluti sjúklinga voru karlar (75%)
og hvítir (88%). Allir MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) áhættuhópar voru í
rannsókninni og 34% og 66% sjúklinganna höfðu KPS skor 70 til 80% og 90 til 100% í upphafi, talið í
þeirri röð. Meirihluti sjúklinganna (72%) höfði áður fengið eina meðferð með lyfi gegn æðamyndun
(anti-angiogenic therapy). Miðgildi meðferðartíma frá upphaflegri sjúkdómsgreiningu var 2,6 ár, bæði
í nivolumab og everolimus hópunum. Miðgildi meðferðartíma var 5,5 mánuðir (á
bilinu: 0-29,6+ mánuðir) hjá sjúklingum sem fengu nivolumab og var 3,7 mánuðir (á
bilinu: 6 dagar-25,7+ mánuðir) hjá sjúklingum sem fengu evrolimus.
Hjá 44% sjúklinga var meðferð með nivolumabi haldið áfram lengur en fram að versnun.
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun eru sýnd á mynd 14.
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (OS) (CA209025)

Lífslíkur

Mynd 14:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab
410 389
359
Everolimus
411 366
324

- - -- - -

337

305

275

213

139

73

29

3

0

287

265

241

187

115

61

20

2

0

Nivolumab 3 mg/kg (tilvik: 183/410), miðgildi og 95% CI: 25,00 (21,75; n.a.)
Everolimus 10 mg (tilvik: 215/411), miðgildi og 95% CI: 19,55 (17,64; 23,06)

Rannsóknin sýndi tölfræðilega marktækan ávinning í heildarlifun (OS) hjá sjúklingum sem
slembiraðað var til að fá nivolumab samanborið evrolimus við fyrirfram skilgreinda milligreiningu
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þegar 398 tilvik höfðu komið fram (70% af áætluðum tilvikum fyrir lokagreiningu) (tafla 23 og
mynd 14). Ávinningur heildarlifunar kom fram án tillits til PD-L1 tjáningar æxlis.
Niðurstöður verkunar eru sýndar í töflu 23.
Tafla 23:

Niðurstöður verkunar (CA209025)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall
98,52% CI
p-gildi
Miðgildi (95% CI)
Hlutfall (95% CI)
Eftir 6 mánuði
Eftir 12 mánuði

nivolumab
(n = 410)

everolimus
(n = 411)

183 (45%)

215 (52%)
0,73
(0,57; 0,93)
0,0018

25,0 (21,7; NE)

19,6 (17,6; 23,1)

89,2 (85,7; 91,8)
76,0 (71,5; 79,9)

81,2 (77,0; 84,7)
66,7 (61,8; 71,0)

Hlutlægt svörunarhlutfall
(95% CI)
Hlutfallslíkindi (95% CI)
p-gildi

103 (25,1%)
(21,0; 29,6)

22 (5,4%)
(3,4; 8,0)

Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)

4 (1,0%)
99 (24,1%)
141 (34,4%)

2 (0,5%)
20 (4,9%)
227 (55,2%)

11,99 (0,0-27,6+)

11,99 (0,0+-22,2+)

3,5 (1,4-24,8)

3,7 (1,5-11,2)

Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Tími fram að svörun (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfall
95% CI
p-gildi
Miðgildi (95% CI)

5,98 (3,68; 9,72)
< 0,0001

318 (77,6%)

322 (78,3%)
0,88
(0,75; 1,03)
0,1135

4,6 (3,71; 5,39)

4,4 (3,71; 5,52)

táknar að mæling er takmörkuð (censored observation).
NE = ekki hægt að meta
“+”

Miðgildi tíma fram að upphafi hlutlægrar svörunar var 3,5 mánuðir (á bilinu: 1,4-24,8 mánuðir) eftir
upphaf nivolumab meðferðar. Hjá 49 (47,6%) þeirra sem svöruðu meðferð hélst svörun áfram í
0,0-27,6+ mánuði.
Heildarlifun gæti fylgt minnkun einkenna vegna sjúkdómsins með tímanum og aukning í lífsgæðum
sem ekki tengdust sjúkdómnum, samkvæmt gilduðum og áreiðanlegum mælingum á FKSI-DRS skala
(Functional Assessment of Cancer Therapy-Kidney Symptom Index-Disease Related Symptoms) og
EuroQoL EQ-5D skala. Minnkun einkenna sem virtist hafa þýðingu (MID = 2 stiga breyting í
FKSI-DRS skori; p < 0,001) og tími fram að ávinningi (HR = 1,66 (1,33; 2,08) p < 0,001) var
marktækt betri hjá sjúklingum í nivolumab hópnum. Þó að báðir hópar rannsóknarinnar fengju virka

73

meðferð skal túlka upplýsingar um lífsgæði í því samhengi að rannsóknin var opin og því tekin með
varúð.
3b/4. stigs rannsókn á öryggi (CA209374)
Viðbótar öryggisupplýsingar og lýsandi verkunarupplýsingar eru fyrirliggjandi úr rannsókn
CA209374, opinni 3b/4. stigs rannsókn á öryggi nivolumabs einlyfjameðferðar (meðhöndað með
240 mg á 2 vikna fresti) til meðferðar hjá sjúklingum með nýrnafrumukrabbamein sem var langt
gengið eða með meinvörpum (n = 142), þ.m.t. 44 sjúklingum með vefjagerð sem er
ekki-glærfrumukrabbamein (non-clear cell histology).
Hjá einstaklingum sem voru með vefjagerð sem er ekki-glærfrumukrabbamein (non-clear cell
histology) var, við lágmarkseftirfylgni u.þ.b. 16,7 mánuði, svörunartíðni 13,6% og miðgildistími
svörunar var 10,2 mánuðir. Klínísk virkni var skoðuð óháð stöðu PD-L1 tjáningar æxlis.
Slembuð 3. stigs rannsókn á nivolumabi ásamt ipilimumabi, samanburður við sunitinib (CA209214)
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg ásamt ipilimumab 1 mg/kg við meðferð á
nýrnafrumukrabbameini langt gengnu/með meinvörpum voru metin í 3. stigs slembaðri opinni
rannsókn (CA209214). Þátttakendur voru sjúklingar (18 ára eða eldri) með áður ómeðhöndlað
nýrnafrumukrabbamein langt gengið eða með meinvörpum, með tærfrumuþátt (clear cell component).
Aðalendapunktur tók til sjúklinga með meðalalvarlegan/alvarlegan sjúkdóm með a.m.k. 1 eða fleiri af
6 áhættuþáttum með forspárgildi samkvæmt skilmerkjum IMDC (International Metastatic RCC
Database Consortium) (innan við ár frá greiningu nýrnafrumukrabbameins fram að slembiröðun,
KPS skor <80%, hemóglobín undir eðlilegum lægri mörkum, leiðrétt kalsíumgildi hærri en 10 mg/dl,
fjöldi blóðflagna yfir eðlilegum efri mörkum og heildarfjöldi daufkyrninga yfir eðlilegum efri
mörkum). Sjúklingar tóku þátt í rannsókninni án tillits til PD-L1 stöðu æxlis. Sjúklingar með KPS skor
< 70% og sjúklingar með einhverja sögu um meinvörp í heila samhliða, virkan sjálfsnæmissjúkdóm
eða sjúkdóm sem þarfnast altækrar ónæmisbælingar voru útilokaðir frá rannsókninni. Sjúklingum var
lagskipt samkvæmt IMDC skor fyrir forspárþætti og eftir svæðum.
Alls var 1.096 sjúklingum slembiraðað í rannsókninni, þar af voru 847 sjúklingar með
meðalalvarlegt/alvarlegt nýrnafrumukrabbamein og fengu annaðhvort nivolumab 3 mg/kg (n = 425) í
bláæð á 60 mínútum ásamt ipilimumab 1 mg/kg í bláæð á 30 mínútum á 3 vikna fresti fyrstu
4 skammtana fylgt eftir með nivolumab 3 mg/kg einlyfjameðferð á 2 vikna fresti eða sunitinibi
(n = 422) 50 mg á sólarhring til inntöku í 4 vikur fylgt eftir með 2 vikna hléi í hverri meðferðarlotu.
Meðferð var haldið áfram á meðan klínískur ávinningur kom fram eða þar til meðferðin þoldist ekki
lengur. Fyrsta mat á æxli var gert 12 vikum eftir slembiröðun og var haldið áfram á 6 vikna fresti eftir
það fyrsta árið og síðan á 12 vikna fresti fram að versnun sjúkdóms eða að meðferð var hætt, eftir því
hvort kom síðar. Samkvæmt ákvörðun rannsóknarlæknis var meðferð leyfð umfram upphaflegt mat
rannsóknarlæknis á versnun sjúkdóms samkvæmt RECIST, útgáfu 1.1, ef sjúklingur hafði klínískan
ávinning af meðferð og þoldi rannsóknarlyfið. Aðalendapunktar verkunar voru heildarlifun,
svörunartíðni og lifun án sjúkdómsversnunar samkvæmt ákvörðun BICR hjá sjúklingum með
meðalalvarlegt/alvarlegt nýrnafrumukrabbamein.
Jafnvægi var yfirleitt á grunnþáttum hjá hópunum tveimur. Miðgildi aldurs var 61 ár (á bilinu: 21-85)
þar sem 38% voru ≥ 65 ára og 8% ≥ 75 ára. Meirihluti sjúklinganna voru karlar (73%) og hvítir (87%),
31% voru með upphafs KPS skor 70 til 80% og 69% með 90 til 100%. Miðgildi tíma frá upphaflegri
sjúkdómsgreiningu fram að slembiröðun var 0,4 ár bæði í hópnum sem fékk nivolumab 3 mg/kg ásamt
ipilimumab 1 mg/kg og sunitinib hópnum. Miðgildi meðferðarlengdar var 7,9 mánuðir (á
bilinu: 1 dagur-21,4+ mánuðir) hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi og
7,8 mánuðir (á bilinu: 1 dagur-20,2+ mánuðir) hjá sjúklingum sem fengu sunitinib. Meðferð með
nivolumabi ásamt ipilimumabi var haldið áfram lengur en fram að versnun hjá 29% sjúklinga.
Niðurstöður verkunar hjá sjúklingum með meðalalvarlegt/alvarlegt nýrnafrumukrabbamein eru sýndar
í töflu 24 (frumgreining með lágmarkseftirfylgni í 17,5 mánuði og 60 mánuði) og á mynd 15
(lágmarkseftirfylgni í 60 mánuði).
Niðurstöður fyrir heildarlifun eftir lýsandi viðbótargreiningu sem var gerð eftir minnst 60 mánaða
eftirfylgni eru í samræmi við upphaflegu frumgreininguna.
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Tafla 24:

Niðurstöður verkunar hjá sjúklingum með meðalalvarlegt/alvarlegt
nýrnafrumukrabbamein (CA209214)
nivolumab + ipilimumab
(n = 425)
Frumgreining
lágmarkseftirfylgni: 17,5 mánuðir

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfalla
99,8% CI
p-gildib, c
Miðgildi (95% CI)
Hlutfall (95% CI)
Eftir 6 mánuði
Eftir 12 mánuði
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfalla
99,1% CI
p-gildib,h
Miðgildi (95% CI)
Staðfest hlutlæg svörun (BICR)
(95% CI)
Mismunur á svörunartíðni
(95% CI)d
p-gildie,f

140 (33%)

sunitinib
(n = 422)

188 (45%)
0,63
(0,44; 0,89)
< 0,0001

NE (28,2; NE)

25,9; NE

89,5 (86,1; 92,1)
80,1 (75,9; 83,6)

86,2 (82,4; 89,1)
72,1 (67,4; 76,2)

228 (53,6%)

228 (54,0%)
0,82
(0,64; 1,05)
0,0331

11,6 (8,71; 15,51)

8,4 (7,03; 10,81)

177 (41,6%)
(36,9; 46,5)

112 (26,5%)
(22,4; 31,0)
16,0 (9,8; 22,2)
< 0,0001

Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)

40 (9,4%)
137 (32,2%)
133 (31,3%)

5 (1,2%)
107 (25,4%)
188 (44,5%)

Lengd svörunar (miðgildi)g
Mánuðir (á bilinu)

NE (1,4+-25,5+)

18,17 (1,3+-23,6+)

Tími fram að svörun (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfalla
95% CI
Miðgildi (95% CI)
Tíðni (95% CI)
Eftir 24 mánuði
Eftir 36 mánuði
Eftir 48 mánuði
Eftir 60 mánuði

2,8 (0,9-11,3)
Uppfærð greining*
lágmarkseftirfylgni: 60 mánuðir
242 (57%)

3,0 (0,6-15,0)

282 (67%)
0,68
(0,58; 0,81)

46,95 (35,35; 57,43)

26,64 (22,08; 33,54)

66,3 (61,5; 70,6)
54,6 (49,7; 59,3)
49,9 (44,9; 54,6)
43,0 (38,1; 47,7)

52,4 (47,4; 57,1)
43,7 (38,7; 48,5)
35,8 (31,1; 40,5)
31,3 (26,8; 35,9)
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Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfalla
95% CI
Miðgildi (95% CI)
Staðfest hlutlæg svörun (BICR)
(95% CI)
Mismunur á svörunartíðni
(95% CI)d;e

nivolumab + ipilimumab
(n = 425)

sunitinib
(n = 422)

245 (57,6%)

253 (60,0%)
0,73
(0,61; 0,87)

11,6 (8,44; 16,63)
179 (42,1%)
(37,4; 47,0)

8,3 (7,03; 10,41)
113 (26,8%)
(22,6; 31,3)
16,2 (10,0; 22,5)

Algjör svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)

48 (11,3%)
131 (30,8%)
131 (30,8%)

9 (2,1%)
104 (24,6%)
187 (44,3%)

Lengd svörunar (miðgildi)g
Mánuðir (á bilinu)

NE (50,89-NE)

19,38 (15,38-25,10)

2,8 (0,9-35,0)

3,1 (0,6-23,6)

Tími fram að svörun (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)

Samkvæmt lagskiptri fjölþáttagreiningu.
b
Samkvæmt lagskiptri raðprófanaskrá (log-rank).
c
p-gildi er borið saman við alfa 0,002 til þess að gildið verði tölfræðilega marktækt.
d
Mismunur aðlagaður að lagskiptingu.
e
Samkvæmt DerSimonian-Laird greiningu (lagskipt).
f
p-gildi er borið saman við alfa 0,001 til þess að gildið verði tölfræðilega marktækt.
g
Útreikningar samkvæmt Kaplan-Meier aðferð.
h
p-gildi er borið saman við alfa 0,009 til þess að gildið verði tölfræðilega marktækt.
“+” táknar að mæling er takmörkuð (censored observation).
NE = ekki hægt að meta
* Lýsandi greining byggð á gögnum fram að: 26. feb. 2021.
a
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Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun hjá sjúklingum með
meðalalvarlegan/alvarlegan sjúkdóm (CA209214) - Lágmarkseftirfylgni
60 mánuðir

Lífslíkur

Mynd 15:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab + ipilimumab
425 372
332 306
Sunitinib
422 353 291 237

- - -- - -

270

241

220

207

196

181

163

79

2

0

206

184

169

151

137

125

112

58

3

0

Nivolumab + ipilimumab (tilvik: 242/425), miðgildi og 95,0% CI: 46,95 (35,35; 57,43)
Sunitinib (tilvik: 282/422), miðgildi og 95,0% CI: 26,64 (22,08; 33,54)

Uppfærð lýsandi greining á heildarlifun var gerð þegar lágmarkseftirfylgni hjá öllum sjúklingum var
24 mánuðir. Þegar greiningin var gerð var áhættuhlutfall 0,66 (99,8% CI 0,48-0,91) með 166/425
tilvik í hópnum sem fékk samsetta meðferð og 209/422 tilvik í sunitinib hópnum. Hjá sjúklingum með
meðalalvarlegan/alvarlegan sjúkdóm kom ávinningur m.t.t. heildarlifunar fram hjá hópnum sem fékk
nivolumab ásamt ipilimumabi samanborið við sunitinib án tillits til PD-L1 tjáningar í æxli. Miðgildi
heildarlifunar við PD-L1 tjáningu í æxli ≥ 1% var ekki náð hjá þeim sem fengu nivolumab ásamt
ipilimumabi og var 19,61 mánuður í sunitinib hópnum (HR = 0,52; 95% CI: 0,34; 0,78). Þegar PD-L1
tjáning í æxli var < 1% var miðgildi heildarlifunar 34,7 mánuðir hjá þeim sem fengu nivolumab ásamt
ipilimumabi og 32,2 mánuðir í sunitinib hópnum (HR = 0,70; 95% CI: 0,54; 0,92).
Í CA209214 var 249 sjúklingum með hagstæðar horfur samkvæmt IMDC skilmerkjum einnig
slembiraðað og fengu nivolumab ásamt ipilimumabi (n = 125) eða sunitinib (n = 124). Þessir
sjúklingar voru ekki metnir m.t.t. aðalendapunkts. Hjá sjúklingum með hagstæðar horfur sem fengu
nivolumab ásamt ipilimumabi samanborið við sunitinib var áhættuhlutfall heildarlifunar við
24 mánaða lágmarkseftirfylgni 1,13 (95% CI: 0,64; 1,99; p = 0,6710). Við 60 mánaða
lágmarkseftirfylgni var áhættuhlutfall heildarlifunar 0,94 (95% CI: 0,65; 1,37).
Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun nivolumabs ásamt ipilimumabi sem fyrsta val við meðferð
hjá sjúklingum með nýrnafrumukrabbamein sem ekki er af tærfrumugerð.
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Sjúklingar ≥ 75 ára voru 8% allra sjúklinga með meðalalvarlegan/alvarlegan sjúkdóm í CA209214, og
samsetningin nivolumab ásamt ipilimumabi sýndi fram á tölulega minni áhrif á heildarlifun (HR 0,97;
95% CI: 0,48; 1,95) hjá þessum undirhópi samanborið við allan hópinn við lágmarkseftirfylgni
17,5 mánuði. Vegna smæðar þessa undirhóps er ekki hægt að draga endanlega ályktun út frá þessum
niðurstöðum.
Slembuð 3. stigs rannsókn með nivolumabi ásamt cabozantinibi, samanburður við sunitinib
(CA2099ER)
Öryggi og verkun nivolumab 240 mg ásamt cabozantinib 40 mg sem fyrstavalsmeðferð við
nýrnafrumukrabbameini langt gengnu/með meinvörpum var metið í 3. stigs slembaðri, opinni
rannsókn (CA2099ER). Í rannsókninni voru sjúklingar (18 ára eða eldri) með nýrnafrumukrabbamein
með glærfrumuþætti, langt gengið eða með meinvörpum, KPS skor ≥ 70% og mælanlegan sjúkdóm
samkvæmt RECIST útgáfu 1.1 án tillits til PD-L1 stöðu eða IMDC áhættuflokkun. Sjúklingar með
sjálfsnæmissjúkdóm eða aðra sjúkdóma þar sem altæk ónæmisbælandi meðferð var nauðsynleg voru
útilokaðir frá rannsókninni sem og sjúklingar sem höfðu fengið meðferð með and-PD-1, and PD-L1,
and-PD-L2, and-CD137 eða and-CTLA-4 mótefni, sjúklingar með háþrýsting sem ekki hafði náðst
stjórn á þrátt fyrir blóðþrýstingslækkandi meðferð, sjúklingar með virk meinvörp í heila og
nýrnahettubilun sem ekki hafði náðst stjórn á. Sjúklingum var lagskipt eftir IMDC forspárþáttum,
PD-L1 tjáningu æxlis og svæðum.
Alls var 651 sjúklingi slembiraðað og sjúklingarnir fengu annaðhvort nivolumab 240 mg (n = 323) í
bláæð á 2. vikna fresti ásamt cabozantinib 40 mg einu sinni á dag til inntöku eða sunitinib (n = 328)
50 mg á dag, til inntöku í 4 vikur þá hlé í 2 vikur. Meðferð var haldið áfram með nivolumabi í allt að
24 mánuði þar til sjúkdómurinn ágerðist eða óásættanlegar eiturverkanir komu fram. Samkvæmt
ákvörðun rannsóknarlæknis var meðferð leyfð umfram upphaflegt mat rannsóknarlæknis á framgangi
sjúkdóms samkvæmt RECIST útgáfu 1.1, ef klínískur ávinningur var af meðferðinni og sjúklingurinn
þoldi rannsóknarlyfið. Fyrsta mat eftir upphafsgildi á æxli var 12 vikum (± 7 dagar) eftir slembiröðun.
Síðan var lagt mat á æxli á 6 vikna fresti (± 7 dagar) fram að viku 60, þá á 12 vikna fresti (± 14 dagar)
þar til sjúkdómur ágerðist samkvæmt myndgreiningu staðfest af BICR. Aðalútkomumæling verkunar
var lifun án sjúkdómsversnunar samkvæmt ákvörðun BICR. Viðbótar verkunarendapunktar voru
heildarlifun og svörunartíðni sem lykilaukaendapunktar.
Jafnvægi var yfirleitt á grunnþáttum hjá hópunum tveimur. Miðgildi aldurs var 61 ár (á bilinu: 28-90)
þar sem 38,4% voru ≥ 65 ára og 9,5% ≥ 75 ára. Meirihluti sjúklinganna voru karlar (73,9%) og hvítir
(81,9%). Átta prósent sjúklinga voru asískir, 23,2% og 76,5% sjúklinga voru með upphafs KPS skor
70 til 80% og 90 til 100%. Dreifing sjúklinga samkvæmt IMDC áhættuflokkun var 22,6% með
hagstæðar horfur, 57,6% með meðalhagstæðar horfur og 19,7% með lélegar horfur. Með tilliti til
PD-L1 tjáningar æxlis voru 72,5% sjúklinga með PD-L1 tjáningu < 1% eða óþekkta og 24,9%
sjúklinga voru með PD-L1 tjáningu ≥ 1%. 11,5% sjúklinga voru með sarkmeinslík æxli. Miðgildi
meðferðarlengdar var 14,26 mánuðir (á bilinu: 0,2-27,3 mánuðir) hjá sjúklingum sem fengu
nivolumab ásamt cabozantinibi og 9,23 mánuðir (á bilinu: 0,8-27,6 mánuðir) hjá sjúklingum sem
fengu sunitinib.
Í rannsókninni kom tölfræðilega marktækur ávinningur í ljós með tilliti til lifunar án
sjúkdómsversnunar, heildarlifunar og svörunartíðni hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt
cabozantinibi samkvæmt slembivali samanborið við sunitinib. Niðurstöður verkunar úr
frumgreiningunni (lágmarkseftirfylgni 10,6 mánuðir; miðgildi eftirfylgni 18,1 mánuður) eru sýndar í
töflu 25.

78

Tafla 25:

Niðurstöður verkunar (CA2099ER)

Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfalla
95% CI
p-gildib, c
Miðgildi (95% CI)d
Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfalla
98,89% CI
p-gildib,c,e
Miðgildi (95% CI)
Tíðni (95% CI)
Eftir 6 mánuði
Staðfest hlutlæg svörun (BICR)
(95% CI)f
Mismunur á svörunartíðni
(95% CI) g
p-gildih

nivolumab + cabozantinib
(n = 323)

sunitinib
(n = 328)

144 (44,6%)

191 (58,2%)
0,51
(0,41; 0,64)
< 0,0001

16,59 (12,45; 24,94)

8,31 (6,97; 9,69)

67 (20,7%)

99 (30,2%)
0,60
(0,40; 0,89)
0,0010

NE

NE (22,6; NE)

93,1 (89,7; 95,4)
180 (55,7%)
(50,1; 61,2)
28,6 (21,7; 35,6)

86,2 (81,9; 89,5)
89 (27,1%)
(22,4; 32,3)

< 0,0001

Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)

26 (8,0%)
154 (47,7%)
104 (32,2%)

15 (4,6%)
74 (22,6%)
138 (42,1%)

Miðgildi lengdar svörunard
Mánuðir (á bilinu)

20,17 (17,31; NE)

11,47 (8,31; 18,43)

2,83 (1,0-19,4)

4,17 (1,7-12,3)

Miðgildi tíma fram að svörun
Mánuðir (á bilinu)

Samkvæmt Cox líkani fyrir hlutfallslega áhættu. Áhættuhlutfall er nivolumab ásamt cabozantinibi yfir sunitinibi.
b
Samkvæmt raðprófanaskrá (log-rank) lagskiptri eftir IMDC forspáráhættuskor (0, 1-2, 3-6), PD-L1 tjáningu æxlis
(≥ 1% miðað við < 1% eða óþekkt) og svæðum (Bandaríkin/Kanada/Vestur-Evrópa/Norður-Evrópa, umheimurinn)
samkvæmt IRT.
c
2-hliða p-gildi frá lagskiptri venjulegri raðprófanaskrá.
d
Samkvæmt Kaplan-Meier mati.
e
Mörk fyrir tölfræðilega marktækt p-gildi <0,0111.
f
Öryggismörk samkvæmt Clopper og Pearson aðferð.
g
Munur á hlutlægri svörunartíðni (nivolumab + cabozantinib - sunitinib) samkvæmt DerSimonian og Laird aðlagaður
eftir lagskiptingu.
h
2-hliða p-gildi úr CMH prófi
NE = Ekki hægt að meta
a

Frumgreining á lifun án sjúkdómsversnunar fól í sér takmörkun vegna nýrrar
krabbameinslyfjameðferðar (tafla 28). Samræmi var á niðurstöðum fyrir lifun án sjúkdómsversnunar
með og án takmörkunar vegna nýrrar krabbameinlyfjasmeðferðar.
Ávinningur með tilliti til lifunar án sjúkdómsversnunar sást hjá hópnum sem fékk nivolumab ásamt
cabozantinibi samanborið við suntinib án tillits til IMDC áhættuflokks. Miðgildi lifunar án
sjúkdómsversnunar hjá hópnum í áhættuflokk með hagstæðar horfur var ekki náð hjá hópnum sem
fékk nivolumab ásamt cabozantinibi, og was 12,81 mánuður hjá sunitinib hópnum (HR = 0,60;
95% CI: 0,37; 0,98). Miðgildi lifunar án sjúkdómsversnunar hjá sjúklingum með meðalhagstæðar
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horfur var 17,71 mánuður hjá hópnum sem fékk nivolumab ásamt cabozantinibi og 8,38 mánuðir hjá
sunitinib hópnum (HR = 0,54; 95% CI: 0,41; 0,73). Miðgildi lifunar án sjúkdómsversnunar hjá
hópnum með lélegar horfur var 12,29 mánuðir hjá hópnum sem fékk nivolumab ásamt cabozantinibi
og 4,21 mánuður hjá sunitinib hópnum (HR = 0,36; 95% CI: 0,23; 0,58).
Ávinningur með tilliti til lifunar án sjúkdómsversnunar kom fram hjá hópnum sem fékk nivolumab
ásamt cabozantinibi samanborið við sunitinib án tillits til PD-L1 tjáningar æxlis. Miðgildi lifunar án
sjúkdómsversnunar fyrir tjáningu PD-L1 ≥ 1% var 13,08 mánuðir hjá hópnum sem fékk nivolumab
ásamt cabozantinibi og 4,67 mánuðir hjá sunitinib hópnum (HR = 0,45; 95% CI: 0,29; 0,68). Þegar
PD-L1 tjáning æxlis var < 1% var miðgildi lifunar án sjúkdómsversnunar 19,84 mánuðir hjá hópnum
sem fékk nivolumab ásamt cabozantinibi og 9,26 mánuðir hjá sunitinib hópnum
(HR = 0,50; 95% CI: 0,38; 0,65).
Uppfærð greining á lifun án sjúkdómsversnunar og heildarlifun var gerð þegar lágmarkseftirfylgni hjá
öllum sjúklingum var 16,0 mánuðir og miðgildi eftirfylgni 23,5 mánuðir (sjá myndir 16 og 17).
Áhættuhlutfall lifunar án sjúkdómsversnunar var 0,52 (95% CI: 0,43; 0,64). Áhættuhlutfall
heildarlifunar var 0,66 (95% CI: 0,50; 0,87). Uppfærðar niðurstöður verkunar (PFS og OS) hjá
undirhópum IMDC áhættuflokka og PD-L1 tjáningar staðfestu upprunalegar niðurstöður. Með
uppfærðu greiningunni var miðgildi lifunar án sjúkdómsversnunar náð hjá áhættuhópnum sem var með
hagstæðar horfur.
Kaplan-Meier gröf fyrir lifun án sjúkdómsversnunar (CA2099ER)

Líkur á lifun án sjúkdómsversnunar

Mynd 16:

Lifun án sjúkdómsversnunar samkvæmt BICR (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab + cabozantinib
323
280
236
201
Sunitinib
328
230
160
122

- - -- - -

166

145

102

56

26

5

2

0

87

61

37

17

7

2

1

0

Nivolumab + cabozantinib (tilvik: 175/323), miðgildi og 95,0% CI: 16,95 (12,58; 19,38)
Sunitinib (tilvik: 206/328), miðgildi og 95,0% CI:8,31 (6,93; 9,69)
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Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (CA2099ER)

Lífslíkur

Mynd 17:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab + cabozantinib
323
308
295
283
Sunitinib
328
295
272
254

- - -- - -

269

255

220

147

84

40

10

0

236

217

189

118

62

22

4

0

Nivolumab + cabozantinib (tilvik: 86/323), miðgildi og 95% CI: NE
Sunitinib (tilvik: 116/328), miðgildi og 95% CI: 29,47 (28,35; NE)

Hefðbundið Hodgkins eitlaæxli
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg sem stakt lyf við meðferð á hefðbundnu Hodgkins eitlaæxli
sem hefur tekið sig upp aftur eða svarar ekki meðferð eftir samgena stofnfrumuígræðslu var metið í
tveimur fjölsetra, opnum, einarma rannsóknum (CA209205 og CA209039).
CA209205 er 2. stigs, opin, fjölhópa, einarma rannsókn á nivolumabi hjá sjúklingum með hefðbundið
Hodgkins eitlaæxli. Hún nær til 243 sjúklinga sem fengið hafa samgena stofnfrumuígræðslu; í hópi A
voru 63 (26%) sjúklingar sem ekki höfðu fengið meðferð með brentuximabvedotini; í hópi B voru
80 (33%) sjúklingar sem höfðu fengið brentuximabvedotin eftir að samgena stofnfrumuígræðsla hafði
mistekist og í hópi C eru 100 (41%) sjúklingar sem höfðu fengið brentuximabvedotin fyrir og/eða eftir
samgena stofnfrumuígræðslu og þar af höfðu 33 (14%) sjúklingar fengið brentuximabvedotin aðeins
fyrir samgena stofnfrumuígræðsu. Allir sjúklingar fengu nivolumab 3 mg/kg sem einlyfjameðferð í
bláæð á 60 mínútum á 2 vikna fresti. Fyrsta mat á æxli fór fram 9 vikum eftir upphaf meðferðar og var
haldið áfram þar til sjúkdómur versnaði eða meðferð var hætt. Aðalútkomumæling verkunar var
svörunartíðni ákvörðuð af IRRC. Aukaútkomumælingar voru meðal annars lengd svörunar, lifun án
versnunar sjúkdóms og heildarlifun.
CA209039 er 1b. stigs, opin, fjölsetra rannsókn á skammtaaukningu og endurteknum skömmtum
nivolumabs þar sem illkynja blóðsjúkdómar hafa tekið sig upp aftur eða svara ekki meðferð.
23 sjúklingar með hefðbundið Hodgkins eitlaæxli tóku þátt og fengu einlyfjameðferð með nivolumab
3 mg/kg, þar af höfðu 15 sjúklingar fengið fyrri meðferð með brentuximabvedotini sem
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björgunarmeðferð (salvage therapy) í kjölfar samgena stofnfrumuígræðslu, svipað og hópur B í
rannsókn CA209205. Fyrsta mat á æxli fór fram 4 vikum eftir upphaf meðferðar og var haldið áfram
þar til sjúkdómur versnaði eða meðferð var hætt. Mat á verkun var m.a. svörunartíðni metin af
rannsakanda, metið afturvirkt af IRRC og lengd svörunar.
Gögnum frá sjúklingunum 80 úr hóp B í CA209205 og frá sjúklingunum 15 úr CA209039 sem fengu
fyrri meðferð með brentuximabvedotini í kjölfar samgena stofnfrumuígræðslu var blandað saman.
Viðbótargögn frá 100 sjúklingum úr hóp C í CA209205 sem fengu brentuximab fyrir og/eða eftir
samgena stofnfrumuígræðslu eru einnig lögð fram. Upphafseinkenni voru svipuð í rannsóknunum
tveimur og hjá hópunum (sjá töflu 26 hér á eftir).
Tafla 26:

Einkenni sjúklinga við upphaf í CA209205 hóp B, hóp C og CA209039

Miðgildi aldurs, ár (bil)
Kyn
ECOG staða
0
1
≥5 fyrri altækar meðferðir
Fyrri geislameðferð
Fyrri samgena
stofnfrumuígræðslur
1
≥2
Ár frá seinustu ígræðslu fram
að fyrsta skammti
rannsóknarmeðferðar, miðgildi
(min-max)
a
b

CA209205
hópur B og
CA209039
(n = 95
37,0 (18–72)
61 (64%) M
34 (36%) F

CA209205
hópur Ba

CA209039

CA209205
hópur Cb

(n = 80)
37,0 (18–72)
51 (64%) M
29 (36%) F

(n = 15)
40,0 (24–54)
10 (67%) M
5 (33%) F

(n = 100)
32,0 (19–69)
56 (56%) M
44 (44%) F

49 (52%)
46 (48%)
49 (52%)
72 (76%)

42 (52,5%)
38 (47,5%)
39 (49%)
59 (74%)

7 (47%)
8 (53%)
10 (67%)
13 (87%)

50 (50%)
50 (50%)
30 (30%)
69 (69%)

87 (92%)
8 (8%)
3,5 (0,2–19,0)

74 (92,5%)
6 (7,5%)
3,4 (0,2–19,0)

13 (87%)
2 (13%)
5,6 (0,5–15,0)

100 (100%)
0 (0%)
1,7 (0,2-17,0)

18/80 (22,5%) sjúklingar í CA209205 hóp B sýndu B-einkenni við upphaf.
25/100 (25%) sjúklingar í CA209205 hóp C sýndu B-einkenni við upphaf.

Verkun í báðum rannsóknum var metin af sama IRRC. Niðurstöður eru sýndar í töflu 27.
Tafla 27:

Niðurstöður verkunar hjá sjúklingum með hefðbundið Hodgkins eitlaæxli sem
hafði tekið sig upp aftur eða ekki svarað meðferð

Fjöldi (n)/ lágmarkseftirfylgni (mánuðir)
Hlutlæg svörun, n (%); (95% CI)
Algert sjúkdómshlé, n (%); (95% CI)
Sjúkdómshlé að hluta, n (%); (95% CI)
Stöðugur sjúkdómur, n (%)
Tímalengd svörunar (mánuðir)b
Miðgildi (95% CI)
Bil
Miðgildistími fram að svörun
Mánuðir (bil)

CA209205 hópur Ba
og CA209039
(n = 95/12,0)
63 (66%); (56, 76)
6 (6%); (2, 13)
57 (60%); (49, 70)
22 (23)

CA209205 hópur Ba

CA209039

(n = 80/12,0)
54 (68%); (56, 78)
6 (8%); (3, 16)
48 (60%); (48, 71)
17 (21)

(n = 15/12,0)
9 (60%); (32, 84)
0 (0%); (0, 22)
9 (60%); (32, 84)
5 (33)

13,1 (9,5; NE)
0,0+-23,1+

13,1 (8,7; NE)
0,0+-14,2+

12,0 (1,8; NE)
1,8-23,1+

2,0 (0,7-11,1)

2,1 (1,6-11,1)

0,8 (0,7-4,1)
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Fjöldi (n)/ lágmarkseftirfylgni (mánuðir)
Miðgildistími eftirfylgni
Mánuðir (bil)
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tíðni (95% CI) eftir 12 mánuði

CA209205 hópur Ba
og CA209039
(n = 95/12,0)

CA209205 hópur Ba

CA209039

(n = 80/12,0)

(n = 15/12,0)

15,8 (1,9-27,6)

15,4 (1,9-18,5)

21,9 (11,2-27,6)

57 (45, 68)

55 (41, 66)

69 (37, 88)

táknar að mæling er takmörkuð (censored observation).
a
Eftirfylgni stóð enn yfir þegar gögn voru lögð fram
b
Gögn óstöðug vegna takmarkaðrar lengdar svörunar hjá hóp B vegna takmarkana (censoring).
NE = ekki hægt að meta
„+“

Uppfærðar niðurstöður verkunar úr gögnum við lengri eftirfylgni hjá hóp B (lágmark 68,7 mánuðir) og
hóp C (lágmark 61,9 mánuðir) úr CA209205 eru sýndar hér fyrir neðan í töflu 28.
Tafla 28:

Uppfærðar niðurstöður verkunar hjá sjúklingum með hefðbundið Hodgkins
eitlaæxli sem hafði tekið sig upp aftur eða ekki svarað meðferð eftir lengri
eftirfylgni úr rannsókn CA209205

CA209205 hópur B
Fjöldi (n)/ lágmarkseftirfylgni (mánuðir)
(n = 80/68,7)
Hlutlæg svörun, n (%); (95% CI)
57 (71%); (60; 81)
Algert sjúkdómshlé, n (%); (95% CI)
11 (14%); (7; 23)
Sjúkdómshlé að hluta, n (%); (95% CI)
46 (58%); (46; 69)
Stöðugur sjúkdómur, n (%)
14 (18%)
Tímalengd svörunar hjá öllum sem svara (mánuðir)b
Miðgildi (95% CI)
16,6 (9,3; 25,7)
Bil
0,0+-71,0+
Tímalengd svörunar í algeru sjúkdómshléi (mánuðir)
Miðgildi (95% CI)
30,3 (2,4; NE)
Bil
0,7+-50,0+
Tímalengd svörunar í sjúkdómshléi að hluta (mánuðir)
Miðgildi (95% CI)
10,6 (7,5; 25,3)
Bil
0,0+-67,9+
Miðgildistími fram að svörun
Mánuðir (bil)
2,2 (1,6-11,1)
Miðgildistími eftirfylgni
Mánuðir (bil)
58,5 (1,9-74,3)
Lifun án sjúkdómsversnunar
Miðgildi (95% CI)
14,8 (11,0; 19,8)
Tíðni (95% CI) eftir 12 mánuði
52 (39; 63)
Tíðni (95% CI) eftir 24 mánuði
36 (24; 48)
Tíðni (95% CI) eftir 60 mánuði
16 (6; 29)
Heildarlifun
Miðgildi
Náðist ekki
Tíðni (95% CI) eftir 12 mánuði
95 (87; 98)
Tíðni (95% CI) eftir 24 mánuði
87 (77; 93)
Tíðni (95% CI) eftir 60 mánuði
72 (60; 81);

CA209205 hópur C
(n = 100/61,9)b
75 (75%); (65; 83)
21 (21%); (14; 30)
54 (54%); (44; 64)
12 (12%)
18,2 (11,6; 30,9)
0,0+-59,8+
26,4 (7,1; NE)
0,0+-55,7+
14,7 (9,4; 30,4)
0,0+-55,9+
2,1 (0,8; 17,9)
53,5 (1,4-70,4)
15,1 (11,1; 19,1)
53 (42; 64)
37 (25; 48)
15 (6; 28)
Náðist ekki
90 (82; 94)
86 (77; 91)
67 (56; 75)

„+“ táknar að mæling er takmörkuð (censored observation).
a
Sjúklingar í hópi C (n = 33) sem fengið hafa brentuximabvedotin aðeins fyrir samgena stofnfrumuígræðslu voru með
svörunartíðni 73% (95% CI: 55, 87), algert sjúkdómshlé 21% (95% CI: 9, 39), sjúkdómshlé að hluta 52% (95% CI:
34, 69). Miðgildi tímalengdar svörunar var 13,5 mánuðir (95% CI: 9,4, 30,9).
b
Ákvarðað fyrir einstaklinga með algert sjúkdómshlé eða sjúkdómshlé að hluta
NE = ekki hægt að meta
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B-einkenni voru til staðar hjá 22% (53/243) sjúklinga í CA209205 við upphaf. Meðferð með
nivolumabi leiddi til hraðrar hjöðnunar B-einkenna hjá 88,7% (47/53) sjúklinga, þar sem miðgildistími
fram að hjöðnun var 1,9 mánuðir.
Í greiningu sem gerð var eftirá (post-hoc analysis) á 80 sjúklingum úr hópi B í CA209205, svöruðu 37
ekki fyrri brentuximabvedotin meðferð. Af þessum 37 sjúklingum, leiddi meðferð með nivolumabi til
62,2% svörunartíðni (23/37). Miðgildistími svörunar var 25,6 mánuðir (10,6; 56,5) hjá 23 sem svöruðu
nivolumabi en höfðu ekki svarað fyrri brentuximabvedotin meðferð.
Flöguþekjukrabbamein í höfði og hálsi
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg sem stakt lyf við meðferð á flöguþekjukrabbameini í höfði og
hálsi, með meinvörpum eða endurkomnu var metið í 3. stigs slembiraðaðri opinni rannsókn
(CA209141). Rannsóknin tók til sjúklinga (18 ára eða eldri) með vefjafræðilega staðfest III/IV. stigs
flöguþekjukrabbameini í höfði og hálsi, með meinvörpum eða endurkomnu (munnhol, kok, barkakýli),
þegar ekki er hægt að beita staðbundinni meðferð fyrir læknanlegan tilgang (skurðaðgerð eða
geislameðferð með eða án krabbameinslyfjmeðferðar) og sem fengu versnun sjúkdóms á meðan eða
innan 6 mánaða meðferðar sem byggði á notkun platínulyfs og höfðu ECOG færniskor 0 eða 1. Fyrri
meðferðin sem byggði á notkun platínulyfs var gefin í viðbótarmeðferðinni, undirbúningsmeðferðinni,
fyrstu meðferð, endurtekinni meðferð eða meðferð við meinvörpum. Sjúklingar voru skráðir í
rannsóknina óháð PD-L1 stöðu æxlis eða smits með HPV-veiru (human papilloma virus). Sjúklingar
með virkan sjálfsnæmissjúkdóm, sjúkdóm sem krafðist ónæmisbælingar, endurtekin eða þrálát
meinvörp í nefkoki, flöguþekjukrabbamein þar sem uppruni er óþekktur, í munnvatnskirtlum eða með
vefjagerð sem ekki var flöguþekjutengd (t.d. sortuæxli í slímhúð) eða virk meinvörp í heila eða í innri
heilahimnum voru útilokaðir frá rannsókninni. Sjúklingar með meðhöndluð meinvörp í heila gátu
tekið þátt ef taugafræðilegir þættir voru orðnir eins og við upphaf a.m.k. 2 vikum fyrir þátttöku og
annaðhvort hættir á barksterameðferð eða á stöðugum eða minnkandi dagskammti sem nam < 10 mg
af jafngildi prednisóns.
Alls 361 sjúklingi var slembiraðað til að fá annaðhvort 3 mg/kg (n = 240) af nivolumabi gefið í bláæð
á 60 mínútna tímabili á 2 vikna fresti eða val rannsóknarlæknis sem gat verið cetuximab (n = 15),
400 mg/m2 hleðsluskammt og í kjölfarið 250 mg/m2 vikulega eða methotrexat (n = 52) 40 til 60 mg/m2
vikulega eða docetaxel (n = 54) 30 til 40 mg/m2 vikulega. Slembiröðun var lagskipt eftir fyrri meðferð
með cetuximabi. Meðferð var haldið áfram á meðan klínískur ávinningur kom fram eða þar til
meðferðin þoldist ekki lengur. Mat á æxli var framkvæmt samkvæmt RECIST útgáfu 1.1 í 9. viku eftir
slembiröðun og haldið áfram á 6 vikna fresti eftir það. Meðferð var leyfð fram yfir versnun sem var
skilgreind með upphaflegu mati rannsóknarlæknis samkvæmt RECIST útgáfu 1.1, ef sjúklingurinn
hafði klínískan ávinning og þoldi rannsóknarlyfið, að ákvörðun rannsóknarlæknisins.
Aðalútkomumæling verkunar var heildarlifun (OS). Önnur lykilútkomumæling verkunar var lifun án
sjúkdómsversnunar (PFS), samkvæmt mati rannsóknarlæknis og svörunartíðni (ORR). Fyrirfram
skilgreind greining á undirhópi var gerð til að meta áhrif af PD-L1 tjáningu æxlis við fyrirfram
skilgreind gildi 1%, 5% og 10%.
Áður en rannsókn hófst var vefjasýnum safnað kerfisbundið fyrir slembiröðun til að gera fyrirfram
ákveðna greiningu á verkun miðað við PD-L1 tjáningu æxlis. PD-L1 tjáning æxlis var ákvörðuð með
PD-L1 greiningu með mótefnalitun 28-8 pharmDx.
Almennt séð dreifðust bakgrunnsþættir jafnt milli hópanna tveggja. Miðgildi aldurs var 60 ár (á bilinu:
28 til 83) þar sem 31% voru ≥ 65 ára og 5% voru ≥ 75 ára, karlar voru 83% og hvítir (83%). ECOG
færniskor við upphaf var 0 (20%) eða 1 (78%), 77% höfðu reykt eða reyktu, 90% var með sjúkdóm af
IV. stigi, 66% var með tvær eða fleiri vefjaskemmdir, 45%, 34% og 20% fengu 1, 2 eða 3 eða fleiri
altækar meðferðir áður, í sömu röð, og 25% voru jákvæðir fyrir HPV-16.
Með lágmarkseftirfylgni 11,4 mánuðir sýndi rannsóknin tölfræðilega marktæka framför á heildarlifun
hjá sjúklingum sem slembiraðað var á nivolumab borið saman við val rannsóknarlæknis.
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (OS) eru sýnd á mynd 18. Niðurstöður verkunar eru sýndar í
töflu 29.
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Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (OS) (CA209141)

Lífslíkur

Mynd 18:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab
240
169
132
Val rannsóknarlæknis
121
88
51

- - -- - -

Tafla 29:

98

76

45

27

12

3

32

22

9

4

3

0

Nivolumab 3 mg/kg (tilvik: 184/240), miðgildi og 95% CI: 7,72 (5,68; 8,77)
Val rannsóknarlæknis (tilvik: 105/121), miðgildi og 95% CI: 5,06 (4,04; 6,24)

Niðurstöður verkunar (CA209141)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfalla
(95% CI)
p-gildib
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)
Hlutfall (95% CI) eftir 6 mánuði
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuði
Hlutfall (95% CI) eftir 18 mánuði
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik
Áhættuhlutfall
95% CI
p-gildi
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)
Hlutfall (95% CI) eftir 6 mánuði
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuði

nivolumab
(n = 240)

val rannsóknarlæknis
(n = 121)

184 (76,7%)

105 (86,8%)
0,71
(0,55, 0,90)
0,0048

7,72 (5,68; 8,77)
56,5 (49,9; 62,5)
34,0 (28,0; 40,1)
21,5 (16,2; 27,4)

5,06 (4,04; 6,24)
43,0 (34,0; 51,7)
19,7 (13,0; 27,3)
8,3 (3,6; 15,7)

204 (85,0%)

104 (86,0%)
0,87
(0,69; 1,11)
0,2597

2,04 (1,91; 2,14)
21,0 (15,9; 26,6)
9,5 (6,0; 13,9)

85

2,33 (1,97; 3,12)
11,1 (5,9; 18,3)
2,5 (0,5; 7,8)

Staðfest hlutlægt svörunarhlutfallc
(95% CI)
Hlutfallslíkindi (95% CI)
Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)
Tími fram að svörun (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
a
b
c

nivolumab
(n = 240)
32 (13,3%)
(9,3; 18,3)
6 (2,5%)
26 (10,8%)
55 (22,9%)

val rannsóknarlæknis
(n = 121)
7 (5,8%)
(2,4; 11,6)
2,49 (1,07; 5,82)
1 (0,8%)
6 (5,0%)
43 (35,5%)

2,1 (1,8-7,4)

2,0 (1,9-4,6)

9,7 (2,8-20,3+)

4,0 (1,5+-8,5+)

Fengið með lagskiptri fjölþáttagreiningu (stratified proportional hazards model).
P-gildi er fengið með raðprófanaskrá (log-rank test), lagskiptri eftir fyrri meðferð með cetuximabi; samsvarandi
O’Brien-Fleming marktækni verkunarmarka (efficacy boundary significance level) er 0,0227.
Í hópnum sem fékk nivolumab voru tveir sjúklingar með algera svörun og sjö sjúklingar með hlutasvörun PD-L1
tjáningu æxlis < 1%.

Hjá 67% sjúklinganna í nivolumab hópnum var PD-L1 tjáning æxlis mælanleg og hjá 82% af
sjúklingum í hópnum sem fékk val rannsóknarlæknis. Gildi PD-L1 tjáningar æxlis var jafnað út milli
meðferðarhópanna tveggja (nivolumab samanborið við val rannsóknarlæknis) við hvert fyrirfram
skilgreint gildi PD-L1 tjáningar æxlis, ≥ 1% (55% á móti 62%), ≥ 5% (34% á móti 43%), eða ≥ 10%
(27% á móti 34%).
Sjúklingar með PD-L1 tjáningu æxlis við hvert fyrirfram skilgreint gildi í nivolumab hópnum sýndu
meiri líkur á auknum lífslíkum samanborið við val rannsóknarlæknis. Styrkur ávinnings aukningar
heildarlifunar var í samræmi við ≥ 1%, ≥ 5% eða ≥ 10% gildi PD‑L1 tjáningar æxlis (sjá töflu 30).
Tafla 30:

PD-L1 tjáning

< 1%
≥ 1%
≥ 5%
≥ 10%

OS eftir PD-L1 tjáningu æxlis (CA209141)

nivolumab
val rannsóknarlæknis
OS eftir PD-L1 tjáningu æxlis
Fjöldi tilvika (fjöldi sjúklinga)
56 (73)
66 (88)
39 (54)
30 (43)

32 (38)
55 (61)
40 (43)
31 (34)

Ólagskipt áhættuhlutfall
(95% CI)
0,83 (0,54; 1,29)
0,53 (0,37; 0,77)
0,51 (0,32; 0,80)
0,57 (0,34; 0,95)

Í eftirágreiningu til könnunar sem notaði ógildaða mæliaðferð voru bæði PD-L1 tjáning æxlis og
PD-L1 tjáning æxlistengdra ónæmisfruma (TAIC) greindar í tengslum við styrk verkunaráhrifa
nivolumabs samanborið við val rannsóknarlæknis. Þessi greining sýndi að ekki aðeins PD-L1 tjáning
æxlis heldur einnig PD-L1 tjáning æxlistengdra ónæmisfruma (TAIC) virtist vera tengd ávinningi af
nivolumabi í hlutfalli við val rannsóknarlæknis (sjá töflu 31). Vegna lítils fjölda sjúklinga í
undirhópum og þess að greiningin var í eðli sínu könnun er ekki hægt að draga endanlegar niðurstöður
af þessum gögnum.
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Tafla 31:

PD-L1 ≥ 1%,
PD-L1+ TAIC
ríkulegtd
(61 nivolumab,
47 val
rannsóknarlæknis)
PD-L1 ≥ 1%,
PD-L1+ TAIC
sjaldgæftd
(27 nivolumab,
14 val
rannsóknarlæknis)
PD-L1 < 1%,
PD-L1+ TAIC
ríkulegtd
(43 nivolumab,
25 val
rannsóknarlæknis)
PD-L1 < 1%,
PD-L1+ TAIC
sjaldgæftd
(27 nivolumab,
10 val
rannsóknarlæknis)
a
b
c
d

Verkun eftir tjáningu æxlis og TAIC PD-L1 tjáningu (CA209141)
Miðgildi OSa (mánuðir)
HRb (95% CI)
nivolumab
val
rannsóknarlæknis
9,10
4,60
0,43 (0,28; 0,67)

Miðgildi PFSa (mánuðir)
ORR (%)
HRb (95% CI)
(95% CI)c
nivolumab
val
nivolumab
val
rannsóknarrannsóknarlæknis
læknis
3,19
1,97
19,7
0
0,48 (0,31; 0,75)
(10,6; 31,8)
(0; 7,5)

6,67
4,93
0,89 (0,44; 1,80)

1,99
2,04
0,93 (0,46; 1,88)

11,1
(2,4; 29,2)

7,1
(0,2; 33,9)

11,73
6,51
0,67 (0,38; 1,18)

2,10
2,73
0,96 (0,55; 1,67)

18,6
(8,4; 33,4)

12,0
(2,5; 31,2)

3,71
4,85
1,09 (0,50; 2,36)

1,84
2,12
1,91 (0,84; 4,36)

3,7
(< 0,1; 19,0)

10,0
(0,3; 44,5)

Lagt var mat á heildarlifun (OS) og lifun án sjúkdómsversnunar (PFS) með því að nota Kaplan-Meier aðferð.
Áhættuhlufall (HR, áhættuhlutfall) í hverjum undirhópi fengið út frá Cox hlutfallslegu áhættulíkani með meðferð sem
einu skýribreytuna.
Öryggisbil fyrir svörunartíðni (ORR) reiknað með því að nota Clopper-Pearson aðferð.
Lagt var eigindlegt mat á PD-L1+ TAIC í örumhverfi æxla og þau skilgreind sem „mörg“. „í meðallagi“ og
„sjaldgæf“ byggt á mati meinafræðings. Hóparnir með „mörg“ og „í meðallagi“ voru sameinaðir til að skilgreina
„ríkulegt“ hópinn.

Sjúklingar sem voru með, að mati rannsóknarlæknis, frumæxlisstað í munnkoki voru prófaðir fyrir
HPV-veiru (ákvarðað með p16 ónæmisvefjaefnafræði [immunohistochemistry, IHC]). Ávinningur
heildarlifunar sást óháð HPV stöðu (HPV-jákvæðir: HR = 0,63; 95% CI: 0,38, 1,04, HPV-neikvæðir:
HR = 0,64; 95% CI: 0,40; 1,03, og HPV-óþekkt HR = 0,78; 95% CI: 0,55; 1,10).
Niðurstöður skráðar af sjúklingum (patient-reported outcomes, PROs) voru metnar með því að nota
spurningalistana EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-H&N35, og 3-stiga EQ-5D. Á 15 vikna eftirfylgni
sýndu sjúklingar á meðferð með nivolumabi stöðugleika í niðurstöðum skráðum af sjúklingi á meðan
þeir sem fengu meðferð að vali rannsóknarlæknis sýndi marktæka lækkun í færni (t.d. líkamlegri,
hlutverki, félagslegri) og ástandi heilsu sem og aukningu einkenna (t.d. þreytu, mæði, lystarleysi, verk,
skyntruflana, vandamála með félagsleg tengsl). Túlka skal gögn um niðurstöður skráðar af sjúklingum
í samhengi við að rannsóknin var opin og því túlka þær með varúð.
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Þvagfæraþekjukrabbamein
Meðferð við langt gengnu þvagfæraþekjukrabbameini
Opin 2. stigs rannsókn (CA209275)
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg sem stakt lyf við meðferð hjá sjúklingum með staðbundið langt
gengið þvagfæraþekjukrabbamein, óskurðtækt eða með meinvörpum, var metið í 2. stigs fjölsetra,
opinni einarma rannsókn (CA209275).
Í rannsókninni voru sjúklingar (18 ára og eldri) þar sem sjúkdómur hafði versnað meðan eða eftir að
krabbameinslyfjameðferð sem innhélt platínulyf, sem var við langt gengnum sjúkdómi eða sjúkdómi
með meinvörpum, lauk eða sjúkdómur versnaði innan 12 mánaða meðan á formeðferð eða
viðbótarkrabbameinslyfjameðferð, sem innhélt platínulyf, stóð. Sjúklingar voru með ECOG
færniskor 0 eða 1 og tóku þátt í rannsókninni óháð PD-L1 stöðu æxlis. Sjúklingar með virk meinvörp í
heila eða í innri heilahimnum, virkan sjálfsnæmissjúkdóm eða sjúkdóm sem þarfnast altækrar
ónæmisbælandi meðferðar voru útilokaðir frá rannsókninni. Sjúklingar sem höfðu fengið fleiri en 2
fyrri krabbameinslyfjameðferðir og með meinvörp í lifur voru útilokaðir.
Hægt var að meta verkun hjá alls 270 sjúklingum sem fengu nivolumab 3 mg/kg í bláæð á 60 mínútum
á 2 vikna fresti með eftirfylgni í a.m.k. 8,3 mánuði. Meðferð var haldið áfram eins lengi og klínískur
ávinningur kom fram eða þar til meðferðin þoldist ekki lengur. Fyrsta mat á æxli var gert 8 vikum eftir
að meðferð hófst og haldið áfram á 8 vikna fresti í allt að 48 vikur og þá á 12 vikna fresti þar til
sjúkdómur versnaði eða meðferð var hætt, hvort sem gerðist síðar. Mati á æxli var haldið áfram eftir
að meðferð lauk hjá sjúklingum sem hættu meðferð af öðrum ástæðum en vegna sjúkdómsversnunar.
Meðferð var leyfð lengur en samkvæmt upphaflegu mati rannsóknarlæknis á skilgreiningu á versnun
samkvæmt RECIST, útgáfu 1.1 ef klínískur ávinningur var fyrir sjúkling, sjúkdómsframvinda var ekki
hröð, og rannsóknarlyfið þoldist vel samkvæmt mati rannsóknarlæknis. Aðalniðurstöður verkunar voru
svörunartíðni samkvæmt ákvörðun BICR. Aðrar mælingar á verkun voru m.a. lengd svörunar, lifun án
versnunar og heildarlifun.
Miðgildisaldur var 66 ár (á bilinu: 38 til 90) þar sem 55% ≥65 ára og 14% ≥75 ára. Flestir
sjúklinganna voru hvítir (86%) og karlar (78%). ECOG færniskor við upphaf var 0 (54%) eða 1 (46%).
Tafla 32:

Niðurstöður verkunar (CA209275)a

Staðfest hlutlæg svörun
(95% CI)
Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)
Lengd svörunar (miðgildi)b
Mánuðir (á bilinu)
Tími fram að svörun (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Lifun án sjúkdómsversnunar
Tilvik (%)
Miðgildi (95% CI) mánuðir
Hlutfall (95% CI) eftir 6 mánuði
Heildarlifunc
Tilvik (%)
Miðgildi (95% CI) mánuðir
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuði

nivolumab
(n = 270)
54 (20,0%)
(15,4, 25,3)
8 (3,0%)
46 (17,0%)
60 (22,2%)
10,4 (1,9+-12,0+)
1,9 (1,6; 7,2)
216 (80)
2,0 (1,9, 2,6)
26,1 (20,9; 31,5)
154 (57)
8,6 (6,05; 11,27)
41,0 (34,8; 47,1)
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nivolumab
(n = 270)
PD-L1 tjáning í æxli
< 1%

≥ 1%

16% (10,3; 22,7)
n = 146

25% (17,7; 33,6)
n = 124

10,4 (3,7; 12,0+)

Ekki náð (1,9+; 12,0+)

1,9 (1,8; 2,0)
22,0 (15,6; 29,2)

3,6 (1,9; 3,7)
30,8 (22,7; 39,3)

5,9 (4,37; 8,08)
34,0 (26,1; 42,1)

11,6 (9,10; NE)
49,2 (39,6; 58,1)

Staðfest hlutlæg svörun
(95% CI)

Lengd svörunar (miðgildi)
Mánuðir (á bilinu)
Lifun án sjúkdómsversnunar
Miðgildi (95% CI) mánuðir
Hlutfall (95% CI) etir 6 mánuði
Heildarlifun
Miðgildi (95% CI) mánuðir
Hlutfall (95% CI)
eftir 12 mánuði

“+” Táknar að mæling er takmörkuð (censored observation).
a
Miðgildi eftirfylgni 11,5 mánuður.
b
Gögn óstöðug vegna takmarkaðrar lengdar svörunar.
c
Felur í sér 4 lyfjatengd dauðsföll: 1 lungnabólga, 1 bráð öndunarbilun, 1 öndunarbilun og 1 hjarta- og æðabilun.
NE: Ekki hægt að meta

Niðurstöður úr tilraunagreiningu sem gerð var eftir á bendir til að sjúklingar með litla (t.d. <1%) eða
enga PD-L1 tjáningu í æxli, önnur einkenni hjá sjúklingi (t.d. meinvörp í lifur, meinvörp í innyflum,
upphafsgildi hemóglobíns <10g/dl og ECOG færnistaða = 1) geti átt þátt í klínískri niðurstöðu.
Opin 1./2. stigs rannsókn (CA209032)
CA209032 var 1./2. stigs opin fjölhóparannsókn sem í var m.a. hópur með 78 sjúklingum
(m.a.18 þátttakendur sem fengu áformaða víxlmeðferð með samsetningunni nivolumab 3 mg/kg ásamt
ipilimumab 1 mg/kg) með sömu viðmið um þátttöku og í rannsókn CA209275 og fengu
einlyfjameðferð með nivolumabi 3 mg/kg við þvagfæraþekjukrabbameini. Eftir minnst 9 mánaða
eftirfylgni var staðfest svörunartíðni metin af rannsóknarlækni 24,4% (95% CI: 15,3; 35,4). Miðgildi
svörunarlengdar náðist ekki (á bilinu: 4,4-16,6+ mánuðir). Miðgildi heildarlifunar var 9,7 mánuðir
(95% CI:7,26; 16,16) og áætlað hlutfall heildarlifunar var 69,2% (CI: 57,7; 78,2) eftir 6 mánuði og
45,6% (CI: 34,2; 56,3) eftir 12 mánuði.
Viðbótarmeðferð við þvagfæraþekjukrabbameini
Slembuð 3. stigs rannsókn á viðbótarmeðferð með nivolumabi samanborið við lyfleysu (CA209274)
Öryggi og verkun nivolumab einlyfjameðferðar sem viðbótarmeðferð við þvagfæraþekjukrabbameini
var metið í 3. stigs fjölsetra, slembaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn með lyfleysu (CA209274). Í
rannsókninni voru sjúklingar (18 ára og eldri), sem höfðu gengist undir róttækt brottnám
þvagfæraþekjukrabbameins með ífarandi vexti í vöðva með upptök í blöðru eða efri hluta þvagfæra
(nýraskjóðu eða þvagleiðara), sem eru í mikilli hættu á að sjúkdómurinn taki sig upp aftur.
Meinafræðileg viðmið stigunar þvagfæraþekjukrabbameins með ífarandi vexti í vöðva sem skilgreinir
sjúklinga í mikilli áhættu voru ypT2-ypT4a eða ypN+ hjá fullorðnum sjúklingum sem fengu
undirbúningsmeðferð með cisplatini og pT3-pT4a eða pN+ hjá fullorðnum sjúklingum sem fengu ekki
undirbúningsmeðferð með cisplatini og viðbótarmeðferð með cisplatini hentaði ekki eða þeim var
synjað um hana. Í rannsókninni voru sjúklingar án tillits til PD-L1 stöðu og voru með ECOG
færniskor 0 eða 1 (ECOG færniskor 2 var leyfð hjá sjúklingum þegar undirbúningsmeðferð með
cisplatini átti ekki við). PD-L1 tjáning æxlis var ákvörðuð með PD-L1 IHC 28-8 pharmDx greiningu.
Sjúklingar með virkan, þekktan eða grun um sjálfsnæmissjúkdóm, sjúklingar sem höfðu fengið
einhverja krabbameinslyfjameðferð, geislameðferð, meðferð með líffræðilegum lyfjum við
krabbameini, meðferð innan þvagblöðru eða tilraunameðferð innan 28 daga frá fyrstu gjöf
rannsóknarmeðferðarinnar voru útilokaðir frá rannsókninni.
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Alls var 709 sjúklingum slembiraðað og fengu nivolumab 240 mg (n = 353) á 2 vikna fresti eða
lyfleysu (n = 356) á 2 vikna fresti þar til sjúkdómur kom aftur fram eða óásættanlegar eiturverkanir
komu fram þar sem hámarkstími meðferðar var 1 ár. Af þessum sjúklingum voru 282 með PD-L1
tjáningu æxlis ≥ 1%; 140 í nivolumab hópnum og 142 í lyfleysuhópnum. Slembiröðun var lagskipt
eftir meinafræðilegri stöðu eitla (N+ eða N0/x < 10 eitlar fjarlægðir eða N0 ≥ 10 eitlar fjarlægðir),
PD-L1 tjáningu æxlis (≥ 1% eða < 1%/óljóst) og undirbúningsmeðferð með cisplatini. Æxli á að meta
með myndgreiningu á 12 vikna fresti frá gjöf fyrsta skammts fram að viku 96, síðan á 16 vikna fresti
frá viku 96 fram að viku 160 og þá á 24 vikna fresti þar til krabbamein sem ekki er í þvagfæraþekju
kemur aftur fram eða meðferð var stöðvuð (hvort sem gerist síðar) í að hámarki 5 ár. Aðalendapunktar
verkunar voru lifun án sjúkdóms hjá öllum slembuðum sjúklingum og lifun án sjúkdóms hjá
slembuðum sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%. Skilgreining á lifun án sjúkdóms var tíminn
frá slembiröðun fram að fyrstu endurkomu sjúkdóms samkvæmt mati rannsóknarlæknis (staðbundið í
þvagfæraþekju, staðbundið annars staðar en í þvagfæraþekju eða fjarmeinvörp) eða dauðsfall (af
hvaða orsök sem er), hvort sem gerðist fyrr. Aukaendapunktar verkunar voru heildarlifun.
Yfirleitt var jafnvægi á einkennum hjá meðferðarhópunum við upphaf. Hjá sjúklingum með PD-L1
tjáningu æxlis ≥ 1% var miðgildi aldurs 66 ár (á bilinu: 34 - 92 ár), 76% voru karlar og 76% voru
hvítir. Áttatíu og tvö prósent voru með krabbamein í blöðru með ífarandi vexti í vöðva, 18% voru með
krabbamein í efri hluta þvagfæra (nýraskjóðu og þvagleiðara), 42% fengu undirbúningsmeðferð með
cisplatini, 45% sjúklinga voru N+ við róttækt brottnám, ECOG færniskor sjúklinga var 0 (61%),
1 (37%) eða 2 (2%) og hjá 7% sjúklinga var hemóglóbín < 10 g/dl.
Í fyrstu fyrirframskilgreindu milligreiningunni hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%
(lágmarkseftirfylgni 6,3 mánuðir og miðgildi eftirfylgni 22,1 mánuður í nivolumab hópnum) sýndi
rannsóknin fram á tölfræðilega marktækar framfarir með tilliti til lifunar án sjúkdóms hjá sjúklingum
sem fengu nivolumab samkvæmt slembivali miðað við lyfleysu. Miðgildi lifunar án sjúkdóms
samkvæmt ákvörðun rannsóknarlæknis var ekki náð (95% CI: 21,19; ekki náð) fyrir nivolumab en var
8,41 mánuður (95% CI: 5,59; 21,19) fyrir lyfleysu, HR 0,55 (98,72% CI: 0,35; 0,85), p-gildi = 0,0005.
Frumgreining á lifun án sjúkdóms fól í sér skerðingu vegna nýrrar krabbameinsmeðferðar. Samræmi
var á niðurstöðum með tilliti til lifunar án sjúkdóms með eða án skerðingar vegna nýrrar
krabbameinsmeðferðar.
Í uppfærðri lýsandi greiningu á lifun án sjúkdóms hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%
(lágmarkseftirfylgni 11,4 mánuðir og miðgildi eftirfylgni 25,5 mánuðir hjá nivolumab hópnum) voru
framfarir með tilliti til lifunar án sjúkdóms staðfestar.
Niðurstöður verkunar í þessari lýsandi uppfærðu greiningu eru sýndar í töflu 33 og mynd 19.
Tafla 33:

Niðurstöður verkunar hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%
(CA209274)

Lifun án sjúkdóms

nivolumab
lyfleysa
(n = 140)
(n = 142)
Lágmarkseftirfylgni 11,4 mánuðir

Tilvik (%)
Áhættuhlutfall (95% CI)a
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)b

56 (40,0)

85 (59,9)
0,53 (0,38; 0,75)
NR (22,11; NE)
8,41 (5,59; 20,04)

Hlutfall (95% CI) eftir 6 mánuði
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuði
Hlutfall (95% CI) eftir 24 mánuði

74,5 (66,2; 81,1)
67,6 (59,0; 74,9)
58,6 (49,3; 66,9)

55,7 (46,8; 63,6)
46,3 (37,6; 54,5)
37,4 (29,0; 45,8)

NR: ekki náð, NE: ekki hægt að meta.
a
Lagskipt Cox líkan fyrir hlutfallslega áhættu. Áhættuhlutfall er nivolumab yfir lyfleysu.
b
Samkvæmt Kaplan-Meier mati.
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Kaplan-Meier gröf fyrir lifun án sjúkdóms hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu
æxlis ≥ 1% (CA209274)

Líkur á´lifun án sjúkdóms

Mynd 19:

Lifun án sjúkdóms (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Lyfleysa
142 90 74 62
Nivolumab
140 113 99 96
- - -- - 

57

53

49

44

36

29

23

21

18

14

9

5

3

2

1

0

85

75

67

58

50

38

33

30

29

22

19

8

3

1

0

0

Lyfleysa (tilvik: 85/142), miðgildi og 95% CI: 8,41 (5,59; 20,04)
Nivolumab (tilvik: 56/140), miðgildi og 95% CI: ekki náð (22,11; ekki náð)

Lágmarkseftirfylgni 11,4 mánuðir

Lýsandi fyrirframskilgreindar könnunargreiningar á undirhóp voru gerðar hjá sjúklingum byggðar á
undirbúningsmeðferð með cisplatini.
Hjá undirhóp sjúklinga með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1% sem fengu undirbúningsmeðferð með
cisplatini (n = 118) var HR fyrir lifun án sjúkdóoms 0,37 (95% CI: 0,22; 0,64) þar sem miðgildi
lifunar án sjúkdóms var ekki náð hjá nivolumab hópnum en var 8,41 mánuður hjá lyfleysuhópnum.
Hjá undirhóp sjúklinga með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1% sem fengu ekki undirbúningsmeðferð með
cisplatini (n = 164) var HR fyrir lifun án sjúkdóms 0,69 (95% CI: 0,44;1,08) þar sem miðgildi lifunar
án sjúkdóms var 29,67 mánuðir hjá nivolumab hópnum og 11,37 mánuðir hjá lyfleysuhópnum.
Krabbamein í ristli eða endaþarmi með dMMR eða MSI-H
Öryggi og verkun nivolumabs 3 mg/kg ásamt ipilimumab 1 mg/kg við meðferð á krabbameini í ristli
eða endaþarmi með meinvörpum með dMMR eða MSI-H var metið í 2. stigs, fjölsetra opinni einarma
rannsókn (CA209142).
Þátttakendur voru sjúklingar (18 ára og eldri) með staðfesta staðbundna dMMR eða MSI-H stöðu og
sjúkdómur hafði ágerst meðan á fyrri meðferð með fluoropyrimidini og oxaliplatini eða irinotecani
stóð eða að henni lokinni eða þoldu ekki meðferðina. Hjá sjúklingum þar sem seinasta meðferð var
viðbótarmeðferð átti sjúkdómurinn að hafa ágerst minnst 6 mánuðum að lokinni
viðbótarkrabbameinslyfjameðferð. Sjúklingar voru með ECOG færnistöðu 0 eða 1 og tóku þátt í
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rannsókninni án tillits til PD-L1 stöðu æxlis. Sjúklingar með virk meinvörp í heila, virkan
sjálfsnæmissjúkdóm eða sjúkdóma sem þörfnuðust altækrar ónæmisbælandi meðferðar voru útilokaðir
frá rannsókninni.
Alls fengu 119 sjúklingar meðferð með nivolumab 3 mg/kg í bláæð á 60 mínútum ásamt ipilimumab
1 mg/kg í bláæð á 90 mínútum á 3 vikna fresti, 4 skammta sem fylgt var eftir með nivolumab 3 mg/kg
sem einlyfjameðferð á 2 vikna fresti. Meðferð var haldið áfram meðan klínískur ávinningur var fyrir
hendi eða þar til meðferðin þoldist ekki lengur. Æxli voru metin samkvæmt RECIST útgáfu 1.1 á
6 vikna fresti fyrstu 24 vikurnar og síðan á 12 vikna fresti. Aðalútkomumæling verkunar var
svörunartíðni (ORR) samkvæmt mati rannsóknarlæknis. Aukaútkomumælingar verkunar voru ORR
samkvæmt mati BICR og tíðni sjúkdómsstjórnunar. Greining á ORR fól í sér lengd svörunar og tíma
fram að svörun. Könnunarútkomumælingar fólu í sér lifun án versnunar sjúkdóms og heildarlifun.
Miðgildi aldurs var 58 ár (á bilinu: 21-88) þar sem 32% voru ≥ 65 ára og 9% ≥ 75 ára, 59% voru karlar
og 92% voru hvítir. ECOG upphafsfærniskor var 0 (45%) eða 1 (55%), 25% sjúklinga voru með
BRAF stökkbreytingar, 37% voru með KRAS stökkbreytingar og óþekkt hjá 12%. Af þeim
119 sjúklingum sem fengu meðferð höfðu 109 fengið krabbameinslyfjameðferð áður sem byggist á
fluoropyrimidini vegna meinvarpa og 9 sem viðbótarmeðferð. Fyrir skráningu þessara 119 sjúklinga
sem höfðu fengið meðferð höfðu 118 (99%) fengið fluorouracil, 111 (93%) oxaliplatin, 87 (73%)
irinotecan sem hluta af fyrri meðferðum; hjá 82 (69%) var fyrri meðferð með fluoropyrimidini,
oxaliplatini og irinotecani. Tuttugu og þrjú prósent höfðu fengið eina meðferð áður, 36% höfðu fengið
tvær, 24% þrjár og 16% höfðu fengið fjórar eða fleiri meðferðir áður og 29% sjúklinga höfðu fengið
EGFR hemil.
Niðurstöður verkunar (lágmarkseftirfylgni 46,9 mánuðir; miðgildi eftirfylgni 51,1 mánuður) eru
sýndar í töflu 34.
Tafla 34:

Niðurstöður verkunar (CA209142)*

Staðfest hlutlæg svörun, n (%)
(95% CI)
Algjör svörun (CR), n (%)
Hlutasvörun (PR), n (%)
Stöðugur sjúkdómur (SD), n (%)
Lengd svörunar
Miðgildi (á bilinu) mánuðir
Miðgildi tíma fram að svörun
Mánuðir (á bilinu)

nivolumab + ipilimumab
(n = 119)
77 (64,7)
(55,4; 73,2)
15 (12,6)
62 (52,1)
25 (21,0)
NR (1,4; 58,0+)
2,8 (1,1; 37,1)

* samkvæmt mati rannsóknarlæknis
“+” táknar að mæling sé takmörkuð (censored observation)
NR = ekki náð

ORR samkvæmt mati BICR var 61,3% (95% CI: 52,0; 70,1) þ.m.t. tíðni algjörrar svörunar 20,2%
(95% CI: 13,4; 28,5), tíðni hlutasvörunar 41,2% (95% CI: 32,2; 50,6) og stöðugur sjúkdómur hjá
22,7%. Mat samkvæmt BICR var yfirleitt í samræmi við mat rannsóknarlæknis. Staðfest svörun kom
fram óháð stöðu stökkbreytinga með tilliti til BRAF eða KRAS og óháð PD-L1 tjáningu.
Af 119 sjúklingum voru 11 (9,2%) sjúklingar ≥ 75 ára. ORR samkvæmt mati rannsóknarlæknis hjá
sjúklingum ≥ 75 ára var 45,5% (95% CI: 16,7; 76,6).
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Flöguþekjukrabbamein í vélinda
Slembuð 3.stigs rannsókn á nivolumab einlyfjameðferð hjá sjúklingum sem hafa fengið meðferð áður
(ONO-4538-24/ CA209473)
Öryggi og verkun nivolumab 240 mg einlyfjameðferðar á óskurðtæku, langt gengnu
flöguþekjukrabbameini í vélinda sem hefur tekið sig upp aftur eða er með meinvörpum var metið í 3.
stigs slembiraðaðri opinni rannsókn með virkum samanburði (ONO-4538-24/CA209473). Rannsóknin
tók til fullorðinna sjúklinga (20 ára og eldri) sem svöruðu ekki eða þoldu ekki a.m.k. eina samsetta
meðferð byggða á fluoropyrimidini og platínu og sjúklingar tóku þátt óháð PD-L1 tjáningu æxlis.
Sjúklingar sem svöruðu ekki eða þoldu ekki meðferð með taxani, voru með meinvörp í heila með
einkennum eða sem þarfnast meðferðar, með virkan sjálfsnæmisjúkdóm, sjúkdóm sem þarfnast
altækrar ónæmisbælingar og sjúklingar með greinilega æxlisíferð í líffærum nálægt vélinda (t.d. ósæð
eða öndunarvegi) voru útilokaðir frá rannsókninni.
Alls var 419 sjúklingum slembiraðað 1:1 og fengu annaðhvort nivolumab 240 mg í bláæð á
30 mínútum á 2 vikna fresti n = 210) eða krabbameinslyfjameðferð með taxani samkvæmt vali
rannsóknarlæknis: annaðhvort docetaxel (n = 65) 75 mg/m2 í bláæð á 3 vikna fresti eða paclitaxel
(n = 144) 100 mg/m2 í bláæð vikulega í 6 vikur og síðan vikufrí. Slembiröðun var lagskipt eftir
staðsetningu (Japan og aðrir heimshlutar), fjölda líffæra með meinvörpum (≤1 og ≥2) og PD-L1
tjáningu æxlis (≥1% og <1% eða óljóst). Meðferð var haldið áfram þar til sjúkdómur ágerðist að mati
rannsóknarlæknis samkvæmt RECIST útgáfu 1.1 eða þar til óásættanlegar eiturverkanir komu fram.
Æxli var metið á 6 vikna fresti í 1 ár og síðan á 12 vikna fresti. Meðferð var leyfð fram yfir versnun
skilgreinda samkvæmt upphaflegu mati rannsóknarlæknis hjá sjúklingum sem fengu nivolumab án
hraðrar sjúkdómsframvindu, með tilliti til ávinnings að mati rannsóknarlæknis, þols gagnvart
meðferðinni, stöðugleika færnistöðu og hjá þeim sem meðferð fram yfir versnun myndi ekki seinka
yfirvofandi inngripi sem á að koma í veg fyrir alvarlega fylgikvilla í tengslum við sjúkdómsframgang
(t.d. meinvörp í heila). Aðalútkomumæling verkunar var heildarlifun. Önnur lykilútkomumæling
verkunar var lifun án sjúkdómsversnuna, samkvæmt mati rannsóknarlæknis og svörunartíðni (ORR).
Fyrirfram skilgreind greining á undirhópi var auk þess gerð til að meta áhrif af PD L1 tjáningu æxlis
við fyrirfram skilgreint gildi 1%. PD-L1 tjáning æxlis var ákvörðuð með PD-L1 IHC 28-8 pharmDx
greiningu.
Yfirleitt var jafnvægi á einkennum hjá hópunum tveimur við upphaf. Miðgildi aldurs var 65 ár (á
bilinu: 33-87), 53% voru ≥ 65 ára, 10% voru ≥ 75 ára, 87% voru karlar, 96% voru asískir, 4% voru
hvítir. ECOG færnistaða við upphaf var 0 (50%) eða 1 (50%).
Við lágmarkseftirfylgni sem var 17,6 mánuðir sýndi rannsóknin fram á tölfræðilega marktækar
framfarir með tilliti til heildarlifunar hjá sjúklingum sem fengu nivolumab samkvæmt slembivali
samanborið við krabbameinslyfjameðferð með taxani samkvæmt vali rannsóknarlæknis. Niðurstöður
verkunar eru sýndar í töflu 35 og mynd 20.
Hærra hlutfall sjúklinga lést innan 2,5 mánaða í nivolumab hópnum (32/210; 15,2%) samanborið við
hópinn sem fékk krabbameinslyfjameðferð (15/209; 7,2%). Ekki var hægt að greina sérstaka þætti í
tengslum við snemmbær dauðsföll.
Tafla 35:

Niðurstöður verkunar (ONO-4538-24/CA209473)

Heildarlifuna
Tilvik
Áhættuhlutfall (95% CI)b
p-gildic
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)

nivolumab
(n = 210)

val rannsóknarlæknis
(n = 209)

160 (76%)

173 (83%)

0,77 (0,62; 0,96)
0,0189
10,9 (9,2; 13,3)
8,4 (7,2; 9,9)
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Hlutlægt svörunarhlutfalld,e
(95% CI)
Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Stöðugur sjúkdómur (SD)
Lengd svörunar (miðgildi (95% CI) (mánuðir)
Lifun án sjúkdómsversnunara
Tilvik
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)
Áhættuhlutfall (95% CI)b
a
b
c
d
e

nivolumab
(n = 210)
33 (19,3%)
(13,7; 26,0)
1 (0,6%)
32 (18,7%)
31 (18,1%)
6,9 (5,4; 11,1)

val rannsóknarlæknis
(n = 209)
34 (21,5%)
(15,4; 28,8)
2 (1,3%)
32 (20,3%)
65 (41,1%)
3,9 (2,8; 4,2)

187 (89%)
1,7 (1,5; 2,7)

176 (84%)
3,4 (3,0; 4,2)
1,1 (0,9; 1,3)

Samkvæmt ITT greiningu.
Samkvæmt lagskiptri fjölþáttagreiningu.
Samkvæmt raðprófanaskrá (log-rank).
Samkvæmt RES greiningu (Response Evaluable Set) n=171 í nivolumab hópnum og n=158 í hópnum sem fékk
lyfjagjöf smkvæmt vali raannsóknarlæknis.
Ekki marktækt, p-gildi 0,6323.

Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun (ONO-4538-24/CA209473)

Lífslíkur (%)

Mynd 20:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab
210 182 167 147 126 111 95
Val rannsóknarlæknis
209 196 169 126 105 84 68

 Nivolumab - - - - - -
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val rannsóknarlæknis

Af þessum 419 sjúklingum voru 48% með PD-L1 tjáningu æxlis ≥1%. Hjá 52% sjúklinga sem eftir
stóðu var PD-L1 tjáning æxlis <1%. Áhættuhlutfall heildarlifunar var 0,69 (95% CI: 0,51; 0,94) og
miðgildi lifunar 10,9 mánuðir í nivolumab hópnum og 8,1 mánuður í hópnum sem fékk taxan
krabbameinslyfjameðferð samkvæmt vali rannsóknarlæknis í undirhóp með PD-L1 jákvætt æxli. Hjá
undirhóp sjúklinga með flöguþekjukrabbamein í vélinda með PD-L1 neikvætt æxli var áhættuhlutfall
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heildarlifunar 0,84 (95% CI: 0,62; 1,14) og miðgildi lifunar 10,9 mánuðir í nivolumab hópnum og
9,3 mánuður í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð.
Slembuð 3. stigs rannsókn með nivolumabi ásamt ipilimumabi samanborið við
krabbameinslyfjameðferð og nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð samanborið við
krabbameinslyfjameðferð sem fyrstavalsmeðferð (CA209648)
Öryggi og verkun nivolumabs ásamt ipilimumabi og nivolumabs ásamt krabbameinslyfjameðferð var
metið í slembaðri opinni rannsókn með virkum samanburði (CA209648). Í rannsókninni voru
sjúklingar (18 ára og eldri) með ómeðhöndlað, óskurðtækt flöguþekjukrabbamein í vélinda,
endurkomið eða með meinvörpum. Sjúklingar voru skráðir án tillits til PD-L1 stöðu æxlis og PD-L1
tjáning æxlisfrumu var ákvörðuð með PD-L1 IHC 28-8 pharmDx greiningu. Sjúklingar þurftu að vera
með flöguþekjukrabbamein eða þekju- og kirtilkrabbamein í vélinda, sem var ekki móttækilegt fyrir
krabbameinslyfja- og geislameðferð og/eða skurðaðgerð. Heimilað var að sjúklingur hefði fengið
viðbótarmeðferð, undirbúningsmeðferð eða ákveðna krabbameinslyfjameðferð, geislameðferð eða
krabbameinslyfja- og geislameðferð ef tilgangurinn var hluti af læknandi meðferð fyrir skráningu í
rannsóknina. Sjúklingar sem voru með upphafsfærniskor ≥ 2, voru með meinvörp í heila með
einkennum, með virkan sjálfsnæmissjúkdóm, notuðu altæka barkstera eða ónæmisbælandi lyf, eða
sjúklingar í mikilli hættu á blæðingum eða fistlum vegna greinilegrar íferðar æxlis í líffæri sem eru
nálægt æxlum í vélinda voru útilokaðir frá rannsókninni. Slembiröðun var lagskipt eftir PD-L1 stöðu
æxlis (≥ 1% eða < 1% eða óljóst), svæðum (Austur-Asía eða önnur svæði Asíu eða aðrir heimshlutar),
ECOG færniskor (0 eða 1) og fjölda líffæra með meinvörpum (≤1 eða ≥2).
Alls var 970 sjúklingum slembiraðað og fengu nivolumab ásamt ipilimumabi (n = 325), nivolumab
ásamt krabbameinslyfjameðferð (n = 321) eða krabbameinslyfjameðferð (n = 324). Af þessum
sjúklingum voru 473 með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%, 158 í hópnum sem fékk nivolumab og
ipilimumab, 158 í hópnum sem fékk nivolumab og krabbameinslyfjameðferð og 157 í hópnum sem
fékk krabbameinslyfjameðferð. Sjúklingar í hópnum sem fékk nivolumab og ipilimumab fengu
nivolumab 3 mg/kg á 2 vikna fresti ásamt ipilimumabi 1 mg/kg á 6 vikna fresti og sjúklingar í hópnum
sem fékk nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð fengu nivolumab 240 mg á 2 vikna fresti dag 1
og 15, fluorouracil 800 mg/m2/dag í bláæð dag 1 út dag 5 (í 5 daga) og cisplatin 80 mg/m2 í bláæð
dag 1 (4 vikna lota). Sjúklingar í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð fengu fluorouracil
800 mg/m2/dag í bláæð dag 1 út dag 5 (í 5 daga) og cisplatin 80 mg/m2 í bláæð dag 1 (4 vikna lota).
Meðferð var haldið áfram þar til sjúkdómur ágerðist, óásættanlegar eiturverkanir komu fram, eða í allt
að 24 mánuði. Sjúklingar í hópnum sem fékk nivolumab ásamt ipilimumabi sem hættu samsettri
meðferð vegna aukaverkunar sem rakin var til ipilimumabs fengu að halda áfram á nivolumab
einlyfjameðferð. Sjúklingar í hópnum sem fékk nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð þar sem
notkun annaðhvort fluorouracil og/eða cisplatin var hætt, var leyft að halda áfram með aðra þætti
meðferðarinnar.
Yfirleitt var jafnvægi á einkennum hjá meðferðarhópunum við upphaf. Hjá sjúklingum með PD-L1
tjáningu æxlis ≥ 1% var miðgildi aldurs 63 ár (á bilinu: 26-85), 8,2% voru ≥ 75 ára, 81,8% voru karlar,
73,1% voru asískir og 23,3% voru hvítir. Vefjafræðileg staðfesting var á flöguþekjukrabbameini
(98,9%) eða þekju- og kirtilkrabbameini (1,1%) í vélinda hjá sjúklingum. ECOG upphafsfærniskor var
0 (45,2%) eða 1 (54,8%).
Nivolumab ásamt ipilimumabi samanborið við krabbameinslyfjameðferð
Aðalendapunktar verkunar voru lifun án sjúkdómsversnunar (samkvæmt BICR) og heildarlifun metið
hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%. Aukaendapunktar fyrirframskilgreindrar stigskiptrar
prófunar voru heildarlifun, lifun án sjúkdómsversnunar (samkvæmt BICR) og heildarsvörun
(samkvæmt BICR) hjá öllum slembuðum sjúklingum. Æxli var metið samkvæmt RECIST v1.1 á
6 vikna fresti út viku 48, síðan á 12 vikna fresti.
Í aðal fyrirframskilgreindu greiningunni með lágmarkseftirfylgni 13,1 mánuður sýndi rannsóknin fram
á tölfræðilega marktækar framfarir með tilliti til heildarlifunar hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu
æxlis ≥ 1%. Niðurstöður verkunar eru sýndar í töflu 36.
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Tafla 36:

Niðurstöður verkunar hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%
(CA209648)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall (98,6% CI)b
p-gildic
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)d
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuðid
Lifun án sjúkdómsversnunare
Tilvik
Áhættuhlutfall (98,5% CI)b
p-gildic
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)d
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuðid
Heildarsvörun, n (%)e
(95% CI)
Alger svörun
Hlutasvörun
Lengd svörunare
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)d
Bil
a
b
c
d
e

nivolumab + ipilimumab
(n = 158)

krabbameinslyfjameðferða
(n = 157)

106 (67,1%)

121 (77,1%)
0,64 (0,46; 0,90)
0,0010

13,70 (11,24; 17,02)
57,1 (49,0; 64,4)

9,07 (7,69; 9,95)
37,1 (29,2; 44,9)

123 (77,8%)

100 (63,7%)
1,02 (0,73; 1,43)
0,8958

4,04 (2,40; 4,93)
26,4 (19,5; 33,9)
56 (35,4)
(28,0; 43,4)
28 (17,7)
28 (17,7)

4,44 (2,89; 5,82)
10,5 (4,7; 18,8)
31 (19,7)
(13,8; 26,8)
8 (5,1)
23 (14,6)

11,83 (7,10; 27,43)
1,4+; 34,5+

5,68 (4,40; 8,67)
1,4+; 31,8+

Fluorouracil og cisplatin.
Samkvæmt lagskiptu Cox líkani fyrir hlutfallslega áhættu.
Samkvæmt lagskiptu 2-hliða log-rank prófi.
Samkvæmt Kaplan-Meier mati.
Mat samkvæmt BICR.

Í uppfærðri lýsandi greiningu með lágmarkseftirfylgni 20 mánuði voru framfarir með tilliti til
heildarlifunar í samræmi við frumgreininguna. Miðgildi heildarlifunar var 13,70 mánuðir (95% CI:
11,24; 17,41) fyrir nivolumab ásamt ipilimumabi miðað við 9,07 mánuðir (95% CI: 7,69; 10,02) fyrir
krabbameinslyfjameðferð (HR = 0,63; 95% CI: 0,49; 0,82). Miðgildi lifunar án sjúkdómsversnunar var
4,04 mánuðir (95% CI: 2,40; 4,93) fyrir nivolumab ásamt ipilimumabi miðað við 4,44 mánuðir
(95% CI: 2,89; 5,82) fyrir krabbameinslyfjameðferð (HR = 1,02; 95% CI: 0,77; 1,34). Heildarsvörun
var 35,4% (95% CI: 28,0; 43,4) fyrir nivolumab ásamt ipilimumabi og 19,7% (95% CI: 13,8; 26,8)
fyrir krabbameinslyfjameðferð.
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun með lágmarkseftirfylgni 20 mánuði eru sýnd á mynd 21.
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Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu
æxlis ≥ 1% (CA209648)

Lífslíkur

Mynd 21:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab + ipilimumab
158 136 116 98
89
Krabbameinslyfjameðferð
157 137 107 73
53
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Nivolumab + ipilimumab (tilvik: 119/158), miðgildi og 95% CI: 13,70 (11,24; 17,41)
Krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 130/157), miðgildi og 95% CI: 9,07 (7,69; 10,02)

Byggt á gögnum fram að: 23. ágúst 2021, lágmarkseftirfylgni 20 mánuðir

Nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð samanborið við krabbameinslyfjameðferð
Aðalendapunktar verkunar voru lifun án sjúkdómsversnunar (samkvæmt BICR) og heildarlifun hjá
sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%. Aukaendapunktar samkvæmt fyrirframskilgreindri
stigskiptri prófun voru heildarlifun, lifun án sjúkdómsversnunar (samkvæmt BICR) og heildarsvörun
(samkvæmt BICR) hjá öllum slembuðum sjúklingum. Æxli var metið samkvæmt RECIST v1.1 á
6 vikna fresti út viku 48, síðan á 12 vikna fresti.
Í fyrstu fyrirframskilgreindu greiningunni með lágmarkseftirfylgni 12,9 mánuði sýndi rannsóknin fram
á tölfræðilega marktækar framfarir með tilliti til heildarlifunar og lifunar án sjúkdómsversnunar hjá
sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1%. Niðurstöður verkunar eru sýndar í töflu 37.
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Tafla 37:

Niðurstöður verkunar hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu æxlisfrumu ≥ 1%
(CA209648)
nivolumab +
krabbameinslyfjameðferð
(n = 158)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall (99,5% CI)b
p-gildic
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)d
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuðid
Lifun án sjúkdómsversnunare
Tilvik
Áhættuhlutfall (98,5% CI)b
p-gildic
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)d
Hlutfall (95% CI) eftir 12 mánuðid
Heildarsvörun, n (%)e
(95% CI)
Alger svörun
Hlutasvörun
Lengd svörunare
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)d
Bil
a
b
c
d
e

krabbameinslyfjameðferða
(n = 157)

98 (62,0%)

121 (77,1%)
0,54 (0,37; 0,80)
<0,0001
15,44 (11,93; 19,52)
9,07 (7,69; 9,95)
58,0 (49,8; 65,3)
37,1 (29,2; 44,9)
117 (74,1%)

100 (63,7%)
0,65 (0,46; 0,92)
0,0023

6,93 (5,68; 8,34)
25,4 (18,2; 33,2)
84 (53,2)
(45,1; 61,1)
26 (16,5)
58 (36,7)

4,44 (2,89; 5,82)
10,5 (4,7; 18,8)
31 (19,7)
(13,8; 26,8)
8 (5,1)
23 (14,6)

8,38 (6,90; 12,35)
1,4+; 34,6

5,68 (4,40; 8,67)
1,4+; 31,8+

Fluorouracil og cisplatin.
Samkvæmt lagskiptu Cox líkani fyrir hlutfallslega áhættu.
Samkvæmt lagskiptu 2-hliða log-rank prófi.
Samkvæmt Kaplan-Meier mati.
Mat samkvæmt BICR.

Í uppfærðri lýsandi greiningu með lágmarkseftirfylgni 20 mánuði voru framfarir með tilliti til
heildarlifunar í samræmi við frumgreininguna. Miðgildi heildarlifunar var 15,05 mánuðir (95% CI:
11,93; 18,63) fyrir nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð og 9,07 mánuðir (95% CI: 7,69; 10,02)
fyrir krabbameinslyfjameðferð (HR = 0,59; 95% CI: 0,46; 0,76). Miðgildi lifunar án
sjúkdómsversnunar var 6,93 mánuðir (95% CI: 5,68; 8,35) fyrir nivolumab ásamt
krabbameinslyfjameðferð og 4,44 mánuðir (95% CI: 2,89; 5,82) fyrir krabbameinslyfjameðferð
(HR = 0,66; 95% CI: 0,50; 0,87). Heildarsvörun var 53,2% (95% CI: 45,1; 61,1) fyrir nivolumab
ásamt krabbameinslyfjameðferð og 19,7% (95% CI: 13,8; 26,8) fyrir krabbameinslyfjameðferð.
Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun og lifun án sjúkdómsversnunar með lágmarkseftirfylgni
20 mánuði er sýnt á myndum 22 og 23.
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Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun hjá sjúklingum með PD-L1 tjáningu
æxlis ≥ 1% (CA209648)

Lífslíkur

Mynd 22:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab + krabbameinslyfjameðferð
158 143 129 105 88
76
66
Krabbameinslyfjameðferð
157 137 107 73
53
40
30
- - -- - - - -- - -
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Nivolumab + krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 118/158), miðgildi og 95% CI: 15,05 (11,93;
18,63)
Krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 130/157), miðgildi og 95% CI: 9,07 (7,69; 10,02)

Byggt á gögnum fram að: 23. ágúst 2021, lágmarkseftirfylgni 20 mánuðir
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Kaplan-Meier gröf fyrir lifun án sjúkdómsversnunar hjá sjúklingum með
PD-L1 tjáningu æxlis ≥ 1% (CA209648)

Líkur á lifun án sjúkdómsversnunar

Mynd 23:

Lifun án sjúkdómsversnunar (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab + krabbameinslyfjameðferð
158 107 75
47
30
22
16
Krabbameinslyfjameðferð
157 68
36
17
5
1
1
- - -- - - - -- - -

10

10

7

6

4

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

Nivolumab + krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 123/158), miðgildi og 95% CI: 6,93 (5,65; 8,35)
Krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 101/157), miðgildi og 95% CI: 4,44 (2,89; 5,82)

Byggt á gögnum fram að: 23. ágúst 2021, lágmarkseftirfylgni 20 mánuðir

Viðbótarmeðferð við krabbameini í vélinda eða á mótum maga og vélinda
Öryggi og verkun nivolumab einlyfjameðferðar sem viðbótarmeðferð við krabbameini í vélinda eða á
mótum maga og vélinda var metið í 3. stigs fjölsetra, slembiraðaðri, tvíblindri samanburðarrannsókn
með lyfleysu (CA209577). Rannsóknin tók til fullorðinna sjúklinga sem höfðu fengið
krabbameinslyfja- og geislameðferð og í kjölfarið algjört brottnám krabbameins innan 16 vikna fyrir
slembiröðun og sem voru með sjúkdómsleifar samkvæmt staðfestingu rannsóknarlæknis, með að
minnsta kosti ypN1 eða ypT1. Sjúklingar með upphafsfærniskor ≥ 2 sem höfðu ekki fengið samhliða
krabbameinslyfja- og geislameðferð fyrir skurðaðgerð, með skurðtækan sjúkdóm á stigi IV, virkan
sjálfsnæmissjúkdóm, eða sjúkdóma sem krefjast altækrar ónæmisbælingar voru útilokaðir frá þátttöku
í rannsókninni. Sjúklingar voru teknir inn í rannsóknina óháð PD-L1 tjáningarstigi æxlis.
Alls var 794 sjúklingum slembiraðað í hlutfallinu 2:1 og fengu annaðhvort nivolumab 240 mg
(n = 532) eða lyfleysu (n = 262). Sjúklingum var gefið nivolumab í bláæð á 30 mínútum á tveggja
vikna fresti í 16 vikur og eftir það 480 mg með innrennsli á 30 mínútum á fjögurra vikna fresti en sú
áætlun hófst í 17. viku. Sjúklingum var gefin lyfleysa á 30 mínútum samkvæmt sömu skammtaáætlun
og nivolumab. Slembiröðun var lagskipt eftir PD-L1 stöðu æxlis (≥1% á móti <1% eða ekki hægt að
ákvarða eða ekki hægt að meta), meinafræðilegri stigun eitla (jákvætt ≥ypN1 á móti neikvætt ypN0)
og vefjagerð (flöguþekju- á móti kirtilkrabbameini). Meðferð var haldið áfram þangað til sjúkdómur
kom aftur fram, eiturverkun varð óásættanleg eða í allt að eins árs heildarmeðferðartíma.
Aðalmælikvarði verkunar var lifun án sjúkdóms, samkvæmt mati rannsóknarlæknis, skilgreint sem
tími frá degi slembiröðunar fram að degi fyrstu endurkomu sjúkdóms (staðbundið, svæðisbundið eða
fjarlægt frumbrottnámsstað) eða fram að dauðsfalli af hvaða orsök sem var, hvort sem varð á undan.
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Sjúklingar á meðferð fóru í myndgreiningu með tilliti til endurkomu æxlis á 12 vikna fresti í 2 ár og í
að minnsta kosti eitt skann á 6 til 12 mánaða fresti í 3 til 5 ár.
Yfirleitt var jafnvægi á einkennum hjá hópunum tveimur við upphaf. Miðgildi aldurs var 62 ár
(bil: 26-86), 36% voru ≥65 ára og 5% ≥75 ára. Meirihluti sjúklinganna var af hvítum kynstofni (82%)
og karlmenn (85%). ECOG færniskor var 0 (58%) eða 1 (42%).
Í fyrstu fyrirframskilgreindu milligreiningunni (eftirfylgni að lágmarki 6,2 mánuðir og að miðgildi
24,4 mánuðir) sýndi rannsóknin tölfræðilega marktækan ávinning varðandi lifun án sjúkdóms hjá
sjúklingum sem var slembiraðað til að fá nivolumab samanborið við þá sem fengu lyfleysu. Miðgildi
lifunar án sjúkdóms samkvæmt mati rannsóknarlæknis var 22,41 mánuður (95% CI: 16,62; 34,00)
fyrir nivolumab samanborið við 11,04 mánuðir (95% CI: 8,34; 14,32) fyrir lyfleysu, áhættuhlutfall
0,69 (96,4% CI: 0,56; 0,86), p-gildi < 0,0003. Frumgreining lifunar án sjúkdóms fól í sér skerðingu
(censoring) vegna nýrrar krabbameinsmeðferðar. Samræmi var í niðurstöðum varðandi lifun án
sjúkdóms með og án skerðingar (censoring) vegna nýrrar krabbameinsmeðferðar. Í uppfærðri lýsandi
greiningu lifunar án sjúkdóms með eftirfylgni í að lágmarki 14 mánuði og að miðgildi 32,2 mánuðir
var ávinningur með tilliti til lifunar án sjúkdóms staðfestur. Niðurstöður verkunar úr þessari lýsandi
aukagreiningu eru sýndar í töflu 38 og á mynd 24.
Tafla 38:

Niðurstöður verkunar (CA209577)

nivolumab
(n = 532)
Lifun án sjúkdómsa með lágmarkseftirfylgni 14 mánuðirc

Tilvik (%)
Áhættuhlutfall (95% CI)b
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)

268 (50)

171 (65)
0,67 (0,55; 0,81)
22,4 (17,0; 33,6)
10,4 (8,3; 13,9)

Tíðni (95% CI) eftir 6 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 12 mánuði
Tíðni (95% CI) eftir 24 mánuði
a
b
c

lyfleysa
(n = 262)

72,6 (68,5; 76,3)
61,8 (57,4; 65,8)
48,3 (43,7; 52,8)

Byggt á öllum sjúklingum sem var slembiraðað.
Byggt á lagskiptu cox líkani fyrir hlutfallslega áhættu.
Lýsandi greining byggð á gögnum fram að: 18. feb. 2021.
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61,5 (55,3; 67,1)
45,5 (39,3; 51,4)
36,0 (29,9; 42,0)

Kaplan-Meier gröf fyrir lifun án sjúkdóms (CA209577)

Líkur á lifun án sjúkdóms

Mynd 24:

Lifun án sjúkdóms (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab
532 433 371 342 307 272 228 194 160 137 106
Lyfleysa
262 211 158 134 114 107 88 73 62 50 33


- - -- - -

84

57

34

19

4

4

0

30

18

11

5

3

1

0

Nivolumab (tilvik: 268/532), miðgildi og 95% CI: 22,41 (16,95; 33,64)
Lyfleysa (tilvik: 171/262), miðgildi og 95% CI: 10,35 (8,31; 13,93)

Byggt á gögnum fram að: 18-feb-2021, með lágmarkseftirfylgni í 14 mánuði

Ávinningur varðandi lifun án sjúkdóms kom fram óháð vefjagerð og tjáningu PD-L1.
Kirtilkrabbamein í maga, á mótum maga og vélinda eða í vélinda
Öryggi og verkun nivolumab 240 mg á 2 vikna fresti eða 360 mg á 3 vikna fresti ásamt
krabbameinslyfjameðferð (val á skömmtum og skammtaáætlun fyrir nivolumab fer eftir
krabbameinslyfjameðferðinni, sjá hér á eftir) var metið í 3. stigs, slembiraðaðri, opinni rannsókn
(CA209649). Rannsóknin tók til fullorðinna sjúklinga (18 ára og eldri) með áður ómeðhöndlað langt
gengið eða með meinvörpum kirtilkrabbamein í maga, á mótum maga og vélinda eða í vélinda, sem
höfðu ekki fengið altæka meðferð áður (þ.m.t. með HER2 hemlum) með ECOG færniskor 0 eða 1.
Sjúklingar voru skráðir í rannsóknina óháð PD-L1 stöðu æxlis og PD-L1 tjáning æxlis var ákvörðuð
með PD-L1 IHC 28-8 pharmDx greiningu. Afturvirk endurskorun á PD-L1 stöðu æxlis hjá sjúklingum
með CPS var gert með því að nota æxlissýni með litað PD-L1 við slembiröðun. Sjúklingar með þekkt
HER2-jákvæð æxli, með ECOG upphafsfærniskor ≥ 2, ómeðhöndluð meinvörp í miðtaugakerfi, eða
með virkan, þekktan sjálfsnæmissjúkdóm eða grun um sjálfsnæmissjúkdóm, eða sjúkdóma sem
þarfnast altækrar ónæmisbælandi meðferðar voru útilokaðir frá rannsókninni. Alls 643 sjúklingar með
óvissa stöðu með tilliti til HER2 (40,3% rannsóknarþýðis) voru með í rannsókninni. Slembiröðun var
lagskpt eftir PD-L1 stöðu æxlis (≥ 1% og < 1% eða óákveðið), svæðum (Asía og Bandaríkin, önnur
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lönd), ECOG færniskor (0 og 1) og krabbameinslyfjameðferð. Krabbameinslyfjameðferð samanstóð af
FOLFOX (fluorouracil, leucovorin og oxaliplatin) eða CapeOX (capecitabin og oxaliplatin).
Alls var 1.581 sjúklingi slembiraðað og fékk annaðhvort nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð
eða krabbameinslyfjameðferð. Þar af voru 955 sjúklingar með PD-L1 CPS ≥ 5; 473 í hópnum sem
fékk nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð og 482 í hópnum sem fékk krabbameinslyfjameðferð.
Sjúklingar í hópnum sem fékk nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð fengu annaðhvort
nivolumab 240 mg með innrennsli í bláæð á 30 mínútum í samsettri meðferð með FOLFOX
(oxaliplatin 85 mg/m2, leucovorin 400 mg/m2 og fluorouracil 400 mg/m2 í bláæð á degi 1 og
fluorouracil 1.200 mg/m2 í bláæð með samfelldu innrennsli á 24 klst. daglega eða samkvæmt
staðbundnum leiðbeiningum á degi 1 og 2) á 2 vikna fresti eða nivolumab 360 mg með innrennsli í
bláæð á 30 mínútum í samsettri meðferð með CapeOX (oxaliplatin 130 mg/m2 í bláæð á degi 1 og
capecitabin 1.000 mg/m2 til inntöku tvisvar á dag á degi 1-14) á 3 vikna fresti. Meðferð var haldið
áfram þar til sjúkdómur ágerðist, óásættanlegar eiturverkanir komu fram, eða í allt að 24 mánuði
eingöngu með nivolumabi. Hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð og
krabbameinslyfjameðferðin var stöðvuð, var nivolumab einlyfjameðferð heimiluð með 240 mg á
2 vikna fresti, 360 mg á 3 vikna fresti eða 480 mg á 4 vikna fresti í allt að 24 mánuði frá upphafi
meðferðar. Æxli var metið á 6 vikna fresti til og með viku 48, síðan á 12 vikna fresti.
Yfirleitt var jafnvægi á einkennum hjá hópunum tveimur við upphaf. Hjá sjúklingum með PD-L1
CPS ≥ 5, var miðgili aldurs 62 ár (á bilinu: 18-90), 11% voru ≥ 75 ára, 71% voru karlar, 25% voru
asískir og 69% voru hvítir). ECOG upphafsfærniskor var 0 (42%) eða 1 (58%). Æxli voru í maga
(70%), á mótum maga og vélinda (18%) og vélinda (12%).
Aðalendapunktar verkunar voru lifun án sjúkdómsversnunar (samkvæmt BICR) og heildarlifun sem
var metið hjá sjúklingum með PD-L1 CPS ≥ 5 samkvæmt PD-L1 IHC 28-8 pharmDX greiningu.
Aukaendapunktar samkvæmt fyrirframskilgreindri stigskiptri prófun voru heildarlifun hjá sjúklingum
með PD-L1 CPS ≥ 1 og hjá öllum slembiröðuðum sjúklingum; frekari endapunktar voru m.a.
svörunartíðni (BICR) hjá sjúklingum með PD-L1 CPS ≥ 5 og öllum slembiröðuðum sjúklingum. Í aðal
fyrirframskilgreindu greiningunni þar sem eftirfylgni var að lágmarki 12,1 mánuður var sýnt fram á
tölfræðilega marktækar framfarir með tilliti til heildarlifunar og lifunar án sjúkdómsversnunar hjá
sjúklingum með PD-L1 CPS ≥ 5. Miðgildi heildarlifunar var 14,4 mánuðir (95% CI: 13,1; 16,2) fyrir
nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð og 11,1 mánuður (95% CI: 10,0; 12,1) fyrir
krabbameinslyfjameðferð (HR = 0,71; 98,4% CI: 0,59, 0,86; p-gildi <0,0001). Miðgildi lifunar án
sjúkdómsversnunar var 7,69 mánuðir (95% CI: 7,03; 9,17) fyrir nivolumab ásamt
krabbameinslyfjameðferð og 6,05 mánuðir (95% CI: 5,55; 6,90) fyrir krabbameinslyfjameðferð
(HR = 0,68; 98% CI: 0,56; 0,81; p-gildi <0,0001). Svörunartíðni var 60% (95% CI: 55; 65) fyrir
nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð samanborið við 45% (95% CI: 40; 50) fyrir
krabbameinslyfjameðferð.
Í uppfærðri lýsandi greiningu með lágmarkseftirfylgni 19,4 mánuði, voru framfarir með tilliti til
heildarlifunar í samræmi við frumgreiningu. Niðurstöður verkunar eru sýnar í töflu 39 og myndum 25
og 26.
Tafla 39:

Niðurstöður verkunar hjá sjúklingum með PD-L1 CPS ≥ 5 (CA209649)

Heildarlifun
Tilvik
Áhættuhlutfall (95% CI)b
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)c
Hlutfall (95% CI) eftir12 mánuði

nivolumab + krabbameinskrabbameins-lyfjameðferð
lyfjameðferð
(n = 482)
(n = 473)
Lágmarkseftirfylgni 19,4 mánuðira
344 (73%)

397 (82%)
0,69 (0,60; 0,81)
14,4 (13,1; 16,3)
11,1 (10,0; 12,1)
57,3 (52,6; 61,6)
46,4 (41,8; 50,8)
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nivolumab + krabbameinslyfjameðferð
(n = 473)

krabbameins-lyfjameðferð
(n = 482)

342 (72,3%)

366 (75,9%)

Lifun án sjúkdómsversnunard
Tilvik
Áhættuhlutfall (95% CI)b
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)c
Hlutfall (95% CI) eftir12 mánuði
Svörunartíðni, nd,e
(95% CI)
Alger svörun (CR)
Hlutasvörun (PR)
Lengd svörunard,e
Miðgildi (95% CI) (mánuðir)c

0,68 (0,59; 0,79)
8,31 (7,03; 9,26)
6,05 (5,55; 6,90)
36,3 (31,7; 41,0)
21,9 (17,8; 26,1)
227/378 (60%)
176/390 (45%)
(54,9; 65,0)
(40,1; 50,2)
12,2%
6,7%
47,9%
38,5%
9,69 (8,25; 12,22)

6,97 (5,62; 7,85)

Lýsandi greining samkvæmt lokdagsetningu: 4. janúar 2021.
Samkvæmt lagskiptu Cox hlutfalla áhættulíkani.
Kaplan-Meier mat.
Staðfest af BICR.
Samkvæmt sjúklingum með mælanlegan sjúkdóm við upphaf.

a
b
c
d
e

Kaplan-Meier gröf fyrir heildarlifun hjá sjúklingum með PD-L1 CPS ≥ 5
(CA209649)

Lífslíkur

Mynd 25:

Heildarlifun (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab + krabbameinslyfjameðferð
473 439 378 314 263 223 187
Krabbameinslyfjameðferð
482 421 350 272 213 152 122

- - -- - -

155

118

78

56

37

23

13

4

0

92

68

44

28

16

8

2

0

0

Nivolumab + krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 344/473), miðgildi og 95% CI: 14,42 (13,14;
16,26)
Krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 397/482), miðgildi og 95% CI: 11,10 (10,02; 12,09)

Lágmarkseftirfylgni 19,4 mánuðir
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Kaplan-Meier gröf fyrir lifun án sjúkdómsversnunar hjá sjúklingum með PD-L1
CPS ≥ 5 (CA209649)

Líkur á lifun án sjúkdómsversnunar

Mynd 26:

Lifun án sjúkdómsversnunar (mánuðir)
Fjöldi einstaklinga í hættu
Nivolumab + krabbameinslyfjameðferð
473 386 259 186 143 115
Krabbameinslyfjameðferð
482 328 202 1114 81
58

- - -- - -

88

67

47

31

20

11

4

1

0

46

30
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7

3

0

0

Nivolumab + krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 342/473), miðgildi og 95% CI: 8,31 (7,03; 9,26)
Krabbameinslyfjameðferð (tilvik: 397/482), miðgildi og 95% CI: 6,05 (5,55; 6,90)

Lágmarkseftirfylgni 19,4 mánuðir

Börn
Rannsókn CA209908 var opin með raðbundnum hóp, 1b/2. stigs klínísk rannsókn á nivolumab
einlyfjameðferð og nivolumabi ásamt ipilimumabi hjá börnum og yngri fullorðnum með frumkominn
illkynja sjúkdóm í miðtaugakerfi á háu stigi m.a. innra tróðæxli í heilabrú (diffuse intrinsic pontine
glioma (DIPG)), tróðæxli af hárri gráðu, mænukímfrumuæxli (medulloblastoma), heila- og
mænuþelsæxli (ependymoma) og aðrar undirtegundir illkynja sjúkdóma í miðtaugakerfi af hárri gráðu
sem koma endurtekið fyrir (t.d. köngulkímfrumuæxli (pineoblastoma), ATRT (atypical
teratoid/rhabdoid tumour) og æxli í miðtaugakerfi af fósturvefsuppruna). Af 151 barni (frá ≥ 6 mánaða
til < 18 ára) sem skráð voru í rannsóknina fengu 77 nivolumab einlyfjameðferð (3 mg/kg á 2 vikna
fresti) og 74 fengu nivolumab ásamt ipilimumabi (3 mg/kg nivolumab sem fylgt var eftir með 1 mg/kg
ipilimumab á 3 vikna fresti í 4 skömmtum og síðan nivolumab einlyfjameðferð 3 mg/kg á 2 vikna
fresti). Aðalniðurstöður verkunar voru heildarlifun í DIPG hópnum og lifun án sjúkdómsversnunar
samkvæmt mati rannsakanda byggt á RANO viðmiðum fyrir allar æxlisgerðir. Miðgildi heildarlifunar
í DIPG hópnum var 10,97 mánuðir (80% CI: 9,92; 12,16) hjá sjúklingum sem fengu nivolumab
einlyfjameðferð og 10,50 mánuðir (80% CI: 9,10; 12,32) hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt
ipilimumabi. Fyrir allar aðrar rannsakaðar æxlisgerðir í miðtaugakerfi hjá börnum var miðgildi lifunar
án sjúkdómsversnunar á bilinu 1,23 til 2,35 mánuðir hjá sjúklingum sem fengu nivolumab
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einlyfjameðferð og á bilinu 1,45 til 3,09 mánuðir hjá sjúklingum sem fengu nivolumab ásamt
ipilimumabi. Engin hlutlæg svörun kom fram í rannsókninni fyrir utan hlutasvörun hjá einum sjúklingi
með heila- og mænuþelsæxli sem fékk nivolumab einlyfjameðferð. Niðurstöður fyrir heildarlifun,
lifun án sjúkdómsversnunar og svörunartíðni sem kom fram í rannsókn CA209908 benda ekki til
þýðingarmikils klínísks ávinnings umfram það sem gera má ráð fyrir hjá þessum sjúklingahóp.
Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á
nivolumab hjá öllum undirhópum barna við meðferð á illkynja föstum æxlum og illkynja æxlum í
eitilvef (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).
Öryggi og verkun hjá öldruðum
Enginn heildarmunur var á verkun og öryggi hjá öldruðum (≥ 65 ára) og yngri sjúklingum (< 65 ára).
Upplýsingar um sjúklinga 75 ára og eldri með flöguþekjukrabbamein í höfði og hálsi, sem fengu
viðbótarmeðferð við sortuæxli, og sem fengu viðbótarmeðferð við krabbameini í vélinda eða á mótum
maga og vélinda eru of takmarkaðar til þess að hægt sé að draga einhverjar ályktanir varðandi þennan
hóp. Niðurstöður frá sjúklingum með hefðbundið Hodgkins eitlaæxli 65 ára og eldri eru of
takmarkaðar til þess að hægt sé að draga ályktanir hjá hópnum. Upplýsingar frá sjúklingum með
illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu sýndu aukna tíðni alvarlegra aukaverkana og aukna tíðni þeirra
sem hættu meðferð vegna aukaverkana hjá sjúklingum 75 ára og eldri (68% og 35%, í sömu röð)
miðað við alla sjúklinga sem fengu nivolumab ásamt ipilimumabi (54% og 28%, í sömu röð).
5.2

Lyfjahvörf

Nivolumab einlyfjameðferð
Lyfjahvörf nivolumabs eru línuleg á skammtabilinu 0,1 til 10 mg/kg. Margfeldismeðaltal úthreinsunar
nivolumabs var 7,9 ml/klst. og endanlegur helmingunartími var 25,0 dagar og meðalútsetning
86,6 μg/ml við stöðuga þéttni eftir nivolumab 3 mg/kg á 2 vikna fresti, byggt á greiningu á
lyfjahvörfum.
Úhreinsun fyrir nivolumab hjá sjúklingum með hefðbundið Hodgkins eitlaæxli var u.þ.b. 32% lægra
miðað við hjá sjúklingum með lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð. Upphafsgildi
úthreinsunar fyrir nivolumab hjá sjúklingum sem fengu viðbótarmeðferð við sortuæxli var u.þ.b.
40% lægra og úthreinsun við jafnvægi u.þ.b. 20% lægra miðað við hjá þeim sem fengu
viðbótarmeðferð við sortuæxli. Þar sem upplýsingar um öryggi liggja fyrir skiptir þessi lækkun á
úthreinsun ekki máli klínískt.
Umbrotsleiðum nivolumabs hefur ekki verið lýst. Gert er ráð fyrir að nivolumab brotni niður í lítil
peptíð og amínósýrur eftir efnasundrunarferli á sama hátt og innrænt IgG.
Nivolumab ásamt ipilimumabi
Þegar nivolumab 1 mg/kg var gefið í samsettri meðferð með ipilimumabi 3 mg/kg jókst úthreinsun
fyrir nivolumab um 29% og úthreinsun fyrir ipilimumab jókst um 9% sem var ekki talið skipta máli
klínískt. Þegar nivolumab 3 mg/kg var gefið ásamt ipilimumab 1 mg/kg jókst úthreinsun fyrir
nivolumab um 1% og úthreinsun fyrir ipilimumab minnkaði um 1,5% sem var ekki talið skipta máli
klínískt.
Við gjöf ásamt ipilimumabi jókst úthreinsun fyrir nivolumab um 20% þegar mótefni gegn nivolumabi
voru til staðar og úthreinsun fyrir ipilimumab jókst um 5,7% þegar mótefni gegn ipilimumabi voru til
staðar. Þessar breytingar eru ekki taldar skipta máli klínískt.
Nivolumab ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð
Þegar nivolumab 360 mg var gefið á 3 vikna fresti ásamt ipilimumab 1 mg/kg á 6 vikna fresti og
tveimur lotum krabbameinslyfjameðferðar minnkaði úthreinsun nivolumabs u.þ.b. 10% og úthreinsun
ipilimumabs jókst u.þ.b. 22%, sem ekki er talið skipta máli klínískt.
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Sérstakir sjúklingahópar
Greining á lyfjahvörfum bendir til þess að enginn munur sé á úthreinsun nivolumabs eftir aldri, kyni,
kynþætti, æxlisgerð, æxlisstærð og skertri lifrarstarfsemi. Þótt ECOG staða, gaukulsíunarhraði í
upphafi, albúmín, líkamsþyngd og vægt skert lifrarstarfsemi hafi áhrif á kreatínínúthreinsun
nivolumabs, hefur það enga klíníska þýðingu.
Skert nýrnastarfsemi
Í greiningu á lyfjahvörfum voru áhrif skertrar nýrnastarfsemi á úthreinsun nivolumabs metin hjá
sjúklingum með vægt skerta (GFR < 90 og ≥ 60 ml/mín./1,73 m2; n = 379), meðalskerta (GFR < 60
og ≥ 30 ml/mín./1,73 m2; n = 179) eða verulega skerta (GFR < 30 og ≥ 15 ml/mín./1,73 m2; n = 2)
nýrnastarfsemi borið saman við sjúklinga með eðlilega nýrnastarfsemi (GFR ≥ 90 ml/mín./1,73 m2;
n = 342). Enginn munur sem skiptir klínísku máli á úthreinsun nivolumabs var hjá sjúklingum með
vægt skerta eða meðalskerta nýrnastarfsemi og sjúklingum með eðlilega nýrnastarfsemi. Upplýsingar
um sjúklinga með verulega skerta nýrnastarfsemi eru of takmarkaðar til þess að hægt sé að draga
einhverjar ályktanir af þeim (sjá kafla 4.2).
Skert lifrarstarfsemi
Í greiningu á lyfjahvörfum voru áhrif skertrar lifrarstarfsemi á úthreinsun nivolumabs metin hjá
sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín 1,0 × til 1,5 × eðlileg efri mörk eða
ASAT > eðlileg efri mörk samkvæmt viðmiðum National Cancer Institute á truflun á lifrarstarfsemi;
n = 92) samanborið við sjúklinga með eðlilega lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín og ASAT ≤ eðlileg efri
mörk; n = 804). Enginn klínískt mikilvægur munur á úthreinsun nivolumabs kom fram hjá sjúklingum
með vægt skerta lifrarstarfsemi og sjúklingum með eðlilega lifrarstarfsemi. Nivolumab hefur ekki
verið rannsakað hjá sjúklingum með meðalskerta (heildarbilirúbín > 1,5 × til 3 × eðlileg efri mörk og
öll ASAT hækkun) og verulega skerta lifrarstarfsemi (heildarbilirúbín > 3 × eðlileg efri mörk og öll
ASAT hækkun (sjá kafla 4.2).
5.3

Forklínískar upplýsingar

Í þungunarlíkani dýra af músaætt hefur verið sýnt fram á að hömlun PD-L1 boða trufli þol fyrir
fóstrinu og auki fósturdauða. Áhrif nivolumabs á þroska fyrir og eftir fæðingu voru metin hjá öpum
sem fengu nivolumab tvisvar í viku frá upphafi líffæramyndunar á fyrsta þriðjungi meðgöngu og fram
að fæðingu, við útsetningu sem var 8 föld eða 35 föld útsetning við klínískan 3 mg/kg skammt
nivolumabs (byggt á AUC). Skammtaháð aukning á fósturlátum og aukin dánartíðni nýgotinna dýra
kom fram við upphaf seinasta þriðjungs.
Hin afkvæmi kvendýranna sem fengu nivolumab lifðu fram að áætluðum meðgöngulokum án
meðferðartengdra klínískra einkenna, breytinga á eðlilegum þroska, áhrifa á líffæraþyngd, stórra eða
sýnilegra og smásærra meinafræðilegra breytinga. Niðurstöður vaxtarskráa sem og vanskapandi,
taugaatferlis, ónæmis og klínískt meinafræðilegra þátta á 6 mánaða tímabili eftir fæðingu voru
sambærilegar við þætti viðmiðunarhóps. Byggt á verkunarhætti getur útsetning fósturs fyrir
nivolumabi þó aukið hættu á þróun ónæmistengdra raskana eða breytt eðlilegri ónæmissvörun og
greint hefur verið frá ónæmistengdum röskunum hjá PD-1 „knockout“ músum.
Rannsóknir á frjósemi hafa ekki verið gerðar á nivolumab.
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6.

Lyfjagerðarfræðilegar upplýsingar

6.1

Hjálparefni

Natríumsítrat díhýdrat
Natríumklóríð
Mannitól (E421)
Pentetsýra (tvíetýlenþríamínpentaediksýra)
Pólýsorbat 80 (E433)
Natríumhýdroxíð (til að stilla pH)
Saltsýra (til að stilla pH)
Vatn fyrir stungulyf
6.2

Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið
gerðar. Innrennsli OPDIVO má ekki fara fram samhliða og með sömu innrennslislínu og önnur lyf.
6.3

Geymsluþol

Órofið hettuglas
3 ár
Þegar innrennslislausnin hefur verið útbúin
Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika meðan á notkun stendur frá því lausnin
var útbúin samkvæmt eftirfarandi (lyfjagjafartíminn er innifalinn):

Undirbúningur innrennslis
Óþynnt eða þynnt með
natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%)
stungulyfi, lausn
Þynnt með 50 mg/ml (5%)
glúkósa stungulyfi, lausn

Efna- og eðlisfræðilegur stöðugleiki meðan á notkun
stendur
Geymt við 2ºC til 8ºC Geymt við stofuhita (≤ 25°C) og
varið ljósi
hefðbundna lýsingu
30 dagar

24 klst.
(af alls 30 daga geymslu)

7 dagar

8 klst.
(af alls 7 daga geymslu)

Út frá örverufræðilegum sjónarmiðum á að nota innrennslislausnina strax óháð þynningarefni. Ef
lausnin er ekki notuð strax er geymslutími meðan á notkun stendur og geymsluaðstæður fyrir notkun á
ábyrgð notanda og geymslutími á venjulega ekki að vera lengri en 7 dagar við 2°C til 8°C eða 8 klst.
(af alls 7 daga geymslutíma) við stofuhita (≤ 25°C). Tryggja þarf vinnubrögð með smitgát við
undirbúning innrennslislyfs (sjá kafla 6.6).
6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C-8°C).
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
Órofið hettuglas má geyma við stýrðan stofuhita allt að 25°C með hefðbundinni lýsingu í allt að
48 klst.
Geymsluskilyrði eftir blöndun innrennslislyfsins, sjá kafla 6.3.
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6.5

Gerð íláts og innihald

4 ml af þykkni í 10 ml hettuglasi (gler af gerð I) með tappa (húðað bútýlgúmmí) og dökkbláu
smelluloki (ál). Pakkning með einu hettuglasi.
10 ml af þykkni í 10 ml hettuglasi (gler af gerð I) með tappa (húðað bútýlgúmmí) og gráu smelluloki
(ál). Pakkning með einu hettuglasi.
12 ml af þykkni í 25 ml hettuglasi (gler af gerð I) með tappa (húðað bútýlgúmmí) og bláu smelluloki
(ál). Pakkning með einu hettuglasi.
24 ml af þykkni í 25 ml hettuglasi (gler af gerð I) með tappa (húðað bútýlgúmmí) og rauðu möttu
smelluloki (ál). Pakkning með einu hettuglasi.
Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.
6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Starfsfólk sem hefur fengið þjálfun í blöndun lyfsins í samræmi við reglur um góðar starfsvenjur,
einkum með tilliti til smitgátar, skal undirbúa lyfjagjöfina.
Undirbúningur og lyfjagjöf
Útreikningur á skammtastærð
Hugsanlega þarf meira en eitt hettuglas af OPDIVO þykkni fyrir heildarskammt sjúklings.
Nivolumab einlyfjameðferð
Ávísaður skammtur fyrir sjúklinginn er 240 mg eða 480 mg án tillits til líkamsþyngdar, háð ábendingu
(sjá kafla 4.2).
Nivolumab ásamt ipilimumabi
Ávísaður skammtur er gefinn upp í mg/kg. Heildarskammtur sjúklings er reiknaður út samkvæmt
þessum ávísaða skammti.



Heildarskammtur nivolumabs í mg = þyngd sjúklings í kg × ávísaður skammtur í mg/kg.
Magn OPDIVO þykknis til þess að útbúa skammtinn (ml) = heildarskammtur í mg, deilt
með 10 (styrkur OPDIVO þykknisins er 10 mg/ml).

Nivolumab ásamt ipilimumabi við illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu
Ávísaður skammtur sjúklings er 360 mg án tillits til líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt ipilimumabi við flöguþekjukrabbameini í vélinda
Ávísaður skammtur sjúklings getur verið samkvæmt líkamsþyngd (3 mg/kg) eða 360 mg án tillits til
líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð við flöguþekjukrabbameini í vélinda
Ávísaður skammtur sjúklings er 240 mg eða 480 mg án tillits til líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð við kirtilkrabbameini í maga, á mótum maga og vélinda
eða í vélinda
Ávísaður skammtur sjúklings er 360 mg eða 240 mg án tillits til líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð
Ávísaður skammtur sjúklings er 360 mg án tillits til líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt cabozantinibi
Ávísaður skammtur sjúklings er 240 mg eða 480 mg af nivolumabi án tillits til líkamsþyngdar.
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Undirbúningur innrennslisgjafar
Gætið þess að vinna með smitgát þegar innrennslislausnin er útbúin.
OPDIVO er ætlað til notkunar í bláæð, annaðhvort:

óþynnt, eftir að það hefur verið fært í innrennslisílát með viðeigandi sæfðri sprautu eða

eftir þynningu samkvæmt eftirfarandi leiðbeiningum:

endanlegur styrkur á að vera á bilinu 1 til 10 mg/ml.

heildarmagn til innrennslis má ekki vera meira en 160 ml. Hjá sjúklingum sem vega
minna en 40 kg má heildarmagn til innrennslis ekki vera meira en 4 ml fyrir hvert kg
líkamsþyngdar.
Til þynningar á OPDIVO þykkni má nota annaðhvort:

natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyf, lausn, eða

50 mg/ml (5%) glúkósa stungulyf, lausn.
1. ÞREP

Skoðið OPDIVO þykknið með tilliti til agna og mislitunar. Hristið ekki hettuglasið. OPDIVO
þykkni er tær/ópallýsandi, litlaus/fölgulur vökvi. Fargið hettuglasinu ef lausnin er skýjuð, hefur
mislitast eða inniheldur agnir aðrar en nokkrar gegnsæjar til hvítar agnir.

Dragið viðeigandi magn af OPDIVO þykkni upp með viðeigandi sæfðri sprautu.
2. ÞREP

Færið þykknið í sæfða, lofttæmda glerflösku eða ílát fyrir lyf til notkunar í bláæð (PVC eða
polyolefin).

Ef við á skal þynna lausnina með viðeigandi magni af natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi,
lausn eða 50 mg/ml (5%) glúkósa stungulyfi, lausn. Til þess að auðvelda undirbúninginn má
einnig færa þykknið beint í áfylltan poka sem inniheldur rétt magn af natríumklóríð 9 mg/ml
(0,9%) stungulyfi, lausn eða 50 mg/ml (5%) glúkósa stungulyfi, lausn.

Blandið innrennslisvökvann varlega með því að sveifla ílátinu lítið eitt. Hristið ekki.
Lyfjagjöf
OPDIVO innrennsli má hvorki gefa með þrýstingi (i.v. push) né hraðri inndælingu (bolus) í bláæð.
OPDIVO innrennsli á að gefa í bláæð á 30 eða 60 mínútum, fer eftir skammtinum.
OPDIVO innrennsli á hvorki að gefa samtímis né með sömu innrennslisslöngu og önnur lyf. Notið sér
slöngu fyrir innrennslið.
Innrennslið skal vera í gegnum sæfða síu í innrennslissetti sem er án sótthitavalda og með litla
próteinbindandi eiginleika (gatastærð 0,2-1,2 μm).
OPDIVO innrennslislausn er samrýmanleg við PVC og polyolefin ílát, glerglös, PVC innrennslissett
og polyetersúlfonsíur í innrennslislínunni og gatastærð 0,2 míkróm til 1,2 míkróm.
Í lok nivolumabs innrennslisins á að skola slönguna með natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi,
lausn eða 50 mg/ml (5%) glúkósa stungulyfi, lausn.
Förgun
Ekki á að geyma ónotaða innrennslislausn til þess að nota síðar. Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða
úrgangi í samræmi við gildandi reglur.
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7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Plaza 254
Blanchardstown Corporate Park 2
Dublin 15, D15 T867
Írland
8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1014/001
EU/1/15/1014/002
EU/1/15/1014/003
EU/1/15/1014/004
9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR
MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 19. júní 2015
Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 23. apríl 2020
10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.
Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.
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VIÐAUKI II
A.

FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG
FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

B.

FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG
NOTKUN

C.

AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

D.

FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN
VIÐ NOTKUN LYFSINS

112

A.

FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR
SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna
Bristol-Myers Squibb Company
6000 Thompson Road
East Syracuse, New York 13057
Bandaríkin
Lonza Biologics, Inc.
101 International Drive
Portsmouth, New Hampshire 03801
Bandaríkin
Samsung Biologics Co. Ltd.
300, Songdo Bio Way (Daero)
Yeonsu-gu, Incheon, 21987
Korea
Swords Laboratories Unlimited Company t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics
Cruiserath Road, Mulhuddart
Dublin 15, D15 H6EF
Írland
Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt
Swords Laboratories Unlimited Company t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics
Cruiserath Road, Mulhuddart
Dublin 15, D15 H6EF
Írland
B.

FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs,
kafla 4.2).
C.

AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

•

Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR)

Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir
viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í
tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni.
D.

FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ
NOTKUN LYFSINS

•

Áætlun um áhættustjórnun

Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og
fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun
um áhættustjórnun sem ákveðnar verða.
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Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun:
•
Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu.
•
Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar
upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða vegna
þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst.
•

Viðbótaraðgerðir til að lágmarka áhættu

Markaðsleyfishafinn á að tryggja að í hverju landi sem OPDIVO er markaðssett í, verði læknum og
sjúklingum/umönnunaraðilum sem gert er ráð fyrir að ávísi og noti OPDIVO útvegað öryggiskort fyrir
sjúkling.
•

Öryggiskort fyrir sjúkling á að innihalda eftirfarandi lykilatriði:

•

Að meðferð með OPDIVO geti aukið hættu á:
o
Ónæmistengdri lungnabólgu
o
Ónæmistengdri ristilbólgu
o
Ónæmistengdri lifrarbólgu
o
Ónæmistengdri nýrnabólgu og vanstarfsemi nýrna
o
Ónæmistengdum innkirtlakvillum
o
Ónæmistengdum aukaverkunum á húð
o
Öðrum ónæmistengdum aukaverkunum

•

Einkenni aukaverkana og hvenær eigi að leita til heilbrigðisstarfsmanna

•

Samskiptaupplýsingar um lækninn sem ávísar OPDIVO

•

Skylda til aðgerða eftir útgáfu markaðsleyfis

Markaðsleyfishafi skal ljúka eftirfarandi innan tilgreindra tímamarka:
Lýsing
1. Verkunarrannsókn eftir veitingu markaðsleyfis (PAES): Til þess að varpa
frekara ljósi á þátt ipilimumabs varðandi verkun og eiturverkanir við
samsetta meðferð nivolumabs og ipilimumabs á markaðsleyfishafi að leiða
og leggja fram niðurstöður úr slembaðri klínískri rannsókn þar sem
samanburður er gerður á samsetningunni nivolumab og ipilimumab og
nivolumab einlyfjameðferð með tilliti til verkunar og öryggis hjá áður
ómeðhöndluðum fullorðnum sjúklingum með meðalalvarlegt/alvarlegt langt
gengið nýrnafrumukrabbamein og viðeigandi PD-L1 tjáningu. Framkvæmd
rannsóknarinnar á að vera samkvæmt samþykktri áætlun.
2. Verkunarrannsókn eftir veitingu markaðsleyfis (PAES): Til þess að lýsa
frekar öryggi nivolumabs sem viðbótarmeðferð hjá fullorðnum sjúklingum
með krabbamein í vélinda eða á mótum maga og vélinda á
markaðsleyfishafi að leggja fram gögn um heildarlifun úr annarri
milligreiningu og lokagreiningu á heildarlifun úr fasa III rannsókninni
CA209577.
3. Verkunarrannsókn eftir veitingu markaðsleyfis (PAES): Til þess að lýsa
frekar öryggi nivolumabs sem viðbótarmeðferð hjá fullorðnum sjúklingum
með þvagfæraþekjukrabbamein með ífarandi vexti í vöðva á
markaðsleyfishafi að leggja fram gögn um heildarlifun úr annarri
milligreiningu og lokagreiningu á heildarlifun úr fasa III rannsókninni
CA209274 hjá þýði með PD-L1 ≥ 1%.
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VIÐAUKI III
ÁLETRANIR OG FYLGISEÐILL
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A. ÁLETRANIR
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA
1.

HEITI LYFS

OPDIVO 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn
nivolumab
2.

VIRK(T) EFNI

Hver ml af þykkni inniheldur 10 mg nivolumab.
Hvert 4 ml hettuglas inniheldur 40 mg nivolumab.
Hvert 10 ml hettuglas inniheldur 100 mg nivolumab.
Hvert 12 ml hettuglas inniheldur 120 mg nivolumab.
Hvert 24 ml hettuglas inniheldur 240 mg nivolumab.
3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: natríumsítrat díhýdrat, natríumklóríð, mannitól (E421), pentetsýra, pólýsorbat 80 (E433),
natríumhýdroxíð, saltsýra, vatn fyrir stungulyf.
Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli
4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn.
40 mg/4 ml
100 mg/10 ml
120 mg/12 ml
240 mg/24 ml
1 hettuglas
5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til notkunar í bláæð.
Eingöngu einnota.
6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Plaza 254
Blanchardstown Corporate Park 2
Dublin 15, D15 T867
Írland
12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1014/001 40 mg hettuglas
EU/1/15/1014/002 100 mg hettuglas
EU/1/15/1014/003 240 mg hettuglas
EU/1/15/1014/004 120 mg hettuglas
13.

LOTUNÚMER

Lot
14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.
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17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.
18.

EINKVÆMT AUÐKENNI - UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á Innri UMBÚÐUM
Merkimiði hettuglas
1.

HEITI LYFS

OPDIVO 10 mg/ml sæft þykkni
nivolumab
2.

VIRK(T) EFNI

Hver ml af þykkni inniheldur 10 mg nivolumab.
Hvert 12 ml hettuglas inniheldur 120 mg nivolumab.
Hvert 24 ml hettuglas inniheldur 240 mg nivolumab.
3.

HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: natríumsítrat díhýdrat, natríumklóríð, mannitól (E421), pentetsýra, pólýsorbat 80 (E433),
natríumhýdroxíð, saltsýra, vatn fyrir stungulyf.
4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

Sæft þykkni
120 mg/12 ml
240 mg/24 ml
5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Notkun i.v.
Eingöngu einnota.
6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
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9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Plaza 254
Blanchardstown Corporate Park 2
Dublin 15, D15 T867
Írland
12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1014/003 240 mg hettuglas
EU/1/15/1014/004 120 mg hettuglas
13.

LOTUNÚMER

Lot
14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.
17.

EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.

EINKVÆMT AUÐKENNI - UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA
EININGA
MERKIMIÐI Á HETTUGLASI
1.

HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

OPDIVO 10 mg/ml sæft þykkni
nivolumab
notkun i.v.
2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Einungis einnota.
3.

FYRNINGARDAGSETNING

EXP
4.

LOTUNÚMER

Lot
5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

40 mg/4 ml
100 mg/10 ml
6.

ANNAÐ
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B. FYLGISEÐILL
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins
OPDIVO 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn
nivolumab
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar
upplýsingar.
Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
Nauðsynlegt er að hafa öryggiskort fyrir sjúkling meðferðis meðan á meðferð stendur.
Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum.
Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er
minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.
Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upplýsingar um OPDIVO og við hverju það er notað
Áður en byrjað er að nota OPDIVO
Hvernig nota á OPDIVO
Hugsanlegar aukaverkanir
Hvernig geyma á OPDIVO
Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um OPDIVO og við hverju það er notað

OPDIVO er lyf við:

langt gengnu sortuæxli (tegund húðkrabbameins) hjá fullorðnum

sortuæxli hjá fullorðnum eftir að það hefur algjörlega verið numið á brott með skurðaðgerð
(meðferð eftir skurðaðgerð er kölluð viðbótarmeðferð)

langt gengnu lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð (tegund lungnakrabbameins) hjá
fullorðnum

illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu (tegund krabbameins í himnunni sem umlykur lungun) hjá
fullorðnum

langt gengnu nýrnafrumukrabbameini (langt gengið nýrnakrabbamein) hjá fullorðnum

hefðbundnu Hodgkins eitlaæxli (classical Hodgkin lymphoma, cHL) sem hefur tekið sig upp
aftur eða ekki svarað fyrri meðferðum, þar á meðal samgena stofnfrumuígræðslu (eigin
blóðmyndandi stofnfrumur græddar í sjúkling) hjá fullorðnum

langt gengnu krabbameini í höfði og hálsi hjá fullorðnum

langt gengnu þvagfæraþekjukrabbameini (krabbamein í blöðru og þvagrás) hjá fullorðnum

þvagfæraþekjukrabbameini eftir algjört brottnám hjá fullorðnum

langt gengnu krabbameini í ristli eða endaþarmi hjá fullorðnum

langt gengnu krabbameini í vélinda hjá fullorðnum

krabbameini í vélinda eða á mótum maga og vélinda hjá fullorðnum með sjúkdómsleifar eftir
krabbameinslyfja- og geislameðferð sem fylgt var eftir með skurðaðgerð

langt gengnu kirtilkrabbameini í maga, á mótum maga og vélinda eða í vélinda (maga- eða
vélindakrabbamein) hjá fullorðnum.
Það inniheldur virka efnið nivolumab, sem er einstofna mótefni og próteintegund sem er hönnuð
þannig að hún þekkir og binst sérstökum markefnum í líkamanum.
Nivolumab binst markpróteini sem kallast PD-1 (programmed death-1) viðtaki, sem getur lokað fyrir
virkni T-frumna (tegund hvítra blóðkorna sem mynda hluta ónæmiskerfisins, eðlilegar varnir
líkamans). Með því að bindast við PD-1 blokkar nivolumab virkni þess og kemur í veg fyrir að það
loki fyrir T-frumurnar. Þetta stuðlar að aukinni virkni þeirra gegn sortuæxlisfrumum, lungna-, nýrnaeða eitilkrabbameinsfrumum, krabbameinsfrumum í höfði og hálsi, blöðru, ristli, endaþarmi, maga,
eða á mótum maga og vélinda.
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OPDIVO má gefa ásamt öðrum krabbameinslyfjum. Mikilvægt er að lesa einnig fylgiseðil fyrir þau
lyf. Leitaðu til læknisins ef þú hefur spurningar um lyfin.
2.

Áður en byrjað er að nota OPDIVO

Ekki má nota OPDIVO

ef um er að ræða ofnæmi fyrir nivolumabi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í
kafla 6 „Pakkningar og aðrar upplýsingar“). Ræddu við lækninn ef þú ert ekki viss.
Varnaðarorð og varúðarreglur
Leitið ráða hjá lækninum áður en OPDIVO er notað þar sem það getur valdið:

Hjartavandamálum t.d. breytingum á hjartsláttartíðni eða óeðlilegum hjartslætti.

Lungnavandamálum t.d. öndunarerfiðleikum eða hósta. Þetta geta verið merki um bólgu í
lungum (lungnabólga eða millivefslungnasjúkdómur).

Niðurgangi (vatnskenndar, lausar eða mjúkar hægðir) eða einkennum bólgu í þörmum
(ristilbólga), t.d. kviðverk og slími eða blóði í hægðum.

Lifrarbólgu. Einkenni lifrarbólgu geta meðal annars verið óeðlilegar niðurstöður úr prófum á
lifrarstarfsemi, gulleit augnhvíta eða húð (gula), verkur hægra megin í kvið eða þreyta.

Bólgu eða vandamálum í nýrum. Einkenni geta meðal annars verið óeðlilegar niðurstöður úr
prófum á nýrnastarfsemi eða minnkað þvagmagn.

Vandamálum í kirtlum sem framleiða hormón (meðal annars heiladingull, skjaldkirtill,
kalkkirtill og nýrnahettur) sem geta haft áhrif á starfsemi þessara kirtla. Einkenni vanstarfsemi
þessara kirtla geta meðal annars verið þreyta (óhemjumikil þreyta), breytingar á þyngd eða
höfuðverkur, lækkuð gildi kalsíums í blóði og sjóntruflanir.

Sykursýki meðal annars alvarleg vandamál sem geta verið lífshættuleg vegna sýru í blóði af
völdum sykursýki (ketónblóðsýring). Einkennin geta meðal annars verið meiri svengdar- eða
þorstatilfinning en venjulega, aukin þvaglátsþörf, þyngdartap, þreyta eða erfiðleikar við að
hugsa skýrt, sætur andardráttur eða með ávaxtakeim, sætt bragð eða málmbragð í munni eða
önnur lykt af þvagi og svita en venjulega, ógleði eða uppköst, kviðverkur og djúpur og hraður
andardráttur.

Bólgu í húð sem getur valdið alvarlegum viðbrögðum í húð (þekkt sem húðþekjudrepslos og
Stevens-Johnson heilkenni). Einkenni svæsinna viðbragða í húð geta meðal annars verið útbrot,
kláði og flögnun húðar (mögulega banvæn).

Bólgu í vöðvum svo sem hjartavöðvabólgu (bólga í hjartavöðva), vöðvabólgu (bólga í vöðvum)
og rákvöðvalýsu (stífni í vöðvum og liðamótum, vöðvakrampi). Einkenni geta meðal annars
verið vöðvaverkir, stífni, máttleysi, brjóstverkur eða veruleg þreyta.

Höfnun líffæris eftir ígræðslu

Hýsilsótt

Traffrumnageri með rauðkornaáti. Mjög sjaldgæfur sjúkdómur þar sem ónæmiskerfið
framleiðir of mikið af frumum, svokölluðum traffrumum og eitilfrumum, sem berjast gegn
sýkingum undir eðlilegum kringumstæðum. Einkennin geta verið stækkuð lifur og/eða milta,
húðútbrot, eitlastækkun, öndunarerfiðleikar, mar myndast auðveldlegar, óeðlileg starfsemi
nýrna og hjartakvillar.
Látið lækninn tafarlaust vita ef eitthvert þessara einkenna kemur fram eða ef þau versna. Ekki
reyna sjálf(ur) að meðhöndla einkennin með öðrum lyfjum. Læknirinn getur hugsanlega

gefið þér önnur lyf til þess að koma í veg fyrir fylgikvilla og draga úr einkennum

frestað næsta skammti af OPDIVO

eða hætt alfarið meðferð með OPDIVO.
Athugið að einkennin geta stundum verið síðbúin og komið fram vikum eða mánuðum eftir síðasta
skammt. Læknirinn kannar almennt heilsufar þitt áður en meðferð hefst. Einnig verða blóðrannsóknir
framkvæmdar meðan á meðferðinni stendur.
Leitaðu ráða hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum áður en þú færð OPDIVO ef:

þú ert með sjálfsnæmissjúkdóm (þegar líkaminn ræðst á eigin frumur)

þú ert með sortuæxli í auga
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þú hefur fengið ipilimumab, sem er annað lyf til meðferðar við sortuæxli, og fengið alvarlegar
aukaverkanir af því lyfi
þér hefur verið sagt að krabbameinið hafi dreifst til heilans
þú ert með sögu um bólgur í lungum
þú hefur tekið lyf til að bæla ónæmiskerfið.

Fylgikvillar stofnfrumuígræðslu þar sem ígræddu frumurnar eru frá gjafa (ósamgena) eftir
meðferð með OPDIVO. Þessir fylgikvillar geta verið alvarlegir og geta leitt til dauða. Læknirinn
fylgist með þér með tilliti til einkenna fylgikvilla ef um er að ræða ósamgena stofnfrumuígræðslu.
Börn og unglingar
OPDIVO á ekki að nota hjá börnum yngri en 18 ára.
Notkun annarra lyfja samhliða OPDIVO
Áður en þú færð OPDIVO skaltu láta lækninn vita ef þú notar lyf sem bæla ónæmiskerfið, eins og
barkstera, þar sem slík lyf geta truflað áhrif OPDIVO. Þegar þú ert á meðferð með OPDIVO gætir þú
engu að síður fengið barkstera hjá lækninum til að draga úr hugsanlegum aukaverkunum sem þú getur
fengið meðan á meðferðinni stendur og þetta hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.
Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð. Ekki má nota önnur
lyf meðan á meðferðinni stendur nema ræða fyrst við lækninn.
Meðganga og brjóstagjöf
Segðu lækninum frá þungun eða grun um þungun, ef þungun er fyrirhuguð eða ef þú ert með barn á
brjósti.
Ekki má nota OPDIVO á meðgöngu nema læknirinn hafi eindregið sagt þér að gera það. Áhrif
OPDIVO á meðgöngu eru ekki þekkt en hugsanlega getur virka efnið nivolumab skaðað fóstrið.

Konur sem geta orðið þungaðar verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með
OPDIVO stendur og að minnsta kosti í 5 mánuði eftir síðasta skammt af OPDIVO.

Ef þú verður barnshafandi meðan á meðferð með OPDIVO stendur skaltu láta lækninn vita.
Ekki er vitað hvort OPDIVO berst í brjóstamjólk. Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á
brjósti. Leitið ráða hjá lækninum hvort megi hafa barn á brjósti meðan á meðferð með OPDIVO
stendur eða eftir að henni lýkur.
Akstur og notkun véla
OPDIVO eða OPDIVO í samsetningu með ipilimumabi getur haft væg áhrif á hæfni til aksturs eða
notkunar véla. Samt sem áður skal gæta varúðar við akstur og notkun véla þar til sjúklingur hefur
gengið úr skugga um að hann verði ekki fyrir aukaverkunum af völdum OPDIVO.
OPDIVO inniheldur natríum
Láttu lækninn vita ef þú ert á natríumskertu (saltlausu) mataræði áður en þú færð OPDIVO. Lyfið
inniheldur 2,5 mg af natríum (aðalefnið í matarsalti) í hverjum ml af þykkni. OPDIVO inniheldur
10 mg af natríum í hverju 4 ml hettuglasi, 25 mg af natríum í hverju 10 ml hettuglasi, 30 mg af
natríum í hverju 12 ml hettuglasi og 60 mg af natríum í hverju 24 ml hettuglasi, sem jafngildir 0,5%,
1,25%, 1,5% eða 3% í þeirri röð, af daglegri hámarksinntöku natríums úr fæðu skv. ráðleggingum fyrir
fullorðna.
Lykilupplýsingarnar í þessum fylgiseðli er einnig að finna í öryggiskorti fyrir sjúkling sem læknirinn
hefur afhent þér. Mikilvægt er að þú geymir öryggiskortið og sýnir maka þínum eða
umönnunaraðilum.
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3.

Hvernig nota á OPDIVO

Hversu mikið OPDIVO er gefið
Þegar OPDIVO er gefið eitt og sér er ráðlagður skammtur annaðhvort 240 mg á 2 vikna fresti eða
480 mg á 4 vikna fresti, það fer eftir ábendingunni.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi við meðferð á húðkrabbameini er ráðlagður skammtur af
OPDIVO 1 mg af nivolumabi fyrir hvert kg líkamsþyngdar fyrstu 4 skammtana (samsettur fasi). Síðan
er ráðlagður skammtur af OPDIVO 240 mg á 2 vikna fresti eða 480 mg á 4 vikna fresti (einlyfjafasi).
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi til meðferðar á langt gengnu nýrnakrabbameini er
ráðlagður skammtur af OPDIVO 3 mg af nivolumabi fyrir hvert kg líkamsþyngdar fyrir fyrstu
4 skammtana (samsettur fasi). Síðan er ráðlagður skammtur af OPDIVO 240 mg á 2 vikna fresti eða
480 mg á 4 vikna fresti (einlyfjafasi).
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi til meðferðar á langt gengnu krabbameini í ristli eða
endaþarmi er ráðlagður skammtur af OPDIVO 3 mg af nivolumabi fyrir hvert kg líkamsþyngdar fyrir
fyrstu 4 skammtana (samsettur fasi). Síðan er ráðlagður skammtur af OPDIVO 240 mg á 2 vikna fresti
(einlyfjafasi).
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi við illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu er ráðlagður
skammtur af OPDIVO 360 mg á 3 vikna fresti.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi við langt gengnu krabbameini í vélinda er ráðlagður
skammtur af OPDIVO 3 mg af nivolumabi fyrir hvert kg líkamsþyngdar á 2 vikna fresti eða 360 mg á
3 vikna fresti.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt krabbameinslyfjameðferð við langt gengnu krabbameini í vélinda er
ráðlagður skammtur af OPDIVO er 240 mg á 2 vikna fresti eða 480 mg á 4 vikna fresti.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt krabbameinslyfjameðferð við langt gengnu kirtilkrabbameini í maga, á
mótum maga og vélinda eða í vélinda er ráðlagður skammtur af OPDIVO 360 mg á 3 vikna fresti eða
240 mg á 2 vikna fresti.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð við langt gengnu
lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð er ráðlagður skammtur af OPDIVO 360 mg á
3 vikna fresti. Þegar tveimur lotum krabbameinslyfjameðferðar er lokið, er OPDIVO gefið ásamt
ipilimumabi, ráðlagður skammtur af OPDIVO er 360 mg á 3 vikna fresti.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt cabozantinibi til meðferðar á langt gengnu nýrnakrabbameini er
ráðlagður skammtur af OPDIVO 240 mg á 2 vikna fresti eða 480 mg á 4 vikna fresti.
Viðeigandi magn af OPDIVO verður þynnt með natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi eða glúkósa
50 mg/ml (5%) stungulyfi fyrir notkun, það fer eftir skammtinum. Hugsanlega þarf meira en eitt
hettuglas af OPDIVO til þess að fá þann skammt sem þarf.
Gjöf OPDIVO
OPDIVO er gefið á sjúkrahúsi eða á læknastofu undir eftirliti reynds læknis.
OPDIVO er gefið með innrennsli (dreypi) í bláæð á 30 eða 60 mínútum á 2 vikna fresti eða 4 vikna
fresti, það fer eftir skammtinum sem þú færð. Læknirinn heldur áfram að gefa þér OPDIVO svo lengi
sem það veitir ávinning eða þar til meðferðin þolist ekki lengur.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi við húðkrabbameini, langt gengnu nýrnakrabbameini eða
langt gengnu krabbameini í ristli eða endaþarmi færðu innrennsli á 30 mínútum á 3 vikna fresti fyrstu
4 skammtana (samsettur fasi). Síðan er það gefið með innrennsli á 30 eða 60 mínútum á 2 vikna fresti
eða 4 vikna fresti, það fer eftir skammtinum sem þú færð (einlyfjafasi).
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Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi við illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu færðu innrennsli
á 30 mínútum á þriggja vikna fresti.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi við langt gengnu krabbameini í vélinda færðu innrennsli
á 30 mínútum á 2 vikna fresti eða 3 vikna fresti, það fer eftir skammtinum sem þú færð.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt krabbameinslyfjameðferð við langt gengnu krabbameini í vélinda,
færðu innrennsli á 30 mínútum á 2 vikna fresti eða 4 vikna fresti, það fer eftir skammtinum sem þú
færð.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt krabbameinslyfjameðferð við langt gengnu kirtilkrabbameini í maga, á
mótum maga og vélinda eða í vélinda, er þér gefið innrennsli sem tekur 30 mínútur á 3 vikna fresti eða
á 2 vikna fresti, það fer eftir skammtinum sem þú færð.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð við langt gengnu
lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð, er þér gefið innrennsli sem tekur 30 mínútur á
3 vikna fresti.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt cabozantinibi færðu innrennsli á 30 eða 60 mínútum á 2 vikna fresti
eða 4 vikna fresti, það fer eftir skammtinum sem þú færð.
Ef gleymist að nota OPDIVO
Mjög mikilvægt er að þú mætir alltaf til að fá OPDIVO á réttum tíma. Ef þú missir af komu til læknis
til að fá skammt, skaltu spyrja lækninn hvenær tímasetja eigi næsta skammt.
Ef hætt er að nota OPDIVO
Ef meðferðinni er hætt getur verkun lyfsins horfið. Þú skalt ekki hætta meðferð með OPDIVO nema
ræða það við lækninn.
Leitaðu til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum um meðferðina eða um notkun lyfsins.
Þegar OPDIVO er gefið ásamt öðrum krabbameinslyfjum er OPDIVO fyrst gefið og síðan hitt lyfið.
Sjá fylgiseðil fyrir hin lyfin til þess að öðlast skilning á notkun þeirra. Leitaðu til læknisins ef þú hefur
spurningar um þau.
4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.
Læknirinn ræðir við þig um aukaverkanirnar og útskýrir áhættu og ávinning meðferðarinnar.
Gerðu þér grein fyrir þýðingarmiklum einkennum bólgu. OPDIVO virkar á ónæmiskerfið og getur
valdið bólgu í hluta líkamans. Bólgan getur valdið alvarlegum skemmdum í líkamanum og sumir
bólgusjúkdómar geta verið lífshættulegir og þarfnast meðhöndlunar eða að meðferð sé hætt með
nivolumabi.
Greint hefur verið frá eftirfarandi aukaverkunum með OPDIVO einu og sér:
Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Sýkingar í efri hluta öndunarvegar

Fækkun rauðra blóðkorna (sem flytja súrefni), hvítra blóðkorna (sem eru mikilvæg í að ráðast
gegn sýkingum) eða blóðflagna (frumur sem stuðla að storknun blóðs)

Hátt eða lágt blóðsykursgildi

Niðurgangur (vatnskenndar, lausar eða mjúkar hægðir), uppköst, ógleði, hægðatregða,
magaverkur
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Útbrot í húð, stundum með blöðrum, kláði
Þreyta eða máttleysi, hiti, bjúgur (þroti)
Minnkuð matarlyst
Höfuðverkur
Mæði (andnauð), hósti
Verkir í vöðvum, beinum (stoðkerfisverkir) og liðum (liðverkir)

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Alvarlegar sýkingar í lungum (lungnabólga), berkjubólga

Ofnæmisviðbrögð, viðbrögð sem tengjast innrennsli lyfsins, þar með talið lífshættuleg
ofnæmisviðbrögð

Vanvirkur skjaldkirtill (sem getur valdið þreytu eða þyngdaraukningu), ofvirkur skjaldkirtill
(sem getur valdið hröðum hjartslætti, aukinni svitamyndun og þyngdartapi), bólga í skjaldkirtli

Bólga í taugum (sem veldur dofa, máttleysi, náladofa eða sviðaverk í hand- og fótleggjum),
sundl

Hár blóðþrýstingur (háþrýstingur)

Bólga í lungum (lungnabólga sem einkennist af hósta og öndunarerfiðleikum), vökvi umhverfis
lungun

Bólga í þörmum (ristilbólga), sár í munni og frunsur (munnbólga), munnþurrkur

Litabreytingar í húð (blettir), þurr húð, roði í húð, óvenjulegt hárlos eða hárþynning, ofsakláði
(upphleypt útbrot með kláða)

Bólga í liðum (liðbólga)

Verkur, brjóstverkur

Þokusýn, augnþurrkur

Vökvaskortur, þyngdartap

Hraður hjartsláttur

Nýrnabilun (m.a. skyndileg, skerðing á nýrnastarfsemi)
Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Aukning á sumum hvítum blóðfrumum

Minnkuð seyting hormóna sem framleidd eru í nýrnahettum (kirtlar fyrir ofan nýrun), vanvirkni
(heiladingulsbilun) eða bólga í heiladingli sem er í grunnhluta heilans, sykursýki

Hækkað sýrumagn í blóði

Skemmd á taugum sem veldur dofa og máttleysi (fjöltaugakvilli), bólga í taugum vegna þess að
líkaminn ræðst á eigin frumur og veldur dofa, máttleysi, náladofa eða sviða (sjálfsnæmis
taugakvilli)

Bólga í hjartavöðva

Bólga í auga (sem veldur sársauka og roða)

Bólga í gollurshúsi sem umlykur hjartað og vökvasöfnun umhverfis hjarta (gollurshússraskanir),
óeðlilegur hjartsláttur, breytingar á hjartslætti

Vökvi í lungum

Brisbólga, magabólga

Bólga í lifur (lifrarbólga), gallrásarteppa

Húðsjúkdómur með þykkum rauðum skellum, oft með silfurlitu hreistri (psoriasis);
húðsjúkdómur þar sem nef og kinnar er óvenjulega rautt (rósroði), svæsinn húðsjúkdómur sem
veldur rauðum flekkjum oft ásamt kláða, svipað mislingaútbrotum, sem byrja á útlimum og
stundum í andliti og á öllum líkamanum (regnbogaroði)

Bólga í vöðvum sem veldur verk eða stirðleika (fjölvöðvagigt)

Langvinnur sjúkdómur sem tengist uppsöfnun bólgufrumna í ýmsum líffærum og vefjum,
algengast í lungum (sarklíki)
Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Sjúkdómur sem veldur bólgu eða stækkun á eitlum (Kikuchi eitlabólga)

Sýra í blóði vegna sykursýki (ketónblóðsýring af völdum sykursýki)

Tímabundin bólga í taugum sem veldur verk, máttleysi og lömun í útlimum (Guillain-Barré
heilkenni); missir verndandi slíðurs sem umlykur taugar (afmýling); sjúkdómur sem einkennist
af máttleysi og þreytu í vöðvum (vöðvaslensheilkenni)
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Bólga í heila
Tímabundin og afturkræf bólga án sýkingar í verndandi himnum umhverfis heila og mænu
(heilahimnubólga án bakteríusýkingar)
Minnkuð starfsemi kalkkirtils
Bólgusjúkdómur í æðum
Sár í görnum
Svæsin og hugsanlega banvæn flögnun húðar (húðþekjudrepslos eða Stevens-Johnson
heilkenni)
Sjúkdómur sem lýsir sér með því að ónæmiskerfið ræðst á kirtla sem sjá líkamanum fyrir raka,
eins og tárum og munnvatni (Sjögrens heilkenni), vöðvaverkir, eymsli í vöðvum eða máttleysi
sem ekki stafa af æfingum (vöðvakvilli), bólga í vöðvum, stífni í vöðvum og liðum,
vöðvakrampi (rákvöðvalýsa)
Bólga í nýrum
Blöðrubólga. Einkenni geta verið tíð og/eða sársaukafull þvaglát, knýjandi þvaglátaþörf, blóð í
þvagi, verkur eða þrýstingur í neðra kviðarholi

Aðrar aukaverkanir sem greint hefur verið frá, tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá
fyrirliggjandi gögnum):

Höfnun líffæris eftir ígræðslu

Flokkur efnaskiptakvilla sem koma fram eftir krabbameinsmeðferð sem einkennast af háu
kalíum- og fosfatgildi í blóði og lágu kalsíumgildi í blóði (æxlislýsuheilkenni)

Bólguröskun (líklega af sjálfsnæmistengdum uppruna) sem hefur áhrif á augu, húð og slímhúð í
eyrum, heila og mænu (Vogt-Koyanagi-Harada heilkenni)

Breytingar hvar sem er á húð og/eða kynfærasvæði sem tengjast þurrki, þynningu, kláða og verk
(húðskæningshersli eða aðrar húðskæningsraskanir)

Sjúkdómsástand þar sem ónæmiskerfið framleiðir of mikið af frumum, svokölluðum
traffrumum og eitilfrumum, sem berjast gegn sýkingum. Þetta ástand getur valdið ýmsum
einkennum (kallast traffrumnager með rauðkornaáti)
Greint hefur verið frá eftirfarandi aukaverkunum með OPDIVO í samsettri meðferð með öðrum
krabbameinslyfjum (tíðni og alvarleiki aukaverkana geta verið mismunandi og fara eftir þeim
krabbameinslyfjum sem notuð eru samhliða):
Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Sýkingar í efri hluta öndunarvegar

Fækkun rauðra blóðkorna (sem flytja súrefni), hvítra blóðkorna (sem eru mikilvæg í að ráðast
gegn sýkingum) eða blóðflagna (frumur sem stuðla að storknun blóðs)

Vanvirkur skjaldkirtill (sem getur valdið þreytu eða þyngdaraukningu), ofvirkur skjaldkirtill
(sem getur valdið hröðum hjartslætti, aukinni svitamyndun og þyngdartapi)

Minnkuð matarlyst, þyngdartap, minnkað gildi albúmíns í blóði, hátt eða lágt blóðsykursgildi

Bólga í taugum (sem veldur dofa, máttleysi, náladofa eða sviðaverk í hand- og fótleggjum),
höfuðverkur, sundl, breytt bragðskyn

Hár blóðþrýstingur

Mæði (andnauð), hósti, breyting á rödd (raddtruflun)

Niðurgangur (vatnskenndar, lausar eða mjúkar hægðir), hægðatregða, uppköst, ógleði,
magaverkur, munnsár og áblástur (munnbólga), meltingartruflun (meltingarónot)

Útbrot í húð, stundum með blöðrum, kláði, verkur í lófum og iljum: útbrot eða roði í húð,
náladofi og eymsli sem verða að samhverfum roða, þroti og verkur aðallega í lófum og iljum
(handa-fótaheilkenni)

Verkur í liðum (liðverkir), verkir í vöðvum og beinum (stoðkerfisverkir), vöðvakrampi

Of mikið prótein í þvagi

Þreytu- eða máttleysistilfinning, hiti, bjúgur (þroti)
Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Alvarleg sýking í lungum (lungnabólga), berkjubólga, bólga í auga (tárubólga)

Aukning vissra hvítra blóðfrumna, fækkun daufkyrninga ásamt hita

Ofnæmisviðbrögð, viðbrögð í tengslum við innrennsli lyfsins
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Minnkað hormónaseyti frá nýrnahettum (nýrnahettur eru fyrir ofan nýru), vanvirkni eða bólga í
heiladingli sem er í grunnhluta heila, þroti í skjaldkirtli, sykursýki
Vökvaskortur, lækkuð gildi fosfats í blóði
Tilfinning eins og dofi og náladofi
Viðvarandi hljóð í eyra (eyrnasuð)
Þokusýn, augnþurrkur
Hraður hjartsláttur, óeðlilegur hjartsláttur
Blóðtappamyndun í æðum (segamyndun)
Bólga í lungum (lungnabólga, einkennist af hósta og öndunarerfiðleikum), vökvi umhverfis
lungu, blóðtappi, blóðnasir
Bólga í görnum (ristilbólga), brisbólga, munnþurrkur, magabólga, verkur í munni, gyllinæð
Bólga í lifur
Litabreytingar í blettum á húð (m.a. skjallblettir), roði í húð, óvenjulegt hárlos eða hárþynning,
breyting á háralit, ofsakláði (útbrot með kláða), litabreytingar í húð eða óeðlileg dökknun húðar,
þurr húð
Bólga í liðum (liðbólga), vöðvamáttleysi, vöðvaverkir
Nýrnabilun (m.a. skyndileg skerðing á nýrnastarfsemi)
Verkur, brjóstverkur, kuldahrollur

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Sýra í blóði vegna sykursýki (ketónblóðsýring af völdum sykursýki)

Hækkað sýrumagn í blóði

Tímabundin bólga í taugum sem veldur verk, máttleysi og lömun í útlimum (Guillain-Barré
heilkenni), skemmd í taugum sem veldur dofa og máttleysi (fjöltaugakvilli), ristarbeygjulömun,
bólga í taugum vegna þess að líkaminn ræðst á eigin frumur og veldur dofa, máttleysi, náladofa
eða sviða (sjálfsnæmistaugakvilli); vöðvamáttleysi og þreyta án vöðvarýrnunar (vöðvaslensfár
eða heilkenni vöðvaslensfárs), bólga í heila

Bólga í auga (sem veldur sársauka og roða)

Breytingar á hjartslætti, hægur hjartsláttur, bólga í hjartavöðva

Gatmyndun í þörmum, bólga í skeifugörn, sviði og sársaukafull tilfinning í tungu

Alvarleg og hugsanlega banvæn húðflögnun (Stevens-Johnson heilkenni), húðsjúkdómur með
þykkum rauðum blettum, oft með silfurlitu hreistri (sóri), alvarlegur húðsjúkdómur sem veldur
rauðum blettum oft með kláða, svipað mislingaútbrotum, sem byrjar á útlimum og stundum í
andliti og öllum líkamanum (regnbogaroði)

Eymsli í vöðvum eða máttleysi sem ekki stafa af hreyfingu (vöðvakvilli), bólga í vöðvum, stífni
í vöðvum og liðum, bólga í vöðvum sem veldur sársauka eða stirðleika (fjölvöðvagigt),
beinskemmdir í kjálka, óeðlileg op milli tveggja líkamshluta t.d. líffæris og æða (fistill)

Bólga í nýrum, blöðrubólga, einkenni geta verið tíð og/eða sársaukafull þvaglát, knýjandi
þvaglátaþörf, blóð í þvagi, verkur eða þrýstingur í neðri hluta kviðarhols
Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Tímabundin og afturkræf bólga án sýkingar í verndandi himnum umhverfis heila og mænu
(heilahimnubólga án bakteríusýkingar)

Langvinnur sjúkdómur sem tengist uppsöfnun bólgufrumna í ýmsum líffærum og vefjum,
algengastur í lungum (sarklíki)

Minnkuð starfsemi kalkkirtils

Flokkur efnaskiptakvilla sem koma fram eftir krabbameinslyfjameðferð sem einkennast af háum
kalíum- og fosfatgildum í blóði og lágu kalsíumgildi í blóði (æxlislýsuheilkenni)

Bólguröskun (líklega af sjálfsnæmistengdum uppruna) sem hefur áhrif á augu, húð og slímhúð í
eyrum, heila og mænu (Vogt-Koyanagi-Harada heilkenni)

Bólga í taugum

Alvarleg og hugsanlega banvæn húðflögnun (húðþekjudrepslos), breytingar á hvaða svæði sem
er á húð og/eða kynfærasvæði sem tengjast þurrki, þynningu, kláða og verk (húðskæningshersli
eða aðrar húðskæningsraskanir)

Langvinnur sjúkdómur í liðamótum (hryggbólgusjúkdómur), sjúkdómur þar sem ónæmiskerfið
ræðst á kirtlana sem framleiða líkamsvökva svo sem tára- og munnvatnskirtla (Sjögrens
heilkenni), vöðvakrampi (rákvöðvalýsa)
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Aðrar aukaverkanir sem greint hefur verið frá af tíðni sem er ekki þekkt (ekki hægt að áætla
tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Sjúkdómsástand þar sem ónæmiskerfið framleiðir of mikið af frumum, svokölluðum
traffrumum og eitilfrumum, sem berjast gegn sýkingum. Þetta ástand getur valdið ýmsum
einkennum (kallast traffrumnager með rauðkornaáti)

Höfnun líffæris eftir ígræðslu

Bólga í gollurshúsi sem umlykur hjartað og vökvasöfnun umhverfis hjarta (gollurshússraskanir)
Láttu lækninn tafarlaust vita ef einhver ofangreindra aukaverkana kemur fram. Ekki reyna sjálf(ur)
að meðhöndla einkennin með öðrum lyfjum.
Breytingar á rannsóknaniðurstöðum
OPDIVO eingöngu eða í samsettri meðferð getur valdið breytingum á niðurstöðum rannsókna sem
læknirinn hefur látið gera m.a.:

Óeðlileg lifrarpróf (aukning lifrarensímanna aspartat amínótransferasa, alanín amínótransferasa,
gamma-glútamýltransferasa eða alkalísks fosfatasa í blóði, aukin gildi úrgangsefnisins bilirúbíns
í blóði)

Óeðlileg nýrnapróf (aukið magn kreatíníns í blóði)

Aukið magn ensíms sem brýtur niður fitu og ensíms sem brýtur niður sterkju

Aukið eða minna magn kalsíums eða kalíums

Aukið eða minna magn magnesíums eða natríums í blóði

Aukið magn skjaldkirtilsörvandi hormóns

Aukið magn þríglýseríða í blóði

Aukið kólesterólgildi í blóði
Tilkynning aukaverkana
Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í
þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í
hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að
auka upplýsingar um öryggi lyfsins.
5.

Hvernig geyma á OPDIVO

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og miðanum á hettuglasinu
á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.
Geymið í kæli (2°C - 8°C).
Má ekki frjósa.
Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.
Órofið hettuglas má geyma við stýrðan stofuhita allt að 25°C með hefðbundinni lýsingu í allt að
48 klst.
Ekki skal geyma hluta innrennslislausnarinnar til þess að nota síðar. Farga skal öllum lyfjaleifum
og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.
6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

OPDIVO inniheldur

Virka innihaldsefnið er nivolumab.
Hver ml af innrennslisþykkni, lausn inniheldur 10 mg af nivolumabi.
Hvert hettuglas inniheldur 40 mg (í 4 ml), 100 mg (í 10 ml), 120 mg (í 12 ml) eða 240 mg (í 24 ml) af
nivolumabi.
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Önnur innihaldsefni eru natríumsítrat díhýdrat, natríumklóríð (sjá kafla 2 „OPDIVO inniheldur
natríum“), mannitól (E421), pentetsýra, pólýsorbat 80 (E433), natríumhýdroxíð, saltsýra og vatn
fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti OPDIVO og pakkningastærðir
OPDIVO innrennslisþykkni, lausn (sæft þykkni) er tær eða ópallýsandi, litlaus eða fölgulur vökvi sem
getur innihaldið örfáar léttar agnir.
Það fæst í pakkningum með 1 hettuglasi með 4 ml, 1 hettuglasi með 10 ml, 1 hettuglasi með 12 ml eða
1 hettuglasi með 24 ml.
Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.
Markaðsleyfishafi
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Plaza 254
Blanchardstown Corporate Park 2
Dublin 15, D15 T867
Írland
Framleiðandi
Swords Laboratories Unlimited Company t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics
Cruiserath Road, Mulhuddart
Dublin 15, D15 H6EF
Írland
Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á
vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum:
Undirbúningur og lyfjagjöf OPDIVO
Starfsfólk sem hefur fengið þjálfun í samræmi við reglur um góðar starfsvenjur, einkum með tilliti til
smitgátar, skal undirbúa lyfjagjöfina.
Útreikningur á skammtastærð
Hugsanlega þarf meira en eitt hettuglas af OPDIVO þykkni fyrir heildarskammt sjúklings.
Nivolumab einlyfjameðferð:
Ávísaður skammtur fyrir sjúklinginn er 240 mg eða 480 mg án tillits til líkamsþyngdar, það fer eftir
ábendingu.
Nivolumab ásamt ipilimumabi:
Ávísaður skammtur er gefinn upp í mg/kg. Heildarskammtur sjúklings er reiknaður út samkvæmt
þessum ávísaða skammti.



Heildarskammtur nivolumabs í mg = þyngd sjúklings í kg × ávísaður skammtur í mg/kg.
Magn OPDIVO þykknis til þess að útbúa skammtinn (ml) = heildarskammtur í mg, deilt
með 10 (styrkur OPDIVO þykknisins er 10 mg/ml).
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Nivolumab ásamt ipilimumabi við illkynja miðþekjuæxli í brjósthimnu:
Ávísaður skammtur sjúklings er 360 mg án tillits til líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt ipilimumabi við langt gengnu krabbameini í vélinda:
Ávísaður skammtur sjúklings getur verið samkvæmt líkamsþyngd (3 mg/kg) eða 360 mg án tillits til
líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð við langt gengnu krabbameini í vélinda:
Ávísaður skammtur sjúklings er 240 mg eða 480 mg án tillits til líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt krabbameinslyfjameðferð við kirtilkrabbameini í maga, á mótum maga og vélinda
eða í vélinda:
Ávísaður skammtur sjúklings er 360 mg eða 240 mg án tillits til líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt ipilimumabi og krabbameinslyfjameðferð:
Ávísaður skammtur sjúklings er 360 mg án tillits til líkamsþyngdar.
Nivolumab ásamt cabozantinibi:
Ávísaður skammtur sjúklings er 240 mg eða 480 mg af nivolumabi án tillits til líkamsþyngdar.
Undirbúningur innrennslis
Gætið þess að vinna með smitgát þegar innrennslislausnin er útbúin.
OPDIVO er ætlað til notkunar í bláæð, annaðhvort:

óþynnt, eftir að það hefur verið fært í innrennslisílát með viðeigandi sæfðri sprautu,
eða

eftir þynningu samkvæmt eftirfarandi leiðbeiningum:

endanlegur styrkur á að vera á bilinu 1 til 10 mg/ml.

heildarmagn til innrennslis má ekki vera meira en 160 ml. Hjá sjúklingum sem vega
minna en 40 kg má heildarmagn til innrennslis ekki vera meira en 4 ml fyrir hvert kg
líkamsþyngdar.


Til þynningar á OPDIVO þykkni má nota annaðhvort:

natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyf, lausn, eða

50 mg/ml (5%) af glúkósa stungulyfi, lausn.

1. ÞREP

Skoðið OPDIVO þykknið með tilliti til agna og mislitunar. Hristið ekki hettuglasið. OPDIVO
þykkni er tær eða ópallýsandi, litlaus eða fölgulur vökvi. Fargið hettuglasinu ef lausnin er
skýjuð, hefur mislitast eða inniheldur agnir aðrar en nokkrar gegnsæjar til hvítar agnir.

Dragið viðeigandi magn af OPDIVO þykkni upp með viðeigandi sæfðri sprautu.
2. ÞREP

Færið þykknið í sæft, lofttæmt glas úr gleri eða ílát fyrir lyf til notkunar í bláæð (PVC eða
polyolefin).

Ef við á skal þynna lausnina með viðeigandi magni af natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi,
lausn eða 50 mg/ml (5%) glúkósa stungulyfi, lausn. Til þess að auðvelda undirbúninginn má
einnig færa þykknið beint í áfylltan poka sem inniheldur rétt magn af natríumklóríð 9 mg/ml
(0,9%) stungulyfi, lausn eða 50 mg/ml (5%) af glúkósa stungulyfi, lausn.

Blandið innrennslisvökvann varlega með því að sveifla ílátinu lítið eitt. Hristið ekki.
Lyfjagjöf
OPDIVO innrennsli má hvorki gefa með þrýstingi (push) né hraðri inndælingu (bolus) í bláæð.
OPDIVO innrennsli á að gefa í bláæð á 30 eða 60 mínútum, það fer eftir skammtinum.
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OPDIVO innrennsli á hvorki að gefa samtímis né með sömu innrennslisslöngu og önnur lyf. Notið
sérstaka slöngu fyrir innrennslið.
Innrennslið skal vera í gegnum sæfða síu í innrennslissetti, sem er án sótthitavalda og með litla
próteinbindandi eiginleika (gatastærð 0,2-1,2 míkróm).
OPDIVO innrennslislausn er samrýmanleg við:

PVC ílát

Polyolefin ílát

Glerglös

PVC innrennslissett

Polyetersúlfon síur með gatastærð 0,2 míkróm til 1,2 míkróm.
Eftir að skammturinn af nivolumabi hefur verið gefinn skal skola slönguna með
natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi, lausn eða 50 mg/ml (5%) af glúkósa stungulyfi, lausn.
Geymsluskilyrði og geymsluþol
Órofið hettuglas
OPDIVO á að geyma í kæli (2°C til 8°C). Hettuglösin á að geyma í upprunalegum umbúðum til
varnar gegn ljósi. OPDIVO má ekki frjósa.
Órofið hettuglas má geyma við stýrðan stofuhita allt að 25°C með hefðbundinni lýsingu í allt að
48 klst.
Ekki skal nota OPDIVO eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og miðanum á
hettuglasinu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.
OPDIVO innrennsli
Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika meðan á notkun stendur frá því lausnin
var útbúin samkvæmt eftirfarandi (lyfjagjafartíminn er meðtalinni):

Undirbúningur innrennslis
Óþynnt eða þynnt með
natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%)
stungulyfi, lausn
Þynnt með 50 mg/ml (5%) af
glúkósa stungulyfi, lausn

Efna- og eðlisfræðilegur stöðugleiki meðan á notkun
stendur
Geymt við 2ºC til 8ºC Geymt við stofuhita (≤ 25°C)
varið ljósi
og hefðbundna lýsingu
30 dagar

24 klst.
(af alls 30 daga geymslu)

7 dagar

8 klst.
(af alls 7 daga geymslu)

Út frá örverufræðilegum sjónarmiðum á að nota innrennslislausnina strax óháð þynningarefni. Ef
lausnin er ekki notuð strax eru geymslutími meðan á notkun stendur og geymsluaðstæður fyrir notkun
á ábyrgð notanda og geymslutími á venjulega ekki að vera lengri en 7 dagar við 2°C til 8°C eða 8 klst.
(af alls 7 daga geymslutíma) við stofuhita (≤ 25°C). Tryggja þarf vinnubrögð með smitgát við
undirbúning innrennslislyfs.
Förgun
Ekki á að geyma ónotaða innrennslislausn til þess að nota síðar. Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða
úrgangi í samræmi við gildandi reglur.
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