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Tiivistelmä
Grönholm E, Lamminsalo M, Ruotsalainen J. Siltakabtageeniautoleuseeli (Carvykti)
edenneen multippelin myelooman hoidossa. Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 12/2022. 64 s.
ISBN 978-952-7299-42-5 .
Avainsanat: siltakabtageeniautoleuseeli, Carvykti, CAR-T, multippeli myelooma
Siltakabtageeniautoleuseeli (Carvykti) on B-solujen kypsymisantigeeniin (BCMA)
kohdennettu geenimuokattuja autologisia T-soluja sisältävä immuunihoito, joka on tarkoitettu
multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet vähintään kolmea aiempaa
hoitoa. Tutkimusnäyttö Carvyktin tehosta ja turvallisuudesta perustuu faasin 1/2b avoimeen,
yksihaaraiseen monikeskustutkimukseen (CARTITUDE-1).
CARTITUDE-1-tutkimuksessa 97 potilasta sai Carvykti-infuusion. Päätulosmuuttuja eli
kokonaisvasteosuus oli lopullisessa analyysissä 97,9 % (95 %:n LV: 92,7–99,7). Täydellisen
vasteen tiukennetuin kriteerein saavutti 83 % potilaista. Vasteen keston mediaania eikä OStai PFS-mediaania saavutettu. 27 kuukauden elossaolo-osuus oli 70,4 % ja PFS-osuus oli
54,5 %.
CARTITUDE-1-tutkimuksen alaryhmäanalyysien perusteella ei näytä olevan mahdollista
tunnistaa myyntiluvan mukaista käyttöaihetta rajatumpia potilasryhmiä, jotka hyötyisivät
Carvykti-hoidosta muita enemmän.
CARTITUDE-1-tutkimuksen potilaista 94 %:lla havaittiin vähintään yksi ≥ 3. asteen
haittatapahtuma. Yleisimmät minkä tahansa asteiset haittatapahtumat olivat neutropenia,
sytokiinioireyhtymä, anemia, trombosytopenia, leukopenia ja lymfopenia. Viimeisimmässä
analyysiajankohdassa 30 potilasta oli kuollut.
CARTITUDE-1-tutkimuksessa ei ollut vertailuryhmää, joten myyntiluvan haltija toimitti
Fimealle epäsuoran vertailun, jossa Carvyktia verrattiin prospektiivisen, eiinterventiotutkimuksen (LocoMMotion) tuloksiin. LocoMMotion-tutkimuksessa tutkittiin
nykyisen hoitokäytännön mukaisesti annettujen myeloomahoitojen vaikuttavuutta. Epäsuoran
vertailun perusteella Carvyktin vaikutus hoidon lopputuloksiin näyttää olevan parempi kuin
vertailussa mukana olleilla tavanomaisilla myeloomalääkkeillä. Fimean mukaan epäsuoraan
vertailuun liittyy huomattavaa epävarmuutta, joten tuloksiin pitää suhtautua varauksella.
Myyntiluvan haltijan perusanalyysissä Carvyktin inkrementaalinen
kustannusvaikuttavuussuhde vertailuhoitoihin verrattuna on 82 000 €/QALY. Fimean
arviointiryhmän mukaan kustannusvaikuttavuusanalyysiin liittyy epävarmuutta. Fimean
tekemien skenaarioanalyysien tulos oli välillä 108 000–135 000 €/QALY. Erot myyntiluvan
haltijan ja Fimean analyysien tuloksissa johtuvat erilaisista valinnoista
ekstrapolaatiojakaumien suhteen.
Myyntiluvan haltijan arvion mukaan Carvyktin budjettivaikutus on heidän arvioimalle
potilasmäärälle (xxxxx potilasta) xxxxxxx miljoonaa euroa vuosittain, kun Carvykti- ja
vertailuhoidoista otetaan huomioon lääke- ja annostelukustannukset sekä seurantaan liittyvät
kustannukset. Fimean mukaan vuosittainen potilasmääräarvio on xxxxxxxxxxxxxxx, noin 10–
15. Fimean arvion mukaan budjettivaikutus on 3,4–5,1 miljoonaa euroa vuosittain.
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Resumé
Grönholm E, Lamminsalo M, Ruotsalainen J. Ciltakabtagen autoleucel (Carvykti) i
behandlingen av avancerat multipelt myelom. Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea. Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och
informerar 12/2022. 64 s. ISBN 978-952-7299-42-5.
Nyckelord: Ciltakabtagen autoleucel, Carvykti, CAR-T, multipelt myelom
Ciltakabtagen autoleucel (Carvykti) är en immunbehandling som innehåller genmodifierade
autologa T-celler som riktas till en chimär antigenreceptor i B-celler (BCMA), avsedd för
behandling hos vuxna med multipelt myelom, som fått minst tre tidigare behandlingar.
Forskningsbevisen om Carvyktis effekt och säkerhet grundar sig på en öppen, enarmad fas 1/2bmulticenterstudie (CARTITUDE-1).
I CARTITUDE-1-forskningen tilldelades 97 patienter en Carvykti-infusion. Effektmåttet, alltså den
totala responsfrekvensen var 97,9 % i den slutliga analysen (LV hos 95 %: 92,7–99,7). 83 % av
patienterna uppnådde stringent komplett respons. Medianet för svarsduration, OS eller PFS hade
inte uppnåtts. Andelen överlevnad under 27 månader var 70,4 % och frekvens på PFS var
54,9 %.
Enligt undergruppanalyserna av CARTITUDE-1-forskningen verkar det inte vara möjligt att
identifiera patientgrupper som är mer begränsade än användnignsindikationen enligt
försäljningstillståndet, som skulle dra mer nytta av Carvykti-behandlingen än andra.
I CARITUDE-1-forskningen 94 % av patienterna upptäcktes åtminstone en skadeverkning av
grad ≥ 3. De vanligaste biverkningarna var neutropeni, cytokinsyndrom, anemi, trombocytopeni,
leukopeni och lymfopeni. Vid de senaste analystidpunkterna hade 30 patienter avlidit.
CARTITUDE-1-forskningen saknade en jämförelsegrupp, så innehavaren av
försäljningstillståndet levererade Fimea en indirekt jämförelse där Carvykti jämfördes med
resultaten från en prospektiv, non-interventionsundersökning (LocoMMotion). I LocoMMotionundersökningen undersökte man effekten av myelombehandlingar som tilldelats i enlighet med
nuvarande behandlingspraxis. På basis av en indirekt jämförelse Carvyktis effekt på
behandlingsresultat verkar vara bättre än de konventionella myelombehandlingar som ingår i
jämförelsen. Enligt Fimea är indirekt jämförelse förknippad med betydande osäkerhet, så det är
skäl att vara förbehållsam till resultaten.
I grundanalysen av innehavaren av försäljningstillståndet var den inkrementella
kostnadseffektivitetskvoten för Carvykti 82 000 €/QALY jämfört med jämförelsebehandlingarna.
Enligt Fimeas utvärderingsgrupp är analysen av kostnadseffektiviteten förknippad med osäkerhet.
Resultaten av Fimeas scenarioanalyser var 108 000–135 000 €/QALY. Skillnaderna mellan
resultaten från innehavarna av försäljningstillstånd och Fimeas analyser beror på olika val
angående extrapolationsfördelningar.
Enligt en uppskattning av innehavaren av försäljningstillståndet är budgeteffekten av Carvykti för
patientantalet (xxxxxxx patienter) som de själva uppskattat xxxxxxx miljoner euro varje år, när
man beaktar läkemedels- och doseringskostnaderna för Carvykti- och referensbehandlingar samt
kostnaderna angående uppföljningen. Enligt Fimea är uppskattningen av det årliga xxxxxx
xxxxxxxxxxx, cirka 10–15. Engligt Fimeas uppskattningen är budgeteffekten 3,4–5,1 miljoner euro
varje år.
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Abstract
Grönholm E, Lamminsalo M, Ruotsalainen J. Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti) for
the treatment of advanced multiple myeloma. Finnish Medicines Agency Fimea. Serial
Publication Fimea Develops, Assesses and Informs 12/2022. 64 p. ISBN
978-952-7299-42-5.
Keywords: ciltacabtagene autoleucel, Carvykti, CAR-T, multiple myeloma
Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti) is a B-cell maturation antigen (BCMA)-directed
immunotherapy containing genetically engineered autologous T cells for the treatment of
multiple myeloma in adult patients who have received at least three prior treatments. The
research evidence of Carvykti's efficacy and safety is based on the phase 1/2b open, singlearm, multicentre study (CARTITUDE-1).
In the CARTITUDE-1 study, 97 patients received a Carvykti infusion. The primary outcome,
complete response rate, was 97.9% in the final analysis (95% CI: 92.7–99.7). Eighty-three
percent of patients had a stringent complete response. Median duration of response, PFS or
OS were not reached in the final analysis. Correspondingly, the 27-month survival rate was
70.4% and PFS rate was 54,9%.
Based on the subgroup analyses of the CARTITUDE-1 study, it does not seem possible to
identify specific patient groups that would be more limited than the marketing authorisation’s
indication and that would benefit from Carvykti treatment more than others.
94 % of patients treated in CARTITUDE-1 study experienced at least one ≥ grade 3 adverse
event. The most common any grade adverse events were neutropenia, cytokine syndrome,
anaemia, thrombocytopenia, leukopenia, and lymphopenia. At the time of the latest analysis,
30 patients had died.
The CARTITUDE-1 study did not have a comparison group, so the marketing authorisation
holder provided Fimea with an indirect comparison comparing Carvykti to the results of a
prospective, non-intervention study (LocoMMotion). The LocoMMotion study investigated
the effectiveness of myeloma treatments provided according to current treatment practices.
Based on the indirect comparison, Carvykti’s effect on outcomes seems to be better than the
reference treatment’s effects. According to Fimea, there is considerable uncertainty
associated with indirect comparisons, so the results should be treated with caution.
In the marketing authorisation holder's base case analysis, Carvykti's incremental costeffectiveness ratio compared to comparison treatments is €82,000/QALY. According to
Fimea's evaluation team, there is uncertainty associated with the cost-effectiveness
analysis. Fimea’s scenario analyses were in a range between 108,000 and 135,000 €/
QALY. The differences in the results of the marketing authorisation holder's and Fimea's
analyses are due to different choices regarding the extrapolation distributions.
According to the marketing authorisation holder's estimate, the budgetary impact of Carvykti
for their estimated number of patients (xxxxxxx patients) is xxxxxxx million euros annually,
when the drug and dosing costs and follow-up costs of Carvykti and comparison treatments
are taken into account. According to Fimea, the annual estimate of the number of patients is
xxxxxxxxxxxxx, around 10–15. According to Fimea, the budgetary impact is 3.4–5.1 million
euros annually.
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lakisääteisiin tehtäviin kuuluu lääkkeiden hoidollisen ja
taloudellisen arvon arviointien tuottaminen ja kokoaminen. Arvioinnissa esitetyt tulokset ja näkökulmat eivät
korvaa yksittäisen potilaan hoitopäätösten kohdalla terveydenhuollon ammattilaisen tekemää arviota, jossa
otetaan tarkemmin huomioon potilaan yksilöllinen tilanne, esimerkiksi muut sairaudet.
Till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas lagtima uppgifter hör att producera och
sammanställa utvärderingar av det terapeutiska och ekonomiska värdet av läkemedel. De resultat och aspekter
som framförs i föreliggande utvärdering ersätter inte en utvärdering som hälso- och sjukvårdspersonal har gjort
beträffande en enskild patients behandlingsbeslut i vilken patientens individuella situation, exempelvis övriga
sjukdomar, tas mer exakt i beaktande.
The legislative duties of the Finnish Medicines Agency Fimea include providing assessments of the therapeutic
and economic value of pharmacotherapies. The results and perspectives presented in this assessment do not
substitute the clinical decision made by a health care professional regarding an individual patient's treatment, in
which more attention is given to the patient's individual situation, including comorbidities and prior medical history.
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Lyhenteet
AIC

Akaiken informaatiokriteeri

BCMA

B-solujen kypsymisantigeeni

BIC

Bayesiläinen informaatiokriteeri

CAR

Kimeerinen antigeenireseptori

CR

Täydellinen vaste (complete response)

ECOG

Syöpäpotilaiden suorituskykyä kuvaava mittari (Eastern Cooperative
Oncology Group)

EMA

Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency)

EPd

Elotutsumabin, pomalidomidin ja deksametasonin yhdistelmähoito

HR

Hasardisuhde (hazard ratio)

ICER

Inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde (Incremental costeffectiveness ratio)

IPW

Epäsuorassa vertailussa käytetty potilaskohtaisten tulosten kaltaistamisen
menetelmä (inverse probability weighting)

IRC

Puolueeton arviointiryhmä (independent review committee)

IsaPd

Isatuksimabin, pomalidomidin ja deksametasonin yhdistelmähoito

ITT

Tutkimuksen hoitoaiepopulaatio (intention to treat population)

i.v.

Laskimoinfuusio (intravenous)

KCd

Karfiltsomibin, syklofosfamidin ja deksametasonin yhdistelmähoito

Kd

Karfiltsomibin ja deksametasonin yhdistelmähoito

LV

Luottamusväli

MAIC

Kaltaistettu epäsuora vertailu (matching-adjusted indirect comparison)

mITT

Muokattu hoitoaiepopulaatio (modified intention to treat)

MRD

Jäännöstauti (mimimal residual disease)

ORR

Kokonaisvasteosuus (overall response rate) [CR+PR]

OS

Kokonaiselossaoloaika (overall survival)

PCd

Pomalidomidin, syklofosfamidin ja deksametasonin yhdistelmähoito

Pd

Pomalidomidin ja deksametasonin yhdistelmähoito

PFS

Elossaoloaika ennen taudin etenemistä (progression-free survival)

p.o.

Suun kautta (per os)
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PR

Osittainen vaste (partial response)

QALY

Laatupainotettu elinvuosi (quality-adjusted life year)

SAE

Vakava haittatapahtuma (serious adverse event)

sCR

Täydellinen vaste tiukennetuin kriteerein (stringent complete response)

VGPR

Erittäin hyvä osittainen vaste (very good partial response)
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1 Arvioinnin tavoite
Tämän arvioinnin tavoite on selvittää siltakabtageeniautoleuseelin (Carvykti) hoidollisia ja
taloudellisia vaikutuksia potilailla, jotka sairastavat uusiutunutta ja refraktorista multippelia
myeloomaa ja jotka ovat saanet vähintään kolmea aiempaa hoitoa, ja joiden tauti on edennyt
viimeisimmän hoidon jälkeen. Arviointiaiheen määrittely ja rajaus on esitetty tarkemmin
taulukossa 1.
Taulukko 1. Arviointiaiheen määrittely ja rajaus.

Väestö

Uusiutunutta ja refraktorista multippelia myeloomaa sairastavat
aikuispotilaat, jotka ovat saaneet vähintään kolmea aiempaa hoitoa, mukaan
lukien immunomodulaattori, proteasomin estäjä ja CD38-vasta-aine, ja joiden
tauti on edennyt viimeisimmän hoidon aikana

Arvioitava lääkehoito

Siltakabtageeniautoleuseeli (Carvykti)

Vertailuhoito

•
•
•
•

Lopputulokset

Kokonaiselossaoloaika (OS)
Elossaoloaika ennen taudin etenemistä (PFS)
Aika taudin etenemiseen
Vasteosuus (response rate)
Elossaolo-osuudet
Elämänlaatu
Vasteen kesto
Hoidon haittavaikutukset
Kustannukset
Kustannusvaikuttavuus (€/QALY, €/LYG)

Idekabtageenivikleuseeli
Belantamabi-mafodotiini
Selineksori + deksametasoni
Muiden myeloomalääkkeiden yhdistelmät
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2 Terveysongelma ja arvioitava hoito
2.1 Multippeli myelooma
Multippeli myelooma on verisyöpä, jossa pahanlaatuiset plasmasolut alkavat lisääntyä
luuytimessä. Taudille on ominaista lisääntynyt plasmasolujen määrä luuytimessä,
hyperkalsemia, munuaisten vajaatoiminta, anemia ja osteolyyttiset luustomuutokset.
Myelooma on nykyhoidoin parantumaton sairaus, jossa mahdollista remissiovaihetta seuraa
taudin uusiutuminen. Myelooman ainoa mahdollisesti parantava hoito on allogeeninen
kantasolusiirto, mutta siihen soveltuu vain pieni osa potilaista (1). Myelooman hoidot ovat
kehittyneet, ja nykyisin tautia voidaan hoitaa useita kertoja potilaskohtaisesti räätälöidyllä
hoidolla ja näin pyrkiä pitämään tauti kontrollissa. Myelooman hoidossa tavoitellaan
mahdollisimman pitkäkestoista elinaikaa ja hyvää elämänlaatua mahdollisimman vähin
haitoin (2). Hoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä vaste (parempi kuin PR), sillä
saavutettu hoitovaste vaikuttaa sekä potilaan ennusteeseen että aikaan, joka kuluu
seuraavaan hoitoon.
Suomen syöpärekisterin mukaan vuonna 2020 Suomessa oli elossa 2 115 henkilöä, joilla oli
todettu myelooma1. Samana vuonna uusia myeloomatapauksia todettiin yhteensä 356, ja
myeloomaan kuolleita raportoitiin 283. Viiden vuoden elossaolo-osuus vuosina 2018–2020
oli noin 42 %. (3)

2.2 Hoitovaihtoehdot multippelin myelooman hoidossa
Suomen myeloomaryhmä on päivittänyt hoitosuosituksensa vuonna 2021 (4).
Hoitosuosituksen mukaan uusiutuneen multippelin myelooman hoitovaihtoehtoihin vaikuttaa
vaste aiemmille hoidoille, saavutetut remissiot ja remissioiden kesto. Myeloomaryhmän
hoitosuosituksessa kerrotaan yksityiskohtaisesti ensimmäisen ja toisen hoitolinjan
hoitovaihtoehdoista, mutta myöhempien linjojen vaihtoehdot eivät ole yhtä selkeitä.
Arvioinnin kohteena olevaan käyttöaiheeseen eli myelooman neljänteen tai myöhempään
hoitolinjaan on hyväksytty Euroopassa kolme hoitovaihtoehtoa: idekabtageenivikleuseeli,
belantamabi-mafodotiini sekä selineksori yhdessä deksametasonin kanssa (5–7). Näistä
ainoastaan belantamabi-mafodotiini on Suomessa kaupan, mutta se ei kuulu
palveluvalikoimaan (8). Näin ollen mikään kolmesta ensisijaisesta vaihtoehdoista ei ole tällä
hetkellä sopiva Carvyktin vertailuhoidoksi.
Myyntiluvan haltijan mukaan seuraavat hoidot olisivat sopivia vertailuhoitoja Carvyktille:
•
•
•
•
•

1

KCd (karfiltsomibi + syklofosfamidi + deksametasoni)
PCd (pomalidomidi + syklofosfamidi + deksametasoni)
Pd (pomalidomidi + deksametasoni)
IsaPd (isatuksimabi + pomalidomidi + deksametasoni)
Bendamustiini

CD-10: C90 Myelooma ja muut plasmasolutaudit.
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•
•

EPd (elotutsumabi + pomalidomidi + deksametasoni)
Kd (karfiltsomibi + deksametasoni)

Fimean kliinisen asiantuntijan mukaan näistä vaihtoehdoista pomalidomidi-yhdistelmiä (PCd,
Pd, IsaPd ja EPd) voisi käyttää neljännessä ja myöhemmissä hoitolinjoissa, mikäli kyseistä
valmistetta ei ole käytetty aiemmissa hoitolinjoissa ja sillä oletuksella, että tauti ei ole
refraktääri pomalidomidille.

2.3 Carvykti
Carvykti eli siltakabtageeniautoleuseeli on B-solujen kypsymisantigeeniin (BCMA)
kohdennettu geenimuokattuja autologisia T-soluja sisältävä immuunihoito. Siinä potilaan
omat T-solut on ohjelmoitu uudelleen kimeeristä antigeenireseptoria (CAR) koodaavalla
transgeenillä, joka tunnistaa ja eliminoi BCMA:ta ilmentävät solut. CAR koostuu kahdesta
yhden domeenin vasta-aineesta, joilla on sidos 4-1BB-kostimulaattoridomeeniin ja CD3ζsignaalidomeeniin. Pääasiassa pahanlaatuiset B-linjan myeloomasolut sekä myöhäisvaiheen
B-solut ja plasmasolut ilmentävät BCMA:ta pinnallaan. BCMA:ta ilmentäviin soluihin
sitoutunut CAR-proteiini edistää T-solujen aktivaatiota ja ekspansiota sekä kohdesolujen
eliminaatiota. (9)
Carvykti on tarkoitettu uusiutuneen ja hoitoon reagoimattoman multippelin myelooman
hoitoon aikuisille, jotka ovat saaneet vähintään kolmea aiempaa hoitoa, mukaan lukien
immunomodulaattori, proteasomin estäjä ja CD38-vasta-aine, ja joilla sairauden on todettu
edenneen viimeisimmän hoidon aikana. (9)
Carvykti on saanut ensimmäistä kertaa myyntiluvan Euroopassa toukokuussa 2022 ja
myyntilupa on myönnetty ehdollisena. Ehdollinen myyntilupa edellyttää myyntiluvan haltijalta
toimenpiteitä, joissa myyntiluvan haltijan pitää toimittaa CARTITUDE-1-pivotaalitutkimuksen
lopputulokset viimeistään joulukuussa 2022 sekä tulokset faasin 3 tutkimuksesta
CARTITUDE-4 viimeistään joulukuussa 2026. (9)

2.3.1 Hoidon toteuttaminen ja käyttöön liittyvät varotoimet
Carvykti on annettava hoitoon kvalifioidussa hoitoyksikössä. Hoidon toteuttaminen on
havainnollistettu kuviossa 1. Ensimmäinen vaihe on leukafereesi, jossa kerätään potilaan
valkosoluja. Tämän jälkeen kerätyt solut lähetetään geneettisesti muokattavaksi muualla
sijaitsevaan keskukseen. Muokkauksen jälkeen T-solut (CAR-T-solut) siirretään takaisin
infuusiona annettavana kerta-annoksena. Tavoiteannos on 0,75 × 106 CAR-T-soluja potilaan
painokiloa kohden (enintään 1,0 × 108 CAR-positiivisia elinkykyisiä T-soluja). (9)
Ennen infuusiota potilaat saavat lymfodepletiivistä solunsalpaajahoitoa, joka vähentää
valkosolujen määrää veressä. Lymfodepletiivistä esihoitoa, joka käsittää 300 mg/m2
syklofosfamidia laskimoon ja 30 mg/m2 fludarabiinia laskimoon, annetaan päivittäin kolmen
päivän ajan. Carvykti-infuusio annetaan 5–7 päivää lymfodepletiivisen hoidon aloittamisen
jälkeen. Ennen Carvykti-infuusiota on varmistettava, että saatavilla on tosilitsumabia ja
ensiapuvälineet. Juuri ennen Carvykti-infuusiota potilaille annetaan vielä esilääkityksenä
kuumetta alentavaa lääkettä ja antihistamiinia. (9)
Carvykti-infuusion jälkeen potilaiden pitää olla kvalifioidun hoitoyksikön päivittäisessä
seurannassa 14 päivän ajan ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin vielä kaksi viikkoa, jotta
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sytokiinioireyhtymän oireet ja löydökset, neurologiset tapahtumat ja muu toksisuus voidaan
havaita. (9)

Kuvio 1. Carvykti-hoidon toteutus. Lähde: myyntiluvan haltijan toimittama materiaali.

2.4 Muiden maiden suositukset ja meneillään olevat
HTA-arvioinnit
Liitteessä 1 on esitetty yhteenveto eräiden muiden maiden HTA-arviointielinten suosituksista
tai kannanotoista. Missään maassa ei ole vielä valmistunut arviointia. Englannissa ja
Walesissa arviointi oli keskeytetty.
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3 Kliininen vaikuttavuus ja turvallisuus
3.1 Carvyktin vaikutuksia koskevat tutkimukset
Carvyktin vaikutuksia koskevat tutkimukset tunnistettiin kirjallisuushaulla2, Euroopan
lääkeviraston (EMA) julkaisemasta arviointiraportista (10) sekä myyntiluvan haltijan
toimittamasta materiaalista. Näyttö Carvyktin tehosta ja turvallisuudesta perustuu pääosin
faasin 1b/2 tutkimukseen CARTITUDE-1. Yhteenveto CARTITUDE-1-tutkimuksesta on
esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Yhteenveto kliinisen vaikuttavuuden arviointiin mukaan otetuista tutkimuksista.
CARTITUDE-1
Tutkimusasetelma

Faasin 1b/2 avoin yksihaarainen monikeskustutkimus

Tunnisteet

MMY2001, ClinicalTrials.gov: NCT0354820

Potilaat

Multippelia myeloomaa sairastavat aikuispotilaat, jotka ovat saaneet
vähintään kolmea aiempaa hoitolinjaa sisältäen proteasomin
estäjän, immunomodulaattorin ja CD38-vasta-aineen, ja jotka ovat
refraktaareja proteasomin estäjälle ja immunomodulaattorille

Interventio

-

ITT-populaatio: Carvykti (n = 113)
mITT-poulaatio: Carvykti (n = 97)
•

Faasi 1b (n = 29)

•

Faasi 2 (n = 68)

Vertailuhoidot

Ei vertailuhoitoa

Ensisijainen lopputulosmuuttuja

Kokonaisvasteosuus (ORR)

Toissijaiset lopputulosmuuttujat

Täydellinen vaste tiukennetuin kriteerein (sCR)
Täydellinen vaste (CR)
Erittäin hyvä osittainen vaste (VGPR)
Vasteen kesto
Elossaoloaika ennen taudin etenemistä (PFS)
Kokonaiselossaoloaika (OS)

Seuranta-ajan mediaani (vaihteluväli)

Primäärianalyysi (data cut-off 1.9.2020): 12,4 kuukautta
Päivitetty analyysi (data cut-off 11.2.2021): 18 kuukautta
Lopullinen analyysi (data cut-off 11.1.2022): 27,7 kuukautta

Lähteet

Primäärianalyysi 1.9.2020: (10,11)
Päivitetty analyysi 11.2.2021: (10)
Lopullinen analyysi 11.1.2022: (12,13)

ITT: hoitoaiepopulaatio (intention to treat); mITT: muokattu hoitoaiepopulaatio (modified intention to treat).

2

Kirjallisuushaku PubMed-tietokannasta (4.7.2022) hakutermein [ciltacabtagene autoleucel].
Hakutuloksia löytyi 14 kpl, joista tunnistettiin yksi artikkeli (11), joka kuvasi käyttöaiheen mukaista
tutkimusta.
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CARTITUDE-1-tutkimukseen otettiin mukaan potilaita, jotka ovat saaneet vähintään kolmea
aiempaa hoitolinjaa sisältäen proteasomin estäjän, immunomodulaattorin ja CD38-vastaaineen, ja jotka ovat refraktaareja proteasomin estäjälle ja immunomodulaattorille. Potilaiden
sisäänotto- ja poissulkukriteerit on esitetty tarkemmin liitteessä 2.
Tutkimukseen otettiin mukaan 113 potilasta, jotka kävivät leukafereesin läpi (ITT-populaatio)
(10). Carvykti-hoitoa sai ainoastaan 97 potilasta (mITT-populaatio), joista faasin 1b osassa
oli 29 potilasta ja faasin 2 osassa 68 potilasta. Potilaista 12 (10,6 %) keskeytti tutkimuksen
leukafereesin jälkeen ennen lymfodepletiivistä hoitoa. Heistä kahdeksan kuoli, kahdella tauti
eteni ja kaksi keskeytti muista syistä. Neljä potilasta sai lymfodepletiivistä hoitoa, mutta ei
Carvykti-infuusiota. Tutkimuksen kulku ja vuokaavio potilasmääristä on esitetty liitteessä 3.

3.1.1 Potilaat
ITT-populaatiosta on saatavilla tietoja vain rajoitetusti, joten tässä raportoidaan pääosin
mITT-populaation ominaispiirteitä. Potilaiden mediaani-ikä oli 61 vuotta (10). Potilaista 59 %
oli miehiä. Aiempien hoitojen mediaanimäärä oli kuusi. Kaikki potilaat olivat aiemmin saaneet
proteasomin estäjää, immunomodulaattoria, CD38-vasta-ainetta ja kortikosteroidia. Potilaista
90 % oli saanut vähintään yhden autologisen kantasolusiirron ja 8 % potilaista oli saanut
allogeenisen kantasolusiirron. Potilaiden ominaispiirteitä on esitetty tarkemmin liitteessä 4.

3.1.2 Interventio
ITT-populaatio eli 113 potilasta kävi läpi leukafereesin ja heistä lähes kaikilla (97 %) se
onnistui ensimmäisellä kerralla. Siltahoitoa eli hoitoa leukafereesin jälkeen ennen
lymfodepletiivistä solunsalpaajahoitoa sai 73 potilasta (75,3 %). Yleisimmät siltahoidot olivat
deksametasoni, bortetsomibi, syklofosfamidi ja pomalidomidi. Kaikki potilaat mITTpopulaatiossa saivat kolmen päivän ajan lymfodepletiivisenä hoitona syklofosfamidia
300 mg/m2 ja fludarabiinia 30 mg/m2 ennen Carvykti-infuusiota. (10)
Mediaaniaika leukafereesistä Carvykti-infuusion antoon oli 47 päivää (vaihteluväli 41–167)
(10). Mediaanimäärä annettuja CAR-T-soluja oli 0,709 x 106 kilogrammaa kohti. Carvyktiinfuusion mediaanikesto oli 19 minuuttia. Vaikka Carvykti-infuusio on tarkoitettu annettavaksi
potilaille vain kerran, kolme potilasta on saanut toisen Carvykti-infuusion (12).

3.1.3 Jatkohoidot
CARTITUDE-1-tutkimuksessa Carvykti-infuusion jälkeen 17 potilaalla (17,5 %) sairaus eteni.
Näistä 11 potilasta sai vähintään yhtä jatkohoitoa. Kaksi potilasta sai jatkohoitona
sädehoitoa. Yleisimmät jatkohoitona annettavat myeloomalääkkeet olivat deksametasoni (10
potilasta), selineksori (6 potilasta), syklofosfamidi (6 potilasta), sisplatiini (5 potilasta),
etoposidi (5 potilasta) ja karfiltsomibi (4 potilasta). (10)

3.1.4 Lopputulosmuuttujat
CARTITUDE-1-tutkimuksen päätulosmuuttujana oli haittatapahtumien ilmaantuvuus ja
vakavuus sekä kokonaisvasteosuus (ORR) arvioituna IMWG (International Myeloma Working
Group) kriteerein puolueettoman arviointikomitean (IRC) toimesta (10).
Toissijaisia lopputulosmuuttujia olivat farmakokinetiikka ja -dynamiikka, T-solujen
lisääntyminen, siltakabtageeniautoleuseelin vasta-aineiden ilmaantuminen, kliininen
hyötyosuus (CBR), vasteosuudet IMWG-kriteerein, jäännöstauti (MRD), vasteen kesto ja
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vasteen saavuttaminen, elossaoloaika ennen taudin etenemistä (PFS) ja
kokonaiselossaoloaika (OS) (10).

3.2 Carvykti-hoidon vaikutus hoidon lopputuloksiin
CARTITUDE-1-tutkimuksesta on saatavilla tuloksia pääosin primäärianalyysistä (data cut-off
1.9.2020) ja päivitetyistä analyyseistä (data cut-off 11.2.2021 ja 11.1.2022) (taulukko 3).
Lopullisessa analyysissä (data cut-off 11.1.2022) seuranta-ajan mediaani oli 27,7 kuukautta.
Tässä raportoidaan pääosin tuloksia mITT-populaatiosta.
Taulukko 3. Yhteenveto keskeisistä CARTITUDE-1-tutkimuksen tuloksista lopullisesta
analyysistä (data cut-off 11.1.2022) (12,14).
mITT (n = 97)
Hoitovasteen saavuttaminen ja vasteen kesto
Kokonaisvasteosuus, ORR (sCR + CR + VGPR + PR) n (%)
•

Täydellinen vaste tiukennetuin kriteerein (sCR), n (%)

•

Täydellinen vaste (CR), n (%)

•

Erittäin hyvä osittainen vaste (VGPR), n (%)

•

Osittainen vaste (PR), n (%)

•

Progressiivinen tauti (PD), % (95 %:n LV)

95 (97,9)
80 (82,5)
0
12 (12,4)
3 (3,1)
1 (0-5,6)

Vasteen keston mediaani, kuukautta

Ei saavutettu

Aika ensimmäisen vasteen saavuttamiseen, kuukautta (vaihteluväli)

1,0 (0,9–10,7)

Aika parhaimman vasteen saavuttamiseen, kuukautta (vaihteluväli)

2,6 (0,9–17,8)

Elossaoloaika ennen taudin etenemistä (PFS)
18 kuukauden PFS-osuus, % (95 %:n LV)

66,9 (56,5–75,3)

27 kuukauden PFS-osuus, % (95 %:n LV)

54,9 (44,0–64,6)

Kokonaiselossaoloaika (OS)
18 kuukauden elossaolo-osuus, % (95 %:n LV)

81,4 (72,2–87,9)

27 kuukauden elossaolo-osuus, % (95 %:n LV)

70,4 (60,1–78,6)

3.2.1 Kokonaisvasteosuus (ORR)
Kokonaisvasteosuus oli määritelmän mukaan se osuus potilaista, jotka saavuttivat
täydellisen vasteen tiukennetuin kriteerein, täydellisen vasteen, erittäin hyvän osittaisen
vasteen tai osittaisen vasteen. Kokonaisvasteosuus oli lopullisessa analyysissä 97,9 %
(95 %:n LV: 92,7–99,7). Potilaista siis 95 sai vähintään osittaisen vasteen.
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3.2.2 Elossaoloaika ennen taudin etenemistä (PFS)
Mediaani PFS-aikaa ei ole saavutettu (kuvio 2). Lopullisessa analyysiajankohdassa (data
cut-off 11.1.2022) 27 kuukauden PFS-osuus oli 54,9 (95 %:n LV: 44,0–64,6). (12)

Kuvio 2. Elossaoloaikaa ennen taudin etenemistä (PFS) kuvaava Kaplan-Meier-käyrä
lopullisesta analyysista (data cut-off 11.1.2022) (13).

3.2.3 Kokonaiselossaoloaika (OS)
Mediaani OS-aikaa ei ole saavutettu (kuvio 3). Lopullisessa analyysiajankohdassa (data cutoff 11.1.2022) 27 kuukauden elossaolo-osuus oli 70,4 %. (12)
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Kuvio 3. Kokonaiselossaoloaikaa (OS) kuvaava Kaplan-Meier-käyrä lopullisesta
analyysiajankohdasta (data cut-off 11.1.2022) (13).

3.2.4 Terveyteen liittyvä elämänlaatu
Terveyteen liittyvää elämänlaatua mitattiin CARTITUDE-1-tutkimuksen aikana EORTC-QLQC30-mittarilla. Vastausprosentti oli 92,6 % lähtötilanteessa ja 83,1 % päivänä 100.
Vastausprosentti väheni seuranta-aikana. (10)
EORTC-QLQ-C30-mittarin osioissa yleinen terveydentila (global health status) ja fyysinen
toimintakyky, havaittiin terveydentilan heikkeneminen päivänä 7, mikä vastasi Carvyktin
haittatapahtumien alkamista. Tämän jälkeen tuloksissa oli nähtävissä paranemista ajan
edetessä. Mittarin osiossa, jossa mitattiin kivun oireita, havaittiin kivun voimakkuuden
vähenemistä päivästä 7 eteenpäin. Vastaavaa havaittiin myös mittarin osiossa, jossa mitattiin
uupumusoireita. Potilaat raportoivat myös tulevaisuuden näkymänsä parantuneen
lähtötilanteesta EORTC-QLQ-MY20-mittarilla3. (10)

3.3 Alaryhmäanalyysit
Alaryhmäanalyysien tuloksia primäärianalyysistä on esitetty liitteessä 5. Havaittu ORR oli
samankaltainen kaikissa tutkituissa alaryhmissä. EMAn arviointiraportissa (EPAR) todetaan,
että potilailla, jotka olivat aiemmin saaneet allogeenisen kantasolusiirron oli hieman
alhaisempi kokonaisvasteosuus verrattuna potilaisiin, jotka eivät olleet saaneet
kantasolusiirtoa (87,5 % vs. 97,8 %) (10). Potilasjoukko, joka oli saanut allogeenisen

3

The European Organisation for the Research and Treatment of Cancer Multiple Myeloma module
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kantasolusiirron, oli kuitenkin pieni (n = 8), joten tuloksesta ei voi tehdä luotettavia
johtopäätöksiä.
Alaryhmäanalyysien perusteella ei näytä olevan mahdollista tunnistaa myyntiluvan mukaista
käyttöaihetta rajatumpia potilasryhmiä, jotka hyötyisivät Carvykti-hoidosta muita enemmän.

3.4 Epäsuora vertailu
Carvykti-hoitoa on tutkittu ainoastaan yksihaaraisessa tutkimuksessa ilman vertailuryhmää.
Myyntiluvan haltija on esittänyt epäsuoran vertailun tavanomaisiin myeloomahoitoihin
(tutkijan valitsema hoito) sekä belantamabi-mafodotiiniin.

3.4.1 Epäsuora vertailu tavanomaisiin myeloomahoitoihin
Epäsuora vertailu tavanomaisiin myeloomahoitoihin toteutettiin inverse probability weighting
(IPW) -menetelmällä. Eli kahden vertailtavan tutkimuksen potilaskohtaiset tulokset
painotettiin logistisen regressiomallin ja Coxin suhteellisen riskitiheyksien mallin avulla
luotujen painokertoimien avulla niin, että merkittävimpien prognostisten tekijöiden jakauma
on tasapainossa vertailtujen ryhmien välillä. Lopulta kahden tutkimuksen välillä ei siis verrata
alkuperäisiä potilaskohtaisia mittaustuloksia sellaisinaan, vaan vertailussa käytetään
tilastomatemaattisin laskelmin painotettuja arvoja.
Epäsuora vertailu tehtiin LocoMMotion-tutkimukseen, joka on prospektiivinen, eiinterventiotutkimus, jossa tutkitaan nykyisen hoitokäytännön mukaisesti annettujen
myeloomahoitojen vaikuttavuutta (15). Tutkimus on edelleen käynnissä. Tutkimuksessa oli
mukana 248 potilasta 76 eri tutkimuspaikasta. Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden oli
täytynyt saada vähintään kolmea aiempaa myeloomahoitoa tai heidän täytyi olla
tuplarefraktaareja proteasomin estäjälle ja immunomodulaattorille. Heidän oli täytynyt
aiemmin saada proteasomin estäjää, immunomodulaattoria ja CD38-vasta-ainetta.
Tutkimuksessa ensisijainen lopputulosmuuttuja oli ORR. Toissijaisia tulosmuuttujia olivat
sCR, CR, VGPR, vasteen kesto, vasteen alkaminen, PFS, OS, potilaiden raportoimat
tulokset sekä turvallisuus.
Epäsuora vertailu on tehty sekä ITT-populaatiolle että mITT-populaatiolle. CARTITUDE-1tutkimuksen ITT-populaatio koostui 113 potilaasta ja mITT-populaatio 97 potilaasta.
Vastaavasti LocoMMotion-tutkimuksen ITT-populaatio koostui 248 potilaasta ja mITTpopulaatio 170 potilaasta.
Epäsuoraan vertailuun tarvittavien painokertoimien laskemiseen valittiin mukaan
kirjallisuuden ja kliinisten asiantuntijoiden näkemysten perusteella tärkeimmät multippelin
myelooman prognostiset tekijät, jotka olivat:
•
•
•
•
•

4

refraktaarisuus xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
taudin ISS4-riskiluokka xxxxxxxxxxxxx
aika taudin etenemiseen edellisessä hoitolinjassa xxxxxxxxxxxxxxxx
levinneisyys luuytimen ulkopuolelle xxxxxxxxxxx
aikaisempien hoitolinjojen määrä xxxxxxxxxxxx
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

vuosia myeloomadiagnoosista xxxxxxxxxxx
aikaisempien hoitolinjojen keskimääräinen kesto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ikä xxxxxxxxxxxxx
hemoglobiini xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
laktaattidehydrogenaasipitoisuus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
kreatiniinipuhdistuma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
suorituskyky ECOG-luokituksen mukaan xxxxxxxx
sukupuoli xxxxxxxxxxxxxxxxx
tautityyppi xxxxxxxxxxxxxx

Epäsuoran vertailun tulokset, OS
Painottamattomat analyysit tuottivat tulokseksi hasardisuhteet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ITTpopulaatiossa ja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mITT-populaatiossa, kun tarkastellaan
kokonaiselossoloaikaa. Kaikki kovariaatit huomioivissa painotetuissa analyyseissä arvio
Carvyktin vaikuttavuudesta xxxxxxxxxxxxxxxxxx ITT-populaatiossa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx kuin mITT-populaatiossakin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tuloksia mITT-populaation epäsuorasta vertailusta on esitetty
taulukossa 4.
Taulukko 4. CARTITUDE1- ja LocoMMotion-tutkimusten kokonaiselossalaoloaikatulosten
(OS) epäsuoran vertailun tulokset sellaisenaan sekä painotettuina mITT-populaatiosta.
Kokonaiselossaoloajan
mediaani, kk (95 % LV)

12 kk elossaolo-osuus
(%)

15 kk elossaolo-osuus
(%)

CARTITUDE-1

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

LocoMMotion

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

CARTITUDE-1

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

LocoMMotion

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Tutkimus
Painottamattomat tulokset

Painotetut tulokset

Epäsuoran vertailun tulokset, PFS
Painottamattomat analyysit tuottivat tulokseksi hasardisuhteet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ITT-populaatiossa ja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mITT-populaatiossa, kun
vaikuttavuusmittarina käytetään elossaoloaikaa ennen taudin etenemistä. Kaikki kovariaatit
huomioivissa painotetuissa analyyseissä arvio Carvyktin vaikuttavuudesta xxxxxxxxxxxxxx
niin ITT-populaatiossa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kuin mITT-populaatiossakin
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Tuloksia mITT-populaatiosta on esitetty
taulukossa 5.
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Taulukko 5. CARTITUDE1- ja LocoMMotion-tutkimusten PFS-tulosten epäsuora vertailu
sellaisenaan sekä painotettuna mITT-populaatiosta.
Elossaoloaika ennen
taudin etenemistä
mediaani, kk (95 % LV)

12 kk PFS-osuus (%)

15 kk PFS-osuus (%)

CARTITUDE-1

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

LocoMMotion

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

CARTITUDE-1

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

LocoMMotion

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Tutkimus
Painottamattomat tulokset

Painotetut tulokset

Epäsuoran vertailun tulokset, hoitovaste
Taulukossa 6 esitetään epäsuoran vertailun tulokset neljän eri hoitovastemuuttujan suhteen.
Nämä ovat kokonaisvasteosuus (ORR), erittäin hyvä osittainen vaste, täydellinen vaste ja
MRD-negatiivisuus. Tulokset esitetään painotettuina vasteina tutkijan valitsemaan hoitoon
jokaista muuttujaa kohti sekä painotuksen jälkeen niitä vastaavina vetosuhteina ja vasteiden
suhteina. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Taulukko 6. Hoitovasteen epäsuora vertailu. Tulokset esitetty painottamattomina ja
painotettuina ITT-populaatiosta.
Havaittu vaste (%)
Mittari

Painotettu
Havaittu
Painotettu
tutkijan valinta
vetosuhde OR vetosuhde OR
% vaste
(95 % LV)
(95 % LV)
(95 % LV)

Vasteiden
suhde
(95 % LV)

Carvykti

Tutkijan
valinta

Kokonaisvasteosuus

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Erittäin hyvä
osittainen
vaste

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Täydellinen
vaste

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

MRDnegatiivisuus

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

3.4.2 Epäsuora vertailu belantamabi-mafodotiiniin
Myyntiluvan haltija on toteuttanut kaltaistetun epäsuoran vertailun (MAIC) CARTITUDE-1tutkimuksen ja DREAMM-2-tutkimuksen tulosten välillä. DREAMM-2-tutkimuksessa arvioitiin
belantamabi-mafodotiinin vaikuttavuutta (16). Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 196
potilasta Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Australiasta kahdessa tutkimushaarassa, joista
yksi sai belantamabi-mafodotiinia 2,5 mg/kg (97 potilasta) ja toinen sai sitä 3,4 mg/kg (99
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potilasta). Koska valmisteen myyntilupa Euroopassa perustuu vain ensin mainitun kohortin
tuloksiin, myös epäsuorassa vertailussa on käytetty ainoastaan niitä.
Perusanalyysissä CARTITUDE-1-tutkimuksen populaatiota painotettiin huomioiden
refraktaarisuus, sytogeneettinen profiili, riskiluokka ja plasmasytoomien määrä.
Perusanalyysin lisäksi myyntiluvan haltija toteutti myös yhden skenaarioanalyysin, jossa
perusanalyysissä käytettyjen prognostisten tekijöiden lisäksi CARTITUDE-1-tutkimuksen
populaatiota painotettiin huomioiden xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Tästä epäsuorasta vertailusta raportoidaan kokonaisvasteosuuksien (ORR) vetosuhde, PFStulosten hasardisuhde ja kokonaiselossaoloaikatulosten (OS) hasardisuhde (taulukko 7).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Taulukko 7. Carvyktin ja belantamabi-mafodotiinin epäsuoran vertailun tulokset ITTpopulaatiosta.
Tulos

95 % LV

p-arvo

Kokonaisvasteosuuksien (ORR) vetosuhde
Perusanalyysi

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Skenaarioanalyysi

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Elossaoloaika ennen taudin etenemistä (PFS) – hasardisuhde
Perusanalyysi

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Skenaarioanalyysi

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Perusanalyysi

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Skenaarioanalyysi

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Kokonaiselossaoloaikojen hasardisuhde

3.4.3 Fimean kommentit myyntiluvan haltijan epäsuoriin vertailuihin
Myyntiluvan haltija esittää Carvyktin hoitovaikutuksen suuruudesta epäsuoria vertailuja,
koska CARTITUDE-1 ei yksihaaraisena tutkimuksena tarjoa suoraa vertailukohtaa.
Menetelmäksi on valittu inverse probability weighting (IPW) ja kaltaistettu epäsuora vertailu
(MAIC) kahden muun yksihaaraisen tutkimuksen (LocoMMotion ja DREAMM-2) tulosten
kanssa. LocoMMotion-tutkimuksessa selvitettiin parhaan saatavilla olevan nykyisen
hoitokäytännön mukaisen hoidon vaikuttavuutta ja DREAMM-2-tutkimuksessa belantamabimafodotiinin vaikuttavuutta.
Epäsuora vertailu toteutettiin kummassakin tapauksessa ankkuroimattomana (unanchored)
vertailuna, jolloin verrattavissa tutkimuksissa ei ollut mukana verrattaville tutkimuksille
yhteistä vertailuhoitoa. Verrattuna ankkuroituun vertailuun, joudutaan ankkuroimattomassa
vertailussa tekemään huomattavasti vahvempia oletuksia (17). Harhattomien tulosten
saamiseksi joudutaan erityisesti olettamaan, että kaikkien vaikutusta muovaavien tekijöiden
ja kaikkien ennustavien tekijöiden vaikutus pystytään huomioimaan laskettaessa
potilaskohtaisia painokertoimia (18). Käytännössä tätä oletusta ei ole mahdollista täysin
toteuttaa: kaikkia vaikuttavia tekijöitä ei joko tunneta tai tietoja niistä ei ole saatavilla.
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CARTITUDE-1- ja LocoMMotion-tutkimusten epäsuoran vertailun tulosten mukaan Carvyktin
vaikutus hoidon lopputuloksiin näyttää olevan parempi kuin vertailussa mukana olleilla
tavanomaisilla myeloomalääkkeillä. Menetelmäksi valikoitui inverse probability weighting,
sillä molemmista tutkimuksista oli saatavilla potilaskohtaista aineistoa. Fimean
arviointiryhmän mukaan epäsuora vertailu oli hyvin ja kattavasti dokumentoitu.
LocoMMotion-tutkimus on prospektiivinen, ei-interventiotutkimus, jossa tarkasteltiin eri
maissa käytössä olevien eri myeloomalääkkeiden ja niiden yhdistelmien vaikuttavuutta.
LocoMMotion-tutkimuksessa potilaat saivat lääkärin valitsemaa myeloomahoitoa, joka saattoi
koostua yhdestä lääkkeestä tai usean lääkkeen yhdistelmästä. Erilaisia hoitovaihtoehtoja oli
tutkimuksessa noin sata (15), ja näistä vain osa on Suomessa käytössä vastaavassa
hoitolinjassa. Epäselväksi jää, kuinka hyvin LocoMMotion-tutkimuksen myeloomahoidot
vastaavat Suomessa käytettyjä hoitoja ja ovatko epäsuoran vertailun tulokset sovellettavissa
tämän arvioinnin vertailuhoitoihin. Lisäksi LocoMMotion toteutettiin pääosin Euroopassa ja
CARTITUDE-1-tutkimus kokonaan Yhdysvalloissa, eikä maantieteellistä eroa
tutkimuspopulaatioissa ei voida täysin painotuksilla tasata.
Koska CARTITUDE-1-tutkimus on yksihaarainen, epäsuora vertailu on keskeisessä roolissa
hoidollista arvoa ajatellen. Myös kustannusvaikuttavuusanalyysi perustuu epäsuoran
vertailun tuloksiin. Fimean näkemyksen mukaan epäsuoran vertailun tuloksiin sisältyy suurta
epävarmuutta.

3.5 Turvallisuus
Tässä raportoidaan tuloksia sekä CARTITUDE-1-tutkimuksesta että koko
turvallisuusaineistosta, joka koostui kolmen eri tutkimuksen potilaista:
•
•
•

CARTITUDE-1-tutkimuksen (MMY2001) pääkohortissa mukana olleet potilaat
(n = 97)
Supportiivisessa MMY2001-tutkimuksessa mukana olleet japanilaiset potilaat (n = 9)
Supportiivisessa CARTITUDE-2-tutkimuksessa (MMY2003) olleet potilaat (n = 18)

Lisäksi EMAlle on toimitettu päivitettyjä turvallisuustietoja meneillään olevista tutkimuksista.
Päivitetyissä tuloksissa ei ollut merkittäviä uusia lisätietoja. Tulokset yleisimmistä
haittatapahtumista koko turvallisuuspopulaatiosta päivitetystä analyysiajankohdasta on
esitetty liitteessä 6 (n = 179) (10).
CARTITUDE-1-tutkimukseen osallistuneista potilaista 91:llä (94 %) havaittiin vähintään 3.
asteen haittatapahtuma (10). Yleisimmät minkä tahansa asteiset haittatapahtumat olivat
neutropenia (95,9 %), sytokiinioireyhtymä (94,8 %), anemia (81,4 %), trombosytopenia (79,4
%), leukopenia (61,9 %) ja lymfopenia (52,6 %) (12). Yhteenveto CARTITUDE-1-tutkimuksen
yleisimmistä haittatapahtumista lopullisesta analyysistä (data cut-off 11.1.2022) on esitetty
liitteessä 7.
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Taulukko 8. Yhteenveto CARTITUDE-1-tutkimuksen aikana ilmenneistä haittatapahtumista
päivitetystä analyysiajankohdasta (data cut-off 11.2.2021) (10).
Carvykti (n = 97)
n (% potilaista)
Hoidon aikana ilmenneet haittatapahtumat
Vähintään yksi haittatapahtuma

97 (100)

Vaikea tai henkeä uhkaava haittatapahtuma (aste 3–4)

91 (94)

Vakava haittatapahtuma (SAE)

53 (55)

Kuolemaan johtanut haittatapahtuma

6 (6)

Hoitoon liittyvät haittatapahtumat
Vähintään yksi haittatapahtuma

96 (99)

Vakava haittatapahtuma (SAE)

42 (43)

Kuolemaan johtanut haittatapahtuma

6 (6)

Haittatapahtuman vaikeusaste: 1 = lievä, 2 = kohtalainen, 3 = vaikea, 4 = henkeä uhkaava, 5 = kuoleman
aiheuttava haittatapahtuma.
SAE: Vakava haittatapahtuma (serious adverse event): Lääkevalmisteen aiheuttama kuolemaan johtava, henkeä
uhkaava, sairaalahoidon aloittamista tai jatkamista vaativa, pysyvään tai merkittävään toimintaesteisyyteen tai kyvyttömyyteen johtava vaikutus tai synnynnäinen anomalia tai epämuodostuma (Direktiivi 2001/83/EY).

3.5.1 Vakavat haittatapahtumat
Päivitetyssä analyysissä (data cut-off 11.2.2021) vakavia haittatapahtumia havaittiin 53
potilaalla (54,6 %). Yleisimmät vakavat haittatapahtumat olivat sytokiinioireyhtymä (n = 20),
keuhkokuume (n = 5), sepsis (n = 5) ja neurotoksinen oireyhtymä (ICANS5) (n = 5).
Carvyktiin liittyviä vakavia haittatapahtumia havaittiin 42 potilaalla. Asteen 3 tai 4 vakavia
haittatapahtumia havaittiin 29 potilaalla (29,9 %). (10)

3.5.2 Kuolemat
Lopullisessa analyysissä (data cut-off 11.1.2022) yhteensä 30 potilasta oli kuollut
tutkimuksen aikana. 14 potilaalla syy oli taudin eteneminen, lopuilla potilailla syynä oli
haittatapahtuma. 10 potilaalla haittatapahtuma ei liittynyt hoitoon ja kuudella potilaalla se
liittyi hoitoon. (12)

3.5.3 Immunologiset haittatapahtumat
Päivitetyssä analyysissä (data cut-off 11.2.2021) kaikista Carvykti-infuusion saaneista
potilaista 15 potilaalla oli havaittu siltakabtageeniautoleuseelin vasta-aineita. Vasta-aineita
alettiin havaita noin 100 päivää Carvykti-infuusion jälkeen. (10)

5

Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome.
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3.6 Meneillään olevat tutkimukset
Meneillään olevia tutkimuksia Carvyktin tehosta multippelin myelooman hoidossa etsittiin
ClinicalTrials.gov-tietokannasta. Tarkemmat hakukriteerit on esitetty liitteessä 8.
Tietokannasta tunnistettiin viisi tutkimusta, jotka olivat tämän arvioinnin kannalta
mielenkiintoisia.
Meneillään on kaksi faasin 3 tutkimusta (CARTITUDE-4 ja CARTITUDE-5). CARTITUDE-4tutkimuksessa Carvyktin tehoa ja turvallisuutta verrataan pomalidomidin, bortetsomibin ja
deksametasonin (PVd) sekä daratumumabin, pomalidomidin ja deksametasonin (DPd)
yhdistelmiin relapoitunutta multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla, jotka ovat
refraktaareja lenalidomidille. Tutkimukseen otetaan mukaan potilaita, jotka ovat saaneet 1–3
aiempaa hoitoa, sisältäen proteasomin estäjän ja immunomodulaattorin. Tutkimuksen
ensisijainen päättymispäivä on huhtikuussa 2026.
CARTITUDE-5-tutkimuksessa äskettäin diagnosoiduille myeloomapotilaille annetaan
bortetsomibin, lenalidomidin ja deksametasonin (VRd) yhdistelmähoitoa, minkä jälkeen heille
annetaan Carvyktia. Tätä hoitoa verrataan VRd-hoitoon ja sen jälkeen annettavaan
lenalidomidin ja deksametasonin yhdistelmähoitoon (Rd). Tutkimukseen otetaan mukaan
potilaita, joille autologinen kantasolusiirto ei ole ensisijainen hoitovaihtoehto. Tutkimuksen
ensisijainen päättymispäivä on kesäkuussa 2026.
Meneillään olevien tutkimusten perusteella Carvyktin käyttöaihe tulee todennäköisesti
tulevaisuudessa laajenemaan myelooman aiempiin hoitolinjoihin.

3.7 Pohdinta
CARTITUDE-1-tutkimuksessa 97 potilasta sai Carvykti-infuusion. Päätulosmuuttuja eli
kokonaisvasteosuus oli lopullisessa analyysissä 97,9 % (95 %:n LV: 92,7–99,7). Potilaista
siis 95 sai vähintään osittaisen vasteen. Täydellisen vasteen tiukennetuin kriteerein sai 83 %
potilaista. Vasteen keston mediaania eikä PFS- tai OS-mediaaniaikaa saavutettu lopullisessa
analyysissä. 27 kuukauden elossaolo-osuus oli 70,4 % ja PFS-osuus oli 54,4 %.
Alaryhmäanalyysien perusteella ei näytä olevan mahdollista tunnistaa myyntiluvan mukaista
käyttöaihetta rajatumpia potilasryhmiä, jotka hyötyisivät Carvykti-hoidosta muita enemmän.
Carvyktin tehoa ja turvallisuutta on tällä hetkellä tutkittu ainoastaan faasin 1/2b
tutkimuksessa CARTITUDE-1. Kliinisen vaikuttavuuden arviointia vaikeuttaa se, ettei
CARTITUDE-1-tutkimuksessa ollut vertailuhoitoa. Myyntiluvan haltija toimitti Fimean käyttöön
epäsuoran vertailun tavanomaisiin myeloomalääkkeisiin verrattuna ja belantamabimafodotiiniin verrattuna. Epäsuorat vertailut olivat ankkuroimattomia eli niissä ei ollut yhteistä
vertailuhoitoa. LocoMMotion-tutkimus oli prospektiivinen, ei-interventiotutkimus, joten sen
tulosten vertailu satunnaistetun, kontrolloidun tutkimuksen tuloksiin on epävarmaa, eikä siinä
mukana olleet myeloomahoidot vastaa täysin tämän arvioinnin vertailuhoitoja. Fimean arvion
mukaan epäsuoran vertailun tuloksiin sisältyy suurta epävarmuutta.
Carvyktia saaneista potilaista 91:llä (94 %) havaittiin vähintään yksi ≥ 3. asteen
haittatapahtuma. Yleisimmät haittatapahtumat olivat neutropenia (95,9 %),
sytokiinioireyhtymä (94,8 %), anemia (81,4 %), trombosytopenia (79,4 %), leukopenia (61,9
%) ja lymfopenia (52,6 %). Viimeisimmässä analyysiajankohdassa 30 potilasta oli kuollut.
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Tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät huomiot Fimean kliinisen asiantuntijan mukaan liittyvät
sytokiinioireyhtymään, joka on tunnusomainen haittatapahtuma nimenomaan CAR-Tsoluvalmisteille. Kyseinen haitta on kuitenkin mahdollista hoitaa tai estää tehokkaasti, ja
aiheuttaa enää harvoin asteen 3 tai 4 vakavan haittatapahtuman.
Carvyktin seuranta-aika oli suhteellisen lyhyt, joten tietoa pitkäaikaisesta tehosta ja
turvallisuudesta pitää vielä odottaa. CARTITUDE-1-tutkimuksen potilailla jatkuu
pitkäaikaisseuranta erillisessä CARTinue-tutkimuksessa.
Fimean kliinisen asiantuntijan mukaan CARTITUDE-1-tutkimuksen tulokset ovat lupaavia,
mutta tutkimuksen potilasjoukko on hyvin valikoitunut, eikä se ehkä täysin vastaa
suomalaista potilasjoukkoa.

27

4 Kustannusvaikuttavuus
Kustannusvaikuttavuuden arviointi perustuu myyntiluvan haltijan Fimealle toimittamaan
ositettuun elinaikamalliin, jossa Carvykti-hoitoa verrataan useista myeloomahoidoista
koostuvaan vertailuhoitoon (taulukko 9). Kuvaus myyntiluvan haltijan
kustannusvaikuttavuusanalyysin menetelmistä ja tuloksista esitetään luvuissa 4.1 ja 4.2.
Fimean kommentit myyntiluvan haltijan analyysiin ja tuloksiin ovat luvussa 4.2 ja
myyntiluvan haltijan malliin pohjautuva Fimean skenaarioanalyysi luvussa 4.3.

4.1 Myyntiluvan haltijan analyysissä käytetyt
menetelmät
Myyntiluvan haltijan lähestymistapa kustannusvaikuttavuuden arviointiin on kuvattu lyhyesti
taulukossa 9.
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Taulukko 9. Yhteenveto myyntiluvan haltijan kustannusvaikuttavuusanalyysissä käytetyistä
menetelmistä.
Arvioinnin rajaus
Potilaiden ominaisuudet (CARTITUDE-1-tutkimuksen ITTpopulaatioon perustuen):
• Miesten osuus: 58 %
Väestö

• Ikä: 62 vuotta
• Paino: 81 kg
• Ihon pinta-ala: 1,9 m2

Arvioitava lääkehoito

Carvykti
Nykyhoitokäytäntö, johon kuuluu useita eri hoitoja:

Vertailuhoito

Lopputulokset

•
•
•
•
•
•
•

KCd (karfiltsomibi + syklofosfamidi + deksametasoni) xxxxxx
PCd (pomalidomidi + syklofosfamidi + deksametasoni) xxxxxx
Pd (pomalidomidi + deksametasoni) xxxxxx
IsaPd (isatuksimabi + pomalidomidi + deksametasoni) xxxxxx
Bendamustiini xxxxxx
EPd (elotutsumabi + pomalidomidi + deksametasoni) xxxxxx
Kd (karfiltsomibi + deksametasoni) xxxxxx

Kustannukset, elinvuodet, laatupainotetut elinvuodet,
kustannusvaikuttavuus (€/LYG, €/QALY)

Menetelmät
Taloudellisen arvioinnin menetelmä

Kustannusvaikuttavuusanalyysi (€/LYG),
Kustannusutiliteettianalyysi (€/QALY)

Näkökulma

Terveydenhuollon maksaja

Mallin rakenne

Ositettu elinaikamalli (partitioned survival model)

Diskonttokorko

Kustannukset ja terveyshyödyt diskontattu 3 %:n diskonttokorolla

Aikahorisontti

Elinaika (maksimissaan 40 vuotta)

Syklin pituus

Viikko (7 päivää)

Carvykti-hoidon tulosten
ekstrapolointi

Perustuu CARTITUDE-1-tutkimuksen koko tutkimusryhmän
analyysiin

Vertailuhoidon tulosten ekstrapolointi

Perustuu LocoMMotion-tutkimuksen koko tutkimusryhmän
analyysiin

Herkkyysanalyysit

Yksisuuntainen deterministinen herkkyysanalyysi, probalistinen
herkkyysanalyysi sekä skenaarioanalyysejä

4.1.1 Mallin rakenne
Myyntiluvan haltijan toimittama malli on ositettu elinaikamalli, jossa terveyden tiloina ovat
aika ennen taudin etenemistä (pre progression), edennyt tauti (post progression) ja kuolema
(death) (kuvio 4). Potilaat aloittavat aika ennen taudin etenemistä -tilassa, johon kuuluvat
myös potilaat, joilla on stabiili tauti tai jotka saivat vasteen lääkehoidosta. ”Aika ennen taudin
etenemistä”-tilasta siirrytään edenneen taudin tilaan tai suoraan tilaan ”kuolema”. Potilaiden
siirtymää tilaan ”edennyt tauti” mallinnettiin CARTITUDE-1-tutkimuksen PFS-tulosten
perusteella ja potilaiden siirtymä tilaan ”kuolema” mallinnettiin vastaavasti OS-tulosten
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perusteella. Potilaiden kuolleisuus oli rajoitettu niin, että se oli vähintään yhtä suuri kuin
normaalipopulaation kuolleisuus. Mallissa potilaat elivät korkeintaan 100-vuotiaiksi.

Kuvio 4. Myyntiluvan haltijan ositetun elinaikamallin rakenne.

4.1.2 Terveysvaikutukset ja hoidon kesto
Potilaiden osuus mallin eri tiloissa eri ajanhetkinä perustuu Carvykti-hoidon osalta
CARTITUDE-1-tutkimuksen ja vertailuhoidon osalta LocoMMotion-tutkimuksen tulosten
ekstrapolointiin. Ekstrapolointi toteutettiin sovittamalla tutkimuksen havaintoihin (KaplanMeier-käyrät) useita jakaumia, joista valittiin paras sovite. Hoitohaaroihin sovitettiin aluksi
jakaumat erikseen toisistaan riippumatta, minkä jälkeen valittiin sama sovitejakauma
kummallekin hoitohaaralle. Kriteereinä käytettiin Akaiken informaatiokriteeriä (AIC) ja
Bayesiläistä informaatiokriteeriä (BIC), visuaalista tarkastelua, ennustetun elossaolon
kliinistä uskottavuutta sekä ulkopuolista dataa.
Kokonaiselossaoloaika (OS)
Kokonaiselossaoloajan mallinnuksessa käytettiin sovitetta CARTITUDE-1- (mediaani
seuranta-aika 27,7 kuukautta) ja LocoMMotion-tutkimusten (11 kuukautta) dataan perustuen.
Carvykti- ja vertailuhoitohaarassa (Physician’s choice) käytettiin molemmissa xxxxxxxxxxx
jakaumaa (kuvio 5). Tuloksia vaihtoehtoisista jakaumista on esitetty liitteessä 9. OSsovitteessa käytettiin vertailuna ulkoista xxxxxxxxxxx-tutkimuksesta saatua dataa, joka tuki
xxxxxxxxxxxxx jakauman valintaa.
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Kuvio 5. Kustannusvaikuttavuusmallissa käytetyt kokonaiselossaoloaikaa (OS) kuvaavat
jakaumat.
Elossaoloaika ennen taudin etenemistä (PFS)
PFS-mallinnuksessa käytettiin sovitetta CARTITUDE-1- (mediaaniseuranta-aika 27,7
kuukautta) ja LocoMMotion-tutkimusten (11 kuukautta) dataan perustuen. Carvykti- ja
vertailuhaarassa (Physician’s choice) käytettiin molemmissa xxxxxxxxxxx-jakaumaa (kuvio
6). Tuloksia vaihtoehtoisista jakaumista on esitetty liitteessä 9. PFS-sovitteessa käytettiin
vertailuna ulkoista xxxxxxxxxxx-tutkimuksesta saatua dataa, joka tuki xxxxxxxxxxx-jakauman
valintaa.

Kuvio 6. Kustannusvaikuttavuusmallissa käytetyt elossaoloaikaa ennen taudin etenemistä
(PFS) kuvaavat jakaumat.
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4.1.3 Mallissa huomioidut haittatapahtumat
Mallissa huomioitiin sellaiset 3.–4. asteen haittatapahtumat, joita CARTITUDE-1tutkimuksessa ilmeni vähintään viidellä prosentilla potilaista. Haittatapahtumat vaikuttivat
Carvyktiä saaneilla potilailla sekä kustannuksiin että elämänlaatuun. Vertailuhaarassa
oletettiin, että haittatapahtumista ei aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia tai disutiliteetteja.

4.1.4 Terveyteen liittyvä elämänlaatu
Tulokset terveyteen liittyvästä elämänlaadusta saatiin CARTITUDE-1-tutkimuksen EQ-5D5L-mittarilla kerätyistä tiedoista sekä kirjallisuudesta. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Mallinnuksessa käytetyt utiliteettiarvot eri terveystiloissa on esitetty taulukossa 10.
Haittatapahtumista aiheutuneet disutiliteetit huomioitiin ainoastaan Carvykti-hoitohaarassa
kertaluontoisesti mallin alussa.
Taulukko 10. Myyntiluvan haltijan kustannusvaikuttavuusanalyysissä käytetyt utiliteettiarvot.
Hoitohaara

Ennen taudin etenemistä

Edennyt tauti

Carvykti

0,773

0,657

Vertailuhoito

0,773

0,657

4.1.5 Hoidon kesto
Carvykti-hoito annettiin yhtenä kertaluontoisena infuusiona, jolloin suurin osa kustannuksista
muodostuu heti hoidon alussa. CARTITUDE-1-tutkimuksessa yksi potilas sai lisäksi toisen
Carvykti-infuusion, koska hänen tautinsa oli edennyt. Vertailuhoidon kestona käytettiin xxxx
vuotta LocoMMotion-tutkimukseen perustuen.

4.1.6 Resurssien käyttö ja kustannukset
Myyntiluvan haltijan kustannusvaikuttavuusanalyysissä huomioitiin lääke- ja
annostelukustannukset, muut hoitoon liittyvät suorat kustannukset, taudin hallinnan ja
seurannan kustannukset sekä haittatapahtumien kustannukset.
Lääke- ja annostelukustannukset
Yhden Carvykti-infuusion verottomana tukkumyyntihintana käytettiin 420 000 euroa, xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Vertailuhoitoina käytettyjen kemoterapioiden osalta oletettiin, että laskimoinfuusiona
annettavien lääkkeiden infuusiopakkauksia ei jaeta eikä ylijäävää lääkemäärää hyödynnetä
muiden potilaiden hoidossa. Sen sijaan suun kautta annosteltavien lääkkeiden pakkaukset
oletettiin jaettavaksi. Kemoterapioiden hinnat ja annostelut on esitelty liitteessä 10.
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Muut hoitoon liittyvät suorat kustannukset
Mallissa huomioitiin ennen Carvyktin annostelua aiheutuneet kustannukset, kuten
leukafereesi, siltahoito (bridging therapy) sekä esihoitona annettava lymfodepletiivinen
solunsalpaajahoito. Näiden lisäksi mallissa huomioitiin seurannan ja tarkkailun kustannukset
(Carvykti-infuusion jälkeinen 14 päivän sairaalaseuranta ja 100 päivän tarkkailu).
Vertailuhoidolle huomioitiin taudin hallintaan ja seurantaan liittyvät kustannukset.
Haittatapahtumien kustannukset
Haittatapahtumien hoidosta aiheutuneet kustannukset (13 444 €) laskettiin vain Carvyktiä
saaneille potilaille CARTITUDE-1-tutkimukseen perustuvan ilmaantuvuuden ja yksittäisten
haittatapahtumien hoidon kustannusten pohjalta (liite 10). Haittatapahtumien oletettiin
tapahtuvan hoidon alussa Carvykti-infuusion jälkeen. Vertailuhoitohaarassa ei huomioitu
lainkaan haittatapahtumien hoidon kustannuksia.
Muut huomioidut kustannukset
Edenneen taudin aiheuttamien jatkohoitojen kustannukset huomioitiin kertaluontoisesti
52,6 %:lle kummankin hoitohaaran potilaista kirjallisuuteen perustuen. Jatkohoitojen kestoksi
oletettiin xxxx kuukautta.
Palliatiivisen hoidon kustannus oli Carvykti-hoitoa saaneilla 9 306 € ja vertailuhoitoa saaneilla
11 277 €, ja se laskettiin kerran molempien hoitohaarojen kaikille potilaille, jotka siirtyivät
mallin ”kuolema”-tilaan.

4.2 Myyntiluvan haltijan esittämät tulokset
4.2.1 Perusanalyysin tulokset
Myyntiluvan haltijan perusanalyysin diskontattujen (3 %) tulosten yhteenveto on esitetty
taulukossa 11. Diskonttaamattomat tulokset on esitetty liitteessä 11. Myyntiluvan haltijan
perusanalyysissä Carvyktin inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde nykyhoitoon
verrattuna on noin 82 000 €/QALY. Mallinnuksen mukaan Carvyktiä saavien potilaiden
oletetaan elävän 5,6 vuotta ja 4,1 laatupainotettua elinvuotta pidempään kuin vertailuhoitoa
saavat potilaat. Vastaavasti Carvyktin kustannukset ovat noin 337 000 € korkeammat kuin
vertailuhoidossa.
Taulukko 11. Yhteenveto kustannusvaikuttavuusanalyysin perusanalyysin tuloksista.
Tulokset on diskontattu kolmen prosentin diskonttokorolla.
Absoluuttiset tulokset

Inkrementaaliset tulokset

ICER

LY

QALY

€

LY

QALY

€

€/QALY

Carvykti

xxxx

xxxx

xxxxxxx

-

-

-

-

Vertailuhoitoa

xxxx

xxxx

xxxxxxx

5,55

4,12

336 742

81 660

aSisältää:

KCd (xxxx), PCd (xxxx), Pd (xxxx), IsaPd (xxxx), bendamustiini (xxxx), EPd (xxxx), Kd (xxxx).

Tarkempi erittely myyntiluvan haltijan perusanalyysin kustannuksista on esitetty taulukossa
12. Suurin ero Carvyktin ja vertailuhoidon kustannuksissa tulee lääkekustannuksista.
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Taulukko 12. Myyntiluvan haltijan kustannusvaikuttavuusanalyysin perusanalyysin
tarkempia tuloksia kustannusten osalta.
Kustannus

Carvykti

Yhteensä kustannukset

Vertailuhoito
xxxxxxx

121 550

Lääkekustannukset

xxxxxxx

68 274

Annostelukustannukset

xxxxxxx

12 421

Jatkohoidot

xxxxxxx

14 573

Taudin hallinta ja seuranta
•

Ennen taudin etenemistä

xxxxxxx

5 403

•

Taudin etenemisen jälkeen

xxxxxxx

9 652

•

Palliatiivinen ja saattohoito

xxxxxxx

11 227

CAR-T hoitoon liittyvät kustannukset
•

CAR-T uusintahoitoa

xxxxxxx

-

•

Leukafareesi

xxxxxxx

-

•

Siltahoito

xxxxxxx

-

•

Lymfodepletiivinen
solunsalpaajahoito

xxxxxxx

•

Infuusion tarkkailu ennen taudin
etenemistä

xxxxxxx

•

Infuusion tarkkailu taudin
etenemisen jälkeena

xxxxxxx

Haittatapahtumien hoito
a

xxxxxxx

0

CARTITUDE-1-tutkimuksessa yksi potilas sai toisen Carvykti-infuusion, koska hänen tautinsa oli edennyt

4.2.2 Herkkyys- ja skenaarioanalyysit
Myyntiluvan haltija tarkasteli kustannusvaikuttavuusmallin parametreihin liittyvää
epävarmuutta herkkyys- ja skenaarioanalyysien avulla. Yksisuuntaisen herkkyysanalyysin
tulokset on esitetty tornadokuvaajana liitteessä 12. Sen perusteella
kustannusvaikuttavuusanalyysin tulos oli herkkä erityisesti iän muutokselle sekä ennen CART-infuusiota hoidon keskeyttäneiden potilaiden osuuden muutoksille. Probabilistisen
herkkyysanalyysin perusteella parametreihin liittyvää epävarmuutta nähdään sen sijaan
etenkin QALY-arvoissa (liite 12).
Tuloksia skenaarioanalyyseistä, joissa nähtiin ± 20 % muutos perusanalyysin tulokseen
nähden, on esitetty liitteessä 12. Skenaarioanalyysin tulosten perusteella
kustannusvaikuttavuusanalyysin tulos oli herkkä muutoksille mallin aikahorisontissa ja OSsovitteissa. PFS-käyrien sovitteiden vaihtaminen erilaisiksi (lognormaali, loglogistinen,
Weibull, Gompertz) aiheutti alle 10 % muutoksen perusanalyysiin nähden.

4.2.3 Hallitun käyttöönoton sopimus
Monissa maissa käytetään riskinjakosopimuksia eli hallitun käyttöönoton sopimuksia
(Managed Entry Agreement, MEA) esimerkiksi tilanteissa, jolloin lääkehoidon hoidolliseen tai
taloudelliseen arvoon liittyy merkittävää epävarmuutta tai kustannukset ovat kohtuuttomat
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hoidolla saavutettuun hyötyyn verrattuna. Myyntiluvan haltija esittää ehdotuksen hallitun
käyttöönoton sopimuksesta.
Myyntiluvan haltijan MEA-ehdotus
Myyntiluvan haltija ehdottaa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Myyntiluvan haltijan ehdotuksessa
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Listahinnalla myyntiluvan haltijan perusanalyysissä ICER oli 81 660 €/QALY. Ehdotettu
sopimusmalli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx Yhden Carvykti-infuusion saavan potilaan kustannukset olisivat myyntiluvan haltijan
mukaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Yhden potilaan Carvykti-infuusion xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Fimean kommentit myyntiluvan haltijan MEA-ehdotukseen
Fimean arviointiryhmän mukaan suurin epävarmuus kustannusvaikuttavuusmallissa liittyy
pitkän aikavälin vaikuttavuuteen. Tuloksia potilaiden xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Sopimuksen hallinnoinnin kannalta xxxxxxxxxx on helposti hallittavissa oleva
lopputulosmuuttuja, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tiedetään varmasti, xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Mikäli tulevaisuudessa Carvyktin
käyttöaihe laajenee aiempiin hoitolinjoihin, olisi sopimusehtoja syytä tarkastella uudestaan.

4.2.4 Fimean arvio myyntiluvan haltijan mallista ja mallinnuksessa
tehdyistä oletuksista
Fimean arviointiryhmän näkemyksen mukaan myyntiluvan haltijan
kustannusvaikuttavuusmalli on teknisesti hyvin rakennettu. Mallin keskeisin epävarmuuden
lähde liittyy arvioon Carvykti-hoidon vaikutuksista niin vertailuhoitoon nähden kuin pitkällä
aikavälillä. Vaikutusten epävarmuutta vertailuhoitoon verrattuna on käsitelty jo edellisen
osion pohdinnassa.
Fimean näkemyksen mukaan on mahdollista, että valitut sovitteet yliarvioivat Carvykti-hoidon
pitkän ajan vaikutuksia, joista on vielä vain vähän tietoa. Perusanalyysin mallinnuksen
mukaan 20 vuoden PFS-osuus oli reilu 10 % ja OS-osuus vajaa 20 %. Fimean kliinisen
asiantuntijan mukaan nämä osuudet ovat melko optimistisia, kun kyse on potilaista, jotka
ovat saaneet jo monta aiempaa hoitolinjaa. Lisäksi OS-jakauma yhtenee noin 20 vuoden
kohdalla koko väestön taustakuolleisuuden kanssa, vaikka tiedetään taudin
elinajanennusteen olevan lyhyt, mikäli tautia ei saada hallintaan. Kyseessä on neljännen
hoitolinjan hoito, ja tässä hoitolinjassa on epätodennäköistä, että potilaat saavuttaisivat
normaaliväestöä vastaavan elinajanodotteen.
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Fimean kliinisen asiantuntijan mukaan erityisesti pomalidomidin yhdistelmähoidot ovat
Suomessa kliinisessä käytössä, joten Fimea teki myös tähän perustuvan skenaarioanalyysin.

4.3 Fimean skenaarioanalyysi
Fimean skenaarioanalyysi tehtiin myyntiluvan haltijan toimittaman Excel-mallin avulla siten,
että mallissa muutettiin vertailuhoidon koostumusta sekä sovitejakaumia. Nämä muutokset
on koottu taulukkoon 13. Muilta osin Fimean ja myyntiluvan haltijan analyysin menetelmät
ovat samanlaiset. Fimean skenaarioanalyysin diskontattujen (3 %) tulosten yhteenveto on
esitetty taulukossa 14. Vertailuhoidon koostumuksen muuttaminen vaikutti vertailuhoitojen
kustannuksiin pienentäen ICER:iä arvoon 75 000 €/QALY, kun taas sovitejakaumien
muuttaminen lähinnä pienensi saavutettuja elinvuosia ja laatupainotettuja elinvuosia
kasvattaen ICER:iä arvoon 108 000–135 000 €/QALY.
Taulukko 13. Fimean skenaarioanalyysissä tehdyt muutokset.
Skenaario

Myyntiluvan haltijan
perusanalyysi

Muutoksen kohde

1

Vertailuhoito

2

PFS- ja OSjakaumata

•
•
•
•
•
•
•

KCd xxxxxx
PCd xxxxxx
Pd xxxxxx
IsaPd xxxxxx
Bendamustiini xxxxxx
EPd xxxxxx
Kd xxxxxx

OS: xxxxxxxxxxx
PFS: xxxxxxxxxxx

Fimean skenaarioanalyysi

•
•
•
•

PCd − 25 %
Pd − 25 %
IsaPd − 25 %
EPd − 25 %

OS ja PFS: Weibull

OS: xxxxxxxxxxx
OS ja PFS: eksponentiaalinen
PFS: xxxxxxxxxxx
a Samaa valittua sovitetta on käytetty sekä Carvyktin että vertailuhoidon mallinnuksessa.
3

PFS- ja OSjakaumata
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Taulukko 14. Yhteenveto Fimean kustannusvaikuttavuusanalyysin skenaarioanalyysin
tuloksista. Tulokset on diskontattu kolmen prosentin diskonttokorolla.
Absoluuttiset tulokset
LY

QALY

Inkrementaaliset tulokset
€

LY

ICER

€

QALY

€/QALY

Myyntiluvan haltijan perusanalyysi
Carvykti

xxxx

xxxx

xxxxxxx

-

-

-

-

Vertailuhoitob

xxxx

xxxx

xxxxxxx

5,55

4,12

336 742

81 660

Skenaario 1: Pomalidomidi-yhdisteiden vertailuhoito
Carvykti

xxxx

xxxx

xxxxxxx

-

-

-

-

Vertailuhoitoa

xxxx

xxxx

xxxxxxx

5,55

4,12

310 197

75 223

Skenaario 2: Weibull-sovite OS- ja PFS-käyrille
Carvykti

xxxx

xxxx

xxxxxxx

-

-

-

-

Vertailuhoitob

xxxx

xxxx

xxxxxxx

4,21

3,05

329 349

107 869

Skenaario 3: eksponentiaalinen sovite OS- ja PFS-käyrille
Carvykti

xxxx

xxxx

xxxxxxx

-

-

-

-

Vertailuhoitob

xxxx

xxxx

xxxxxxx

3,20

2,36

317 372

134 672

aVertailuhoito

sisältää: PCd (25 %), Pd (25 %), IsaPd (25 %), EPd (25 %).
bMyyntiluvan haltijan perusanalyysin mukainen vertailuhoito.

4.4 Pohdinta
Myyntiluvan haltijan perusanalyysissä Carvyktin inkrementaalinen
kustannusvaikuttavuussuhde nykyhoitoon verrattuna on 82 000 €/QALY. Kun Fimean
skenaarioanalyysissä vertailuhoidoiksi valittiin vain pomalidomidia sisältävät
yhdistelmähoidot, kustannusvaikuttavuussuhteeksi saatiin 75 000 €/QALY. ICER on siis
jokseenkin samansuuruinen valituilla vertailuhoidoilla. Enemmän ICERiin vaikuttavat
myyntiluvan haltijan esittämät muut vaihtoehtoiset skenaariot (mm. eri aikahorisontti, OS- ja
PFS-jakaumasovitteet, diskonttokorko ja disutiliteetit), joiden ICER on suurempi (75 600–
162 500 €/QALY).
Fimean arvion mukaan myyntiluvan haltijan kustannusvaikuttavuusanalyysin epävarmuudet
liittyvät vertailuhoitoihin sekä Carvyktin vaikutuksiin pitkällä aikavälillä.
Perusongelma kustannusvaikuttavuusanalyysissä on se, että vertaileva tutkimustieto
Carvykti-hoidon vaikutuksista puuttuu. Ongelmaa ei ole mahdollista täysimääräisesti korjata
epäsuoralla vertailulla, koska vertailuhoitoa koskevan tutkimuksen populaatio ja sillä
saavutetut mittaustulokset eivät painokertoimien avulla skaalauksesta huolimatta ole täysin
samankaltaisia kuin CARTITUDE-1-tutkimuksessa. Epäsuoraan vertailuun liittyvistä
epävarmuustekijöistä johtuen Fimea ei esitä omaa perusanalyysiä Carvykti-hoidon
kustannusvaikuttavuuteen liittyen.
Toinen Carvykti-hoidon vaikutuksiin liittyvä epävarmuuden lähde mallinnuksessa on pitkän
aikavälin vaikutukset. Tutkimusnäyttöä on saatavilla vasta melko lyhyeltä aikaväliltä
(seuranta-ajan mediaani 27,7 kuukautta, data cut-off 11.1.2022), jolloin Carvyktin OS- ja
PFS-mediaaneja ei vielä ollut saavutettu. Mallin aikahorisonttina on elinikä, ja siksi hoidon
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vaikuttavuudesta joudutaan tekemään hyvin voimakkaita ja kauaskantoisia oletuksia.
Sovitteina käytetyistä jakaumista useat antoivat saatavilla olevalle datalle hyvän sovitteen
(esim. OS-sovitteessa Carvyktillä paras tulos saavutettiin eksponenttijakaumalla mutta
vertailuhoidolla log-logistisella), jolloin lopullinen päätös yhtenäisen jakaumavalinnan suhteen
PFS- ja OS-ekstrapolaatiokäyrille johtaa vääjäämättä kompromisseihin. Tämän takia Fimean
arviointiryhmä päätyi tekemään oman skenaarioanalyysin ekstrapolaatiojakaumiin liittyen.
Fimean skenaarioanalyysissä OS- ja PFS-käyriä mallinnettiin eksponentiaalisella ja Weibullsovitteilla. Sovitteet antoivat parhaan AIC:n ja BIC:n Carvyktin OS-käyrälle ja kuvasivat
elossaoloaikaa Fimean arviointiryhmän mukaan kliinisesti uskottavammin. Skenaariossa
saavutetut elinvuodet sekä laatupainotetut elinvuodet vähenivät merkittävästi, mikä kasvatti
ICERiä 10–60 % (arvoihin 108 000–135 000 €/QALY) myyntiluvan haltijan perusanalyysiin
nähden.
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5 Kustannukset ja budjettivaikutus
Myyntiluvan haltija ei toimittanut Fimealle budjettivaikutusmallia. Sen sijaan he toimittivat
Carvyktin listahinnan ja potilasmääräennusteen.

5.1 Potilasmääräarvio
Myyntiluvan haltijan mukaan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tämän jälkeen Carvyktia saisi xxxxxx potilasta
vuosittain. Perustelut potilasmäärälle on esitetty taulukossa 15.
Taulukko 15. Myyntiluvan haltijan arvio potilasmäärästä.
Potilasmäärä
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx

Fimean kliinisen asiantuntijan mukaan potilaita olisi vuosittain xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, noin 10–15 potilasta vuosittain.

5.2 Potilaskohtaiset kustannukset
5.2.1 Myyntiluvan haltijan arvio potilaskohtaisista kustannuksista
Budjettivaikutusarviossa käytettiin samoja oletuksia kuin kustannusvaikuttavuusanalyysissä,
tosin budjettivaikutus on arvioitu mITT-populaatiolle, kun kustannusvaikuttavuusanalyysi
tehtiin ITT-populaatiolle. Vertailuhaaran kustannukset on budjettivaikutusarviossa sen sijaan
laskettu ITT-populaatiolle. Vertailuhoidon keston oletettiin olevan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
LocoMMotion-tutkimukseen perustuen.
Kummankin haaran osalta kustannuksista huomioitiin lääke- ja annostelukustannukset sekä
seurantakustannukset ennen ja jälkeen taudin etenemisen. Lisäksi Carvyktista huomioitiin
siltahoito, esihoito, leukafereesi ja yhden potilaan Carvyktin uusintahoito.
Lääkekustannuksissa käytettiin verottomia tukkumyyntihintoja. Lääkkeiden hinnat on esitetty
liitteessä 10. Vertailuhoitojen annostelukustannus oli 203 € (19). Suun kautta annettaville
lääkkeille ei oletettu annostelukustannuksia. Esimerkkipotilaan ominaispiirteet on kerrottu
taulukossa 9.
Myyntiluvan haltijan esittämät potilaskohtaiset kustannukset on esitetty taulukossa 16.
Kustannukset ovat samat kuin kustannusvaikuttavuusanalyysissä ja vertailuhoidon keston
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oletettiin olevan xxx kuukautta. Jos tarkastellaan pelkästään lääke- ja annostelukustannuksia
sekä leukafereesin, siltahoidon ja esihoidon kustannuksia, Carvyktin ja vertailuhoidon
kustannusten erotus on 355 000 €. Jos otetaan myös huomioon seurantakustannukset,
Carvyktin ja vertailuhoidon kustannusten erotus on noin 430 000 €.
Taulukko 16. Myyntiluvan haltijan esittämä arvio potilaskohtaisista kustannuksista.
Vertailuhoito (€)

Carvykti (€)
Lääkekustannukset

Erotus

420 000

68 634

-

8 596

12 547

-

76

-

-

Leukafereesi

1 931

-

-

Siltahoito

3 456

-

-

Esihoito

2 093

-

-

436 152

81 181

354 970

Seurantakustannukset
ennen taudin etenemistä

77 771

5 460

72 310

Seurantakustannukset
taudin etenemisen
jälkeen

41 732

36 682

5 050

555 654

123 324

432 330

Annostelukustannukset
Carvyktin uusintahoidon
kustannukset

Yhteensä

Kustannukset yhteensä

5.2.2 Fimean arvio potilaskohtaisista kustannuksista
Fimea teki oman arvionsa potilaskohtaista kustannuksista. Vertailuhoidoista otettiin
huomioon pelkästään pomalidomidia sisältävät yhdistelmähoidot (taulukko 17). Carvyktihoidosta huomioitiin lääke- ja annostelukustannukset sekä leukafereesi, siltahoito ja esihoito
sekä välittömästi Carvykti-infuusion jälkeinen seuranta sairaalassa (taulukko 18).
Leukafereesin, siltahoidon ja esihoidon kustannukset oletettiin samoiksi kuin myyntiluvan
haltijalla. Myös annostelukustannuksena käytettiin samaa arvioita kuin myyntiluvan haltija eli
203 € yhdelle infuusiokerralle. Vertailuhoitojen kustannuksista huomioitiin ainoastaan lääkeja annostelukustannukset. Fimean laskelman mukaan Carvyktin ja vertailuhoidon
kustannusten erotus on noin 340 000 €.
Taulukko 17. Fimean arvioimat vertailuhoitojen kustannukset.
Lääke- ja annostelukustannukset koko
hoidon kestolle

Hoito
IsaPd

146 475

Pd

68 997

EPd

135 470

PCd

69 600

Vertailuhoitojen keskimääräinen kustannus

105 135
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Taulukko 18. Fimean arvioimat potilaskohtaiset Carvykti-hoidon kustannukset.
Hoito

Kustannukset

Carvykti

445 631

Lääkekustannus

420 000

Annostelukustannus

8 596

Leukafereesi

1 931

Siltahoito

3 456

Esihoito

2 093

Seuranta sairaalassa 14 vuorokauttaa

9 555

aSairaalahoitopäivän

kustannuksena käytettiin yliopistosairaalan syöpätautien vuodeosastohoitopäivän
yksikkökustannusta 683 €/pvä (20), joka indeksikorjauksen avulla muunnettiin vastaamaan vuoden 2021
hintatasoa (21).

5.3 Budjettivaikutus
Myyntiluvan haltijan esittämällä potilasmäärällä (xxxxxx potilasta) Carvyktin budjettivaikutus
on vuosittain xxxxxxxx xxxxxxxxxxx €, kun sitä verrataan myyntiluvan haltijan esittämiin
vertailuhoitoihin ja oletetaan, että Carvykti korvaa nykyhoidon täysin. Vastaavasti Fimean
tekemä budjettivaikutusarvio 10–15 potilaalle on 3 400 000–5 100 000 €. Erot
budjettivaikutuksissa johtuvat siitä, että Fimean arviossa on otettu huomioon ainoastaan
lääke- ja annostelukustannukset sekä Carvyktin osalta myös siltahoito, leukafereesi ja
esihoito sekä Carvykti-infuusiota seuraava 14 vuorokauden seuranta sairaalassa.
Myyntiluvan haltijan arviossa on huomioitu näiden lisäksi myös laajemmat
seurantakustannukset. Lisäksi Fimean budjettivaikutusarviossa vertailuhoidoiksi on otettu
vain pomalidomidia sisältävät yhdistelmähoidot.

5.4 Pohdinta
Budjettivaikutusarviossa on jonkin verran epävarmuutta, liittyen vertailuhoitoihin,
vertailuhoitojen markkinaosuuksiin, potilasmääräarvioon sekä vertailuhoitojen kestoon.
Lisäksi kustannusten osalta myyntiluvan haltijalla ja Fimealla on hieman erilainen
lähestymistapa budjettivaikutusten arviointiin.
Fimean budjettivaikutusarviossa on käytetty vertailuhoitoina pelkästään pomalidomidia
sisältäviä hoitoa. Arviossa ole otettu kantaa vertailuhoitojen markkinaosuuksiin, vaan on
oletettu, että kaikkia pomalidomidia sisältäviä yhdistelmähoitoja annetaan yhtä paljon, mikä
ei välttämättä vastaa todellisuutta. IsaPd- ja EPd-hoidot ovat huomattavasti kalliimpia kuin
Pd- ja PCd-hoidot, joten näiden hoitovaihtoehtojen markkinaosuuksilla on jonkin verran
vaikutusta vertailuhoidon kokonaiskustannuksiin.
Lisäksi vertailuhoitojen kestoon liittyy jonkin epävarmuutta. Hoidon kesto on saatu
LocoMMotion-tutkimuksesta, joten sen voidaan olettaa kuvaavan melko hyvin keskimääräistä
hoidon kestoa myelooman myöhäisissä hoitolinjoissa. Mikäli vertailuhoidon kesto olisi
pidempi, laskisi se hieman budjettivaikutusta ja vastaavasti jos hoidon kesto olisi lyhyempi,
kasvattaisi se hieman budjettivaikutusta.
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Myyntiluvan haltijan mukaan Carvyktin potilaskohtainen inkrementaalinen kustannus
vertailuhoitoon nähden on ainoastaan lääkehoitoon ja siihen välittömästi liittyvät
kustannukset huomioiden 355 000 € ja kaikki hoitokustannukset huomioiden 430 000 €. Näin
ollen xxxxxx potilaalla vuodessa Carvykti-hoidon budjettivaikutus olisi kaikki hoito- ja
seurantakustannukset huomioiden xxxxxxx miljoonaa euroa, kun oletetaan, että Carvykti
korvaa täysin tällä hetkellä käytössä olevat yhdistelmähoidot. Fimean kliinisen asiantuntijan
mukaan vuosittainen potilasmääräarvio xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, noin 10–15 potilasta.
Tällä potilasmääräarviolla ja Fimean arvioimilla vertailuhoidoilla, jossa on huomioitu
ainoastaan pomalidomidia sisältävät yhdistelmähoidot, budjettivaikutus on 3,4–5,1 miljoonaa
euroa, kun hoitojen seurantakustannuksista on huomioitu ainoastaan välittömästi Carvyktiinfuusion jälkeinen seuranta sairaalassa.

42

6 Johtopäätökset
•

Carvykti on tarkoitettu uusiutuneen ja hoitoon reagoimattoman multippelin
myelooman hoitoon aikuisille, jotka ovat saaneet vähintään kolmea aiempaa hoitoa,
mukaan lukien immunomodulaattori, proteasomin estäjä ja CD38-vasta-aine, ja joilla
sairauden on todettu edenneen viimeisimmän hoidon aikana.

•

Keskeinen rajoite Carvykti-hoidon vaikutusten arvioinnissa on se, että tutkimusnäyttö
perustuu vain yhteen yksihaaraiseen faasin 1b/2 CARTITUDE-1-tutkimukseen.

•

CARTITUDE-1-tutkimuksessa kokonaisvasteosuus oli 97,9 %. Tutkimuksen
lopullisessa analyysiajankohdassa 27 kuukauden elossaolo-osuus oli 70,4 % ja PFSosuus oli 54,4 %.

•

CARTITUDE-1-tutkimuksen alaryhmäanalyysien tulosten perusteella ei voida sanoa,
että jokin tietty potilasryhmä hyötyisi Carvykti-hoidosta toista enemmän.

•

Epäsuorassa vertailussa Carvyktin vaikutus hoidon lopputuloksiin näyttää olevan
parempi kuin vertailussa mukana olleilla nykyisillä hoidoilla. Näytön aste jää kuitenkin
vääjäämättä alhaiseksi ankkuroimattomissa epäsuorissa vertailuissa, minkä vuoksi
tuloksiin tulee suhtautua varauksin.

•

Vaikka CARTITUDE-1 on yksihaarainen, faasin 1b/2 tutkimus, tulokset näyttävät
Fimean kliinisen asiantuntijan mukaan lupaavilta. Carvyktin asema myelooman
hoidossa selkeytynee, kunhan menossa olevat tutkimukset varhaisimmissa
hoitolinjoissa valmistuvat.

•

Carvyktia saaneista potilaista 91:llä (94 %) havaittiin vähintään yksi ≥ 3. asteen
haittatapahtuma. Yleisimmät minkä tahansa asteiset haittatapahtumat olivat
neutropenia, sytokiinioireyhtymä, anemia, trombosytopenia, leukopenia ja lymfopenia.
Viimeisimmässä analyysiajankohdassa 30 potilasta oli kuollut.

•

Myyntiluvan haltijan perusanalyysissä Carvyktin inkrementaalinen
kustannusvaikuttavuussuhde vertailuhoitoihin verrattuna on 82 000 €/QALY. Fimean
arviointiryhmän mukaan kustannusvaikuttavuusanalyysiin liittyy epävarmuutta
vertailuhoitojen ja Carvyktin pitkän ajan vaikutusten osalta. Fimean tekemien
skenaarioanalyysien tulos oli välillä 108 000–135 000 €/QALY, kun myyntiluvan
haltijan perusanalyysiin nähden valittiin eri ekstrapolaatiojakaumia.

•

Kustannusvaikuttavuusanalyysin haasteena on Carvykti-hoidon pitkän aikavälin
vaikutusten arvioiminen. Myyntiluvan haltijan perusanalyysissä OS-jakauma yhtenee
koko väestön taustakuolleisuuden kanssa noin 20 vuoden kohdalla. Kyseessä on
neljännen hoitolinjan hoito, joten normaaliväestöä vastaavan elinajanodotteen
saavuttaminen tässä hoitolinjassa on epätodennäköistä.

•

Fimean arvion mukaan Carvyktin potilaskohtaiset kustannukset ovat 446 000 €, kun
huomioidaan lääke- ja annostelukustannukset sekä Carvyktin osalta siihen
välittömästi liittyvät kustannukset. Tällä potilaskohtaisella kustannuksella
budjettivaikutus olisi Fimean arvioimalle potilasmäärälle (10–15 potilasta) 3,4–
5,1 miljoonaa euroa, kun Carvyktin oletetaan korvaavan nykyhoitona käytettävät
pomalidomidia sisältävät yhdistelmähoidot täysin.
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•

Myyntiluvan haltijan arvion mukaan Carvyktin budjettivaikutus on heidän arvioimalle
potilasmäärälle (xxxxxx potilasta) xxxxxxx miljoonaa euroa vuosittain, kun Carvykti- ja
vertailuhoidoista otetaan huomioon myös seurantaan liittyvät kustannukset.
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Liitteet
Liite 1. Kooste eräiden HTA-organisaatioiden arvioinneista ja suosituksista, jotka liittyvät
Carvykti-hoitoon edenneen multippelin myelooman hoidossa.
Maa (arviointiviranomainen)

Arvioinnin tai suosituksen tilanne 8.7.2022.

Englanti ja Wales (NICE)

Arviointi keskeytetty.

Espanja (AEMPS)

Ei tietoa.

Irlanti (NCPE)

Arviointi tehdään. Aikataulusta ei vielä tietoa.

Italia (AIFA)

Ei tietoa.

Kanada (CADTH)

Ei tietoa.

Norja (Nye Metoder)

Arviointi tehdään. Aikataulusta ei vielä tietoa.

Ranska (HAS)

Ei tietoa.

Ruotsi (NT-rådet)

NT-neuvosto antaa suosituksen käytöstä terveystaloudellisen analyysin
jälkeen.

Saksa (IQWiG)

Ei tietoa.

Skotlanti (SMC)

Ei tietoa.

Tanska (Medicinrådet)

Arviointi tehdään. Aikataulusta ei vielä tietoa.
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Liite 2. CARTITUDE-1-tutkimuksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit (10).
Main Inclusion Criteria
≥18 years of age.
Documented diagnosis of multiple myeloma according to IMWG diagnostic criteria.
Measurable disease at Screening as defined by any of the following:
o Serum monoclonal paraprotein (M-protein) level ≥1.0 g/dL or urine M-protein
level ≥200 mg/24 hours; or
o Light chain multiple myeloma without measurable disease in the serum or the
urine: Serum immunoglobulin free light chain ≥10 mg/dL and abnormal serum
immunoglobulin kappa lambda free light chain ratio.
4.
Received at least 3 prior multiple myeloma treatment lines of therapy or are double
refractory to an IMiD and PI (refractory multiple myeloma as defined by IMWG consensus
criteria29). Note: induction with or without haematopoietic stem cell transplant and with or
without maintenance therapy is considered a single line of therapy.
o Undergone at least 1 complete cycle of treatment for each line of therapy,
unless PD was the best response to the line of therapy.
5.
Received as part of previous therapy a PI, an IMiD, and an anti-CD38 antibody (prior
exposure can be from different monotherapy or combination lines of therapy).
6.
Subject must have documented evidence of progressive disease based on
investigator’s determination of response by the IMWG criteria on or within 12 months of their
last line of therapy. Confirmation may be from either central or local testing. Also, subjects
with documented evidence of progressive disease (as above) within the previous 6 months
and who are refractory or non-responsive to their most recent line of therapy afterwards are
eligible.
7.
ECOG Performance Status grade of 0 or 1.
1.
2.
3.

Main Exclusion Criteria
1. Prior treatment with CAR-T therapy directed at any target.
2. Any therapy that is targeted to BCMA.
3. Diagnosed or treated for invasive malignancy other than multiple myeloma, except:
o Malignancy treated with curative intent and with no known active disease present
for ≥2 years before enrolment; or
o Adequately treated non-melanoma skin cancer without evidence of disease.
4. Prior antitumour therapy as follows, prior to apheresis:
o Targeted therapy, epigenetic therapy, or treatment with an investigational drug or
used an invasive investigational medical device within 14 days or at least 5
halflives, whichever is less.
o Monoclonal antibody treatment for multiple myeloma within 21 days.
o Cytotoxic therapy within 14 days.
o Proteasome inhibitor therapy within 14 days.
o Immunomodulatory agent therapy within 7 days.
o Radiotherapy within 14 days. However, if the radiation portal covered ≤5% of the
bone marrow reserve, the subject is eligible irrespective of the end date of
radiotherapy.
5. Toxicity from previous anticancer therapy must resolve to baseline levels or to Grade 1 or
less except for alopecia or peripheral neuropathy.
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6. The following cardiac conditions:
o New York Heart Association (NYHA) stage III or IV congestive heart failure
o Myocardial infarction or coronary artery bypass graft (CABG) ≤6 months prior to
enrolment
o History of clinically significant ventricular arrhythmia or unexplained syncope, not
believed to be vasovagal in nature or due to dehydration
o History of severe non-ischemic cardiomyopathy
o Impaired cardiac function (LVEF <45%) as assessed by echocardiogram or
multiple-gated acquisition (MUGA) scan (performed ≤8 weeks of apheresis).
7. Received a cumulative dose of corticosteroids equivalent to ≥70 mg of prednisone within
the 7 days prior to apheresis
8. Received either of the following:
o An allogenic stem cell transplant within 6 months before apheresis. Subjects who
received an allogeneic transplant must be off all immunosuppressive medications
for 6 weeks without signs of graft-versus-host disease (GVHD).
o An autologous stem cell transplant ≤12 weeks before apheresis
9. Known active, or prior history of central nervous system (CNS) involvement or exhibits
clinical signs of meningeal involvement of multiple myeloma.
10. Stroke or seizure within 6 months of signing ICF.
11. Plasma cell leukemia at the time of screening (>2.0 x 109/L plasma cells by standard
differential), Waldenström’s macroglobulinaemia, POEMS syndrome (polyneuropathy,
organomegaly, endocrinopathy, monoclonal protein, and skin changes), or primary AL
amyloidosis.
12. Seropositive for human immunodeficiency virus (HIV).
13. Vaccinated with live, attenuated vaccine within 4 weeks prior to apheresis.
14. Hepatitis B infection as defined according to Attachment 8. In the event the infection
status is unclear, quantitative levels are necessary to determine the infection status.
15. Hepatitis C infection defined as (anti-hepatitis C virus [HCV] antibody positive or HCVRNA positive) or known to have a history of hepatitis C. For subjects with known history
of HCV infection, confirmation of sustained virologic response [SVR] is required for study
eligibility, defined as ≥24 weeks after completion of antiviral therapy.
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Liite 3. CARTITUDE-1-tutkimuksen kulku ja vuokaavio potilasmääristä.

50

Liite 4. CARTITUDE-1-tutkimuksen ITT-populaation ominaispiirteet tutkimuksen alkaessa
(baseline data) (11).
Faasi 1b
(n = 29)

Faasi 2
(n = 68)

Yhteensä mITT
(n = 97)

Mediaani-ikä

60

62

61

Miehiä, n (%)

14 (48)

43 (63)

57 (59)

5,1

6,7

5,9

0

12 (41)

27 (40)

39 (40)

(49)

1

14 (48)

40 (59)

54 (56)

(51)

2

3 (10)

1 (2)

4 (4)

(0)

5

6

6

-

Autologinen

26 (90)

61 (90)

87 (90)

-

Allogeeninen

0

8 (12)

8 (8)

-

Karfiltsomibi

26 (90)

57 (84)

83 (86)

-

Bortetsomibi

25 (86)

67 (99)

92 (95)

-

Iksatsomibi

9 (31)

20 (29)

29 (30)

-

Lenalidomidi

29 (100)

67 (99)

96 (99)

-

Pomalidomidi

26 (90)

63 (93)

89 (92)

-

Daratumumabi

27 (93)

67 (99)

94 (97)

-

Triplarefraktorinena

25 (86)

60 (88)

85 (88)

-

Pentarefraktorinenb

9 (31)

32 (47)

41 (42)

-

Refraktorinen viimeisimmälle hoitolinjalle

28 (97)

68 (100)

96 (99)

-

Aika alkuperäisestä diagnoosista,
mediaani

Yhteensä
ITT (n = 113)

(58)

ECOG-suorituskykyluokka

Aiempien hoitojen määrä, mediaani
Aiemmin saadun kantasolusiirron
tyyppi

Aiemmin saatu proteasomin estäjä, n
(%)

Aiemmin saatu immunomodulaattori,
n (%)

Aiemmin saatu CD38-vasta-aine

a Refraktorinen

yhdelle tai useammalle proteasomin estäjälle ja immunomodulaattorille sekä yhdelle CD38-vastaaineelle. b Refraktorinen kahdelle tai useammalle proteasomin estäjälle ja immunomodulaattorille sekä yhdelle
CD38-vasta-aineelle.
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Liite 5. Alaryhmäanalyysin tulokset CARTITUDE-1-tutkimuksesta (data cut-off 1.9.2020).
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Liite 6. Yleisimmät haittatapahtumat koko turvallisuuspopulaatiossa (n = 179) (data cut-off
1.2.2021) (10).
Yleisimmät haittatapahtumat

Carvykti (n = 179), % potilaista
Haitta-aste 1–5

Haitta-aste 3–5

Hypokalsemia

27

5

Hypofosfatemia

26

8

Ruokahalun heikkeneminen

22

2

Hypokalemia

20

3

Hypoalbuminemia

19

1

Hyponatremia

17

3

Hypomagnesemia

16

0

Enkefalopatia

22

4

Neurotoksinen oireyhtymä

13

2

Motorinen toimintahäiriö

15

4

Huimaus

17

1

Päänsärky

25

0

Takykardia

23

1

Alhainen verenpaine

41

8

Korkea verenpaine

15

4

Hypoksia

12

5

Hengenahdistus

18

3

Yskä

25

0

Ripuli

28

2

Pahoinvointi

26

1

Oksentelu

18

0

Ummetus

17

0

Vatsakipu

10

0

Lihas- ja luustokipu
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3

Kuume

88

6

Uupumus

40

6

Vilunväristykset

23

0

Turvotus

22

2

Kipu

12

1

Transaminaasin nousu

37

16

Gamma-glutamyylitransferaasin nousu

13

7

Seeruminen ferritiinin lisääntyminen

12

3

Veren maitohappodehydrogenaasin lisääntyminen

11

0

Veren alkalinisen fosfataasin lisääntyminen

10

3
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Liite 7. Yleisimmät haittatapahtumat CARTITUDE-1-tutkimuksessa lopullisesta
analyysiajankohdasta 11.1.2022 (12).
Haitta-aste (1–5),
n (%)

Haitta-aste 3–4,
n (%)

Mikä tahansa haittatapahtuma

97 (100)

91 (94)

Neutropenia

93 (95,9)

92 (94,8)

Sytokiinioireyhtymä

92 (94,8)

4 (4,1)

Anemia

79 (81,4)

66 (68,0)

Trombosytopenia

77 (79,4)

58 (59,8)

Leukopenia

60 (61,9)

59 (60,8)

Lymfopenia

52 (53,6)

49 (50,5)

Uupumus

36 (37,1)

5 (5,2)

Yskä

34 (35,1)

0

31 (32)

3 (3,1)

Hypofosfataemia

30 (30,9)

7 (7,2)

Ripuli

29 (29,9)

1 (1)

ASAT nousu

28 (28,9)

5 (5,2)

Ruokahalun heikkeneminen

28 (28,9)

1 (1)

Pahoinvointi

27 (27,8)

1 (1)

Hypoalbuminemia

27 (27,8)

1 (1)

ALAT nousu

24 (24,7)

3 (3,1)

Hyponatremia

22 (22,7)

4 (4,1)

Ummetus

22 (22,7)

0

Neurotoksisuus

21 (21,6)

11 (11,3)

Hypokalemia

20 (20,6)

2 (2,1)

Kuume

20 (20,6)

0

Vilunväristykset

20 (20,6)

0

Haittatapahtuma

Hypokalsemia

Haittatapahtuman vaikeusaste: 1 = lievä, 2 = kohtalainen, 3 = vaikea, 4 = henkeä uhkaava, 5 = kuoleman
aiheuttava haittatapahtuma.
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Liite 8. Kirjallisuushaku, meneillään olevat tutkimukset.
Kirjallisuushaun tarkoituksena oli tunnistaa meneillään olevia faasin 2–4 tutkimuksia, joista ei
ole vielä julkaistu tuloksia, ja jotka käsittelevät Carvykti-hoitoa multippelin myelooman
hoidossa. Edellytyksenä oli, että tutkimus on jo käynnistynyt eli potilaiden rekrytointi on
meneillään tai se on jo päättynyt.
Haku tehtiin Clinical Trials -tietokantaan 1.7.2022. Hakutermit: carvykti OR ciltacabtagene
autoleucel OR JNJ-68284528 | Multiple Myeloma | Phase 2, 3, 4.
Hakutuloksia löytyi 13 kappaletta, joista lähempään tarkasteluun otettiin 5 tutkimusta
(liitetaulukko 8), ja 8 tutkimusta hylättiin seuraavin perustein:
•
•
•
•
•

Tutkimuksessa ei ollut vielä aloitettu potilaiden rekrytointia (n = 1): NCT05257083
Rekrytointistatus ei vielä tiedossa (n = 1): NCT03674463
Tutkimuksesta oli saatavilla jo tuloksia (n = 1): NCT03548207 (CARTITUDE-1)
Ei koskenut kyseistä valmistetta (n = 3): NCT03758417, NCT03090659,
NCT05414162
Expanded access program (n = 2): NCT05346835, NCT04452994

Liitetaulukko 8. Yhteenveto meneillään olevista tutkimuksista.
Tutkimuksen
tunniste [esim.
NCT-koodi]

Populaatio

NCT04923893,
CARTITUDE-5
(faasi 3)

Äskettäin
diagnosoitua
multippelia
myelomoaa
sairastavat
aikuispotilaat,
joille ei suunnitella
ensisijaisena
hoitovaihtoehtona
hematopoieettista
kantasolusiirtoa

NCT05201781
(faasi 4)

Potilaat, jotka ovat
aiemmissa
tutkimuksissa
saaneet Carvyktia

Tutkimushaarat

•

•

Bortetsomibi,
lenalidomidi ja
deksametasoni
(VRd)

n

650

Ensisijainen
tulosmuuttuja

PFS

Tiedonkeruu
päättyy ensisij.
tulosmuuttujan
osalta

6/2026

VRd + Carvykti

Carvykti
(seurantatutkimus
potilaille, jotka ovat
aiemmin saaneet
Carvyktia)

57

•

Uudet
kasvaimet tai
vanhojen
kasvainten
uusiutuminen

•

Uusien
neurologisten
oireiden
ilmaantuminen
tai vanhojen
paheneminen

228
•

Uusien
reumatologisten tai
muun
autoimmuunisairauden
oireiden
ilmaantuminen

8/2036

Tutkimuksen
tunniste [esim.
NCT-koodi]

Populaatio

Tutkimushaarat

n

Ensisijainen
tulosmuuttuja

Tiedonkeruu
päättyy ensisij.
tulosmuuttujan
osalta

tai vanhojen
paheneminen

NCT05347485
(faasi 2)

Multippelia
myeloomaa
sairastavat
potilaat

NCT04181827,
CARTITUDE-4
(faasi 3)

Relapsoitunutta ja
lenalidomidille
refraktaaria
multippelia
myeloomaa
sairastavat
potilaat

Carvykti

•

•
NCT04133636,
CARTITUDE-2
(faasi 2)

Multippelia
myeloomaa
sairastavat
potilaat

Pomalidomidi,
bortetsomibi ja
deksametasoni
(PVd) tai
daratumumabi,
pomalidomidi ja
deksametasoni
(DPd)

•

Asteen ≥ 3
hematologisten
oireiden
ilmaantuminen

•

Asteen ≥ 3
infektioiden
ilmaantuminen

•

Vakavat haittatapahtumat

20

•

ORR

9/2025

419

•

PFS

4/2026

•

Negatiivinen
MRD

8/2024

Carvykti

Carvykti
(useammassa
potilaskohortissa)

157

ASCT: autologinen kantasolusiirto. MRD: Minimal Residual Disease.
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Liite 9. Kustannusvaikuttavuusanalyysin terveysvaikutusten ekstrapolointiin liittyvät tulokset.

Liitekuvio 9a.OS-tulosten ekstrapolaatioiden eri mallinnusvaihtoehdot Carvykti- ja tutkijan
valinta (Physician’s choice) -haaroissa. Perusanalyysiin valittiin xxxxxxxxxxxx jakauma.

Liitekuvio 9b. PFS-tulosten ekstrapolaatioiden eri mallinnusvaihtoehdot Carvykti- ja tutkijan
valinta (Physician’s choice) -haaroissa. Perusanalyysiin valittiin xxxxxxxxxxx jakauma.

59

Liite 10. Myyntiluvan haltijan kustannusvaikuttavuusanalyysissä käytettyjä kustannuksia.
Liitetaulukko 10a. Vertailuhoitojen lääkkeiden kustannukset.
Lääke

Antoreitti

Vahvuus

Pakkauksen
koko

Pakkauksen
hinta (€)

Carfilzomib

i.v.

60 mg

1

1 355

Cyclophosphamide

i.v.

1 000 mg

1

18

Dexametasone

p.o.

4 mg

100

126

Pomalidomide

p.o.

4 mg

21

8 542

Elotuzumab

i.v.

400 mg

1

1 716

Isatuximab

i.v.

100 mg

1

558

Bendamustine

i.v.

100 mg

1

156

Liitetaulukko 10b. Lääkkeiden annostelukustannukset.
Annostelu

Kustannus (€)

Carvyktin annostelu

8 596

i.v. infuusio (aloitus)

203

i.v. infuusio (jatko)

203

s.c.

37

p.o.

0

Liitetaulukko 10c. Haittatapahtumien yleisyys hoidon kustannukset Carvyktiä saaneilla
potilailla.
Haittatapahtuma
(aste 3−4)
Anemia

Yleisyys (%)a

Kustannus (€)b

Disutiliteettic

Kesto (päivää)a

68,0

2 941

-0,31

8,66

Kohonnut AST

5,2

2 065

-0,07

3,60

Asthenia ja väsymys

5,2

2 068

-0,12

9,00

CRS, asteet 1−2

89,7

468

-0,11

4,60

CRS, asteet 3+

5,2

3 649

-0,773

24,80

Neurotoksisuus,
asteet 1−2

10,3

468

0,00

4,86

Neurotoksisuus,
asteet 3+

11,3

1 806

0,00

5,50

Ripuli

1,0

1 575

-0,10

2,00

Febrile neutropenia

9,3

3 649

-0,39

7,22

Kohonnut GGT

6,2

2 068

-0,07

17,60

2 745

-0,07

7,00

1 595

0,00

5,40

Hyperglysemia
Hypertensio

6,2

60

Haittatapahtuma
(aste 3−4)

Kustannus (€)b

Yleisyys (%)a

Disutiliteettic

Kesto (päivää)a

Hypokalemia

2,1

2 745

-0,065

2,00

Hyponatremia

4,1

2 745

-0,065

3,50

Hypofosfatemia

7,2

2 745

-0,15

6,00

Leukopenia

60,8

3 649

-0,07

8,05

Lymfopenia

50,5

3 649

-0,07

14,72

Neutropenia

94,8

3 649

-0,15

13,05

Pneumonia

10,3

3 770

-0,19

6,50

5,2

3 453

-0,20

4,25

59,8

3 325

-0,31

13,71

Sepsis
Trombosytopenia
Virusinfektio

3 047

a

Perustuu CARTITUDE-1-tutkimukseen
b Perustuu HUS palveluhinnastoon 2022
c Perustuu myyntiluvan haltijan esittämiin kirjallisuuslähteisiin

Liite 11. Myyntiluvan haltijan kustannusvaikuttavuusmallin perusanalyysin
diskonttaamattomat tulokset (diskonttokorko 0 %).
Absoluuttiset tulokset
LY

QALY

Inkrementaaliset tulokset
€

LY

ICER

€

QALY

€/QALY

Carvykti

xxxx

xxxx

xxxxxxx

-

-

-

-

Vertailuhoito

xxxx

xxxx

xxxxxxx

7,61

5,65

358 394

63 477
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Liite 12. Myyntiluvan haltijan herkkyys- ja skenaarioanalyysien tuloksia.

Liitekuvio 12a. Myyntiluvan haltijan yksisuuntaisen herkkyysanalyysin tuloksia.

Liitekuvio 12b. Myyntiluvan haltijan probabilistisen herkkyysanalyysin tulokset esitettynä
kustannusvaikuttavuustasossa.

Liitekuvio 12c. Myyntiluvan haltijan probabilistisen herkkyysanalyysin tulokset esitettynä
kustannusvaikuttavuuden hyväksyttävyyskäyrällä.
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Liitetaulukko 12d. Myyntiluvan haltijan skenaarioanalyysien tulokset, jotka poikkeavat
± 20 % perusanalyysin ICER-tuloksesta.

Kategoria

Perusanalyysissä
käytetty arvo

Uusi arvo /
parametri

Perusanalyysi

-

-

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Inkrementaalinen
kustannus
(€)

Inkrementaalinen
QALY

ICER
(€/QALY)

ICER
muutos

336 742

4,12

81 660

-

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
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