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Rapport
Allmänt om substansen
Bezlotoxumab (MK-6072, MDX-1388) från Merck Sharp & Dohme (MSD) är en monoklonal
antikropp som verkar som antitoxin mot Clostridium difficile toxin B. Preparatet ges som en
engångsinfusion intravenöst i tillägg till standardbehandling med antibiotika och minskar
risken för återfall i infektion med C. difficile.
Indikationen för bezlotoxumab kommer sannolikt att vara behandling vid C. difficileinfektion (CDI) med fler än två återkommande episoder. I fas III-studier har man använt
dosen 10 mg/kg kroppsvikt.
Förväntat godkännande
Ansökan om marknadsföringstillstånd är inlämnad till EMA i december 2015 och har fått
accelererad process, vilket innebär att läkemedlet skulle kunna bli godkänt 2016 Q3.
Kliniskt behov och patientpopulation
Clostridium difficile är en sporbildande bakterie. Sporerna kan överleva i omgivningen runt
smittade personer under lång tid och sprids därför lätt till andra. Bakterien kan bilda toxiner
som verkar irriterande på tarmslemhinnan vilket kan leda till diarré av varierande
svårighetsgrad. Mellan 2 och 5 procent av befolkningen är asymtomatiska bärare, detta är
framför allt vanligt hos spädbarn. Vid antibiotikabehandling kan C. difficile växa till, då dessa
bakterier inte är lika känsliga för antibiotika som andra tarmbakterier. Diarré och kolit kan
uppkomma i anslutning till antibiotikabehandling [1]. Även sporadiska fall, som inte är
kopplade till antibiotikabehandling, förekommer [1].
Efter antibiotikabehandling mot C. difficile får 20 till 25 procent recidiv [2]. Under 2014
rapporterades totalt 7 691 nya fall av CDI i Sverige [3]. Med en recidivfrekvens enligt ovan
kan 1 500–2 000 av dessa förväntas få återfall.

1

Förskrivarkategori
Läkare som behandlar patienter med återkommande CDI. Flera stora specialistgrupper berörs
såsom gastroenterologer, internmedicinare, infektionsläkare, allmänläkare och geriatriker.
Rekommenderad behandling idag
Asymtomatisk CDI ska enligt gällande riktlinjer inte behandlas. Vid lindrig infektion
tillämpas exspektans, då 20–25 procent läker ut utan behandling. Vid måttligt svår infektion
ges metronidazol i tio dygn. Om detta inte har gett effekt efter 4–5 dygn ges vankomycin i tio
dygn. Vid svår infektion ges vankomycin i tio dygn. Behandling vid fulminant kolit/ileus är
metronidazol i kombination med vankomycin, men vid terapisvikt kan kirurgi bli aktuell [2].
Vid recidiv behandlar man på nytt och preparatbyte kan då övervägas. Vid upprepade recidiv
saknas idag etablerad behandling. Vankomycin kan provas i avtagande, intermittent dosering
under sex veckor. ”Feces/bakterieterapi-lavemang” är ett annat alternativ [2].
Fidaxomicin (Dificlir) är ett smalspektrumantibiotikum som tillhör klassen makrocykliska
antibakteriella medel. Det verkar lokalt och har baktericid effekt mot C. difficile. I kliniska
studier var den akuta behandlingseffekten jämförbar med den för vankomycin (fidaxomicin
200 mg två gånger dagligen eller vankomycin 125 mg fyra gånger dagligen peroralt i tio
dagar) men recidivfrekvensen var lägre (15 procent jämfört med 25 procent) [4,5]. Dificlir är
inte ett förstahandsmedel för behandling av CDI enligt STRAMA [2].
Klinisk effekt
Två fas III-studier och en fas II-studie är avslutade [6,7,8]. Resultat från fas II-studien är
publicerad [9] medan de två fas III-studierna endast finns rapporterade i pressmeddelande från
företaget [10]. Bezlotoxumab och aktoxumab (anti-clostridium difficile-toxin A monoklonal
antikropp), var för sig eller i kombination, samt placebo har getts som engångsinfusioner i
tillägg till standardbehandling vid CDI. Standardbehandling definieras i fas III-studierna som
peroralt metronidazol, peroralt vankomycin, intravenöst metronidazol i kombination med
peroralt vankomycin, peroralt fidaxomicin, eller peroralt fidaxomicin i kombination med
intravenöst metronidazol (Tabell 1). Eftersom fas III-studierna inte är publicerade är det svårt
att granska standardbehandlingen närmare.
Antalet patienter som fått en ny CDI under uppföljningstiden minskade i de båda fas IIIstudierna med cirka 10 procentenheter och skillnaderna är statistiskt signifikanta jämfört med
placebo [10]. I en av fas III-studierna, Modify I, fanns en grupp som erhöll aktoxumab i
monoterapi, men denna studiearm avbröts av effekt- och säkerhetsskäl efter en interimsanalys
[6]. Tillägget av aktoxumab ökade inte effekten av bezlotoxumab vid CDI. Se vidare
Tabell 1.
I den publicerade fas II-studien på patienter med CDI jämfördes effekten av kombinationen
aktoxumab och bezlotoxumab med placebo [9]. Tillförseln av aktoxumab och bezlotoxumab
medförde en statistiskt signifikant minskning av återfall av C. difficile-associerad diarré med
18 procentenheter jämfört med placebo. Ett av de sekundära utfallsmåtten i fas II-studien var
tid till återfall i CDI vilken skilde sig signifikant åt i grupperna, till fördel för
behandlingsgruppen. För övriga sekundära utfallsmått, diarréns allvarlighetsgrad under första
episoden samt behandlingssvikt avseende initialt antibiotikaval, sågs inga signifikanta
skillnader mellan grupperna.
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Kliniska observanda
Frekvensen av vanliga biverkningar var i stort sett likartad efter behandling med
bezlotoxumab och placebo i fas III-studierna [10]. Vanligt förekommande biverkningar var
illamående, diarré, urinvägsinfektion och feber. Tillverkaren anger också att frekvensen av
allvarliga biverkningar och dödsfall var jämförbara för bezlotoxumab och placebo 12 veckor
efter infusion, men inga specifika frekvenser redovisas.
Vad gäller biverkningar i fas II-studien fanns vissa skillnader mellan grupperna [9]. Diarré
förekom hos 5 procent av dem som fått bezlotoxumab i kombination med aktoxumab och hos
12 procent av dem som fått placebo. Kombinationen bezlotoxumab och aktoxumab medförde
också en något lägre förekomst av dehydrering (Tabell 1).
I fas II-studien [9] analyserades antikroppstitrar mot aktoxumab och bezlotoxumab innan och
vid flera tidpunkter efter infusion av studieläkemedlen. Två patienter i den grupp som fått
aktiv behandling hade positiv titer innan infusion. Den ena av dessa patienter hade inte
detekterbar titer efter infusion medan den andra hade en oförändrad titer. Tjugo patienter (8 i
gruppen med aktiv behandling och 12 i placebogruppen) följdes avseende antikroppstiter i
6 månader utan att man kunde hitta några antikroppstitrar som svar på de monoklonala
antikropparna.
Sammanfattningsvis har det inte framkommit någon signal om ökad förekomst av allvarliga
biverkningar och dödsfall i samband med bezlotoxumab (ensamt eller i kombination med
aktoxumab) [9,10]. Frekvensen av övriga biverkningar verkar inte heller öka med
bezlotoxumab. Men för att upptäcka mera ovanliga biverkningar och för att kunna bedöma
säkerheten bättre krävs det ett större patientantal.
Andra avslutade och pågående studier med aktuell substans
Samtliga studier med bezlotoxumab på indikationen CDI, som har registrerats i FDAdatabasen clinicaltrials.gov (februari 2016), har avslutats.
Andra substanser i pipeline för samma indikation
ACAM-CDIFF är ett vaccin för prevention av C. difficile-associerad diarré som är under
utveckling av Acambis (Sanofi).
Kostnad
Kostnadsuppgift saknas.
En kur med fidaxomicin (Dificlir) kostar för närvarande 14 539 kr.
Kostnadsmässiga och andra konsekvenser för vården
Bezlotoxumab utgör ett nytt behandlingsalternativ vid återkommande CDI och kommer
sannolikt att vara ett tillägg till etablerad antibiotikabehandling. Den potentiella vinsten är
färre återfall och därmed även färre behandlingsepisoder med antibiotika mot CDI. Teoretiskt
kan detta behandlingsalternativ tänkas medföra minskad antibiotikabehandling, vilket skulle
vara fördelaktigt ur ett resistensutvecklings- och miljöperspektiv.
Uppföljningsmöjligheter
Folkhälsomyndigheten har presenterat data på förekomsten av C. difficile, men vi känner inte
till huruvida de datakällor som man har använt sig av även kan fånga upp effekten av
bezlotoxumab i denna population.
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Försäljningen kan följas med sedvanlig läkemedelsstatistik.
Andra marknader
Bezlotoxumab är ännu inte registrerat på någon marknad.
Troliga framtida försäljningsargument
Det är troligt att framtida marknadsföring kommer att betona att man med en enda infusion
kan minska risken för återfall vid CDI, och att detta är en behandlingsmetod som inte är ett
antibiotikum.
Författare
Johan Holm
ST-läkare
Klinisk farmakologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Eva Wikström Jonsson
Docent, Överläkare
Klinisk farmakologi
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Klinisk farmakologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden
Inga jävsförhållanden.
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Tabell 1. Översikt över studier med bezlotoxumab vid C. difficile-infektion.
MODIFY 1 [6,10]

MODIFY 2 [7,10]

Lowy et al. [8,9]

Placebokontrollerad
randomiserad fas III
1452
Diagnos av CDI1 och
standardbehandling för CDI2

Placebokontrollerad
randomiserad fas III
1203
Diagnos av CDI1 och
standardbehandling för CDI2

Uppföljningstid
Behandlingsarmar
(engångsdoser)

Okontrollerad kronisk diarré.
Planerad kirurgi för CDI inom
24 timmar. Behandling med
immunglobulin. Planerad
standardbehandling i mer än
14 dagar.
12 veckor
 Bezlotoxumab 10 mg/kg
(n=403)
 Aktoxumab 10 mg/kg
(n=242)
 Bezlotoxumab 10 mg/kg
+ aktoxumab 10 mg/kg
(n=403)
 Placebo (n=404)

Okontrollerad kronisk diarré.
Planerad kirurgi för CDI inom
24 timmar. Behandling med
immunglobulin. Planerad
standardbehandling i mer än
14 dagar.
12 veckor
 Bezlotoxumab 10 mg/kg
(n=407)
 Bezlotoxumab 10 mg/kg +
aktoxumab 10 mg/kg
(n=397)
 Placebo (n=399)

Placebokontrollerad
randomiserad fas II
200
Diarré med positiv
C. difficile och
standardbehandling för
CDI3
Kronisk diarrésjukdom
såsom inflammatorisk
tarmsjukdom. 4 poäng på
modifierat Horns index.
Planerad kirurgi för CDI
inom 24 timmar.
3 månader
 Bezlotoxumab 10 mg/kg
+ aktoxumab 10 mg/kg
(n=101)
 Placebo (n=99)

Primär
utfallsvariabel

Antal patienter med återfall
av CDI1

Antal patienter med återfall
av CDI1

Resultat
(primär
utfallsvariabel)

 Bezlotoxumab 17,4 %
(p = 0,0003)
 Aktoxumab: avbröts av
effekt- och säkerhetsskäl
efter en interimsanalys
 Bezlotoxumab och
aktoxumab 15,9 %
(p < 0,0001)
 Placebo 27,6 %
Illamående
Bezlotoxumab 7,4 %
Placebo 6,5 %
Diarré
Bezlotoxumab 6,7 %
Placebo 5,0 %
Feber
Bezlotoxumab 5,6 %
Placebo 2,8 %

 Bezlotoxumab 15,7 %
(p = 0,0003)
 Bezlotoxumab +
aktoxumab 14,9 %
(p < 0,0001)
 Placebo 25,7 %

Studietyp
Antal patienter
Inklusionskriterier

Exklusionskriterier
(urval)

Vanliga
biverkningar
(urval)

Illamående
Bezlotoxumab 5,8 %
Placebo 3,4 %
Diarré
Bezlotoxumab 5,3 %
Placebo 6,6 %
Urinvägsinfektion
Bezlotoxumab 4,5 %
Placebo 4,2 %

Andel patienter med
återfall av C. difficileassocierad diarré (CDAD)
 Bezlotoxumab +
aktoxumab 7 %
(P < 0,001)
 Placebo 25 %

Diarré
Bezlotoxumab +
aktoxumab 5 %
Placebo 12 %
Dehydrering
Bezlotoxumab +
aktoxumab 0 %
Placebo 4 %
Illamående
Bezlotoxumab +
aktoxumab 3 %
Placebo 0 %

1. Diagnos

av Clostridie difficile-infektion (CDI) definieras som diarré (3 eller fler lösa avföringar under 24 timmar eller
mindre) och ett positivt test för toxigen C. difficile från avföring insamlad som mest 7 dagar innan dosering i studien.
2. Standardbehandling definieras som p.o. metronidazol, p.o. vankomycin, i.v. metronidazol i kombination med
p.o. vankomycin, p.o. fidaxomicin, eller p.o. fidaxomicin i kombination med i.v. metronidazol.
3. Standardbehandling som inkluderar antingen metronidazol p.o. eller i.v. eller vankomycin p.o.
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