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Indikasjoner OPDIVO®

Melanom
Monoterapi eller i kombinasjon med 
ipilimumab til behandling av avansert 
(inoperabel eller metastatisk) melanom hos 
voksne. Sammenlignet med nivolumab som 
monoterapi gir kombinasjonen av nivolumab 
med ipilimumab en økning i progresjonsfri 
overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS) 
kun hos pasienter med lav PD-L1-ekspresjon 
i tumor.

Adjuvant behandling av melanom: Som 
monoterapi til adjuvant behandling av 
voksne med melanom med involvering av 
lymfeknuter eller metastatisk sykdom som 
har gjennomgått fullstendig reseksjon.

Klassisk Hodgkins lymfom
Som monoterapi til behandling av voksne 
med residiverende eller refraktær klassisk 
Hodgkins lymfom etter autolog stamcelle-
transplantasjon (ASCT) og behandling med 
brentuksimabvedotin.

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
I kombinasjon med ipilimumab og 2 sykluser 
med platinabasert kjemoterapi til førstelinje-
behandling av metastatisk ikke-småcellet 
lungekreft hos voksne som har tumorer uten 
sensitiviserende EGFR-mutasjoner eller 
ALK-translokasjoner.

Som monoterapi til behandling av lokalavansert 
eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft etter 
tidligere kjemoterapi hos voksne.

Malignt pleuralt mesoteliom (MPM)
I kombinasjon med ipilimumab til førstelinje-
behandling av inoperabel malignt pleuralt 
mesoteliom hos voksne.

Plateepitelkreft i hode og hals 
Som monoterapi til behandling av tilbake-
vendende eller metastatisk plateepitelkreft i 
hode og hals hos voksne med progresjon under 
eller etter platinabasert behandling.
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Plateepitelkarsinom i øsofagus
Som monoterapi til behandling av voksne med  
inoperabel, avansert, tilbakevendende eller 
metastatisk plateepitelkarsinom i øsofagus, 
etter tidligere fluoropyrimidin- og platinabasert 
kombinasjonskjemoterapi.

Adjuvant behandling av kreft i øsofagus 
eller den gastroøsofageale overgangen: Som 
monoterapi til adjuvant behandling av voksne 
med kreft i øsofagus eller den gastroøsofage-
ale overgangen, og som har residual patologisk 
sykdom etter tidligere neoadjuvant kjemora-
dioterapi.

Nyrecellekarsinom 
Monoterapi til behandling av avansert nyre-
cellekarsinom etter tidligere behandling hos 
voksne.

Kombinasjonsterapi med ipilimumab til 
førstelinjebehandling av voksne med avansert 
nyrecellekarsinom med intermediær/høy risiko.

Kombinasjonsterapi med kabozantinib til 
førstelinjebehandling av voksne med avansert 
nyrecellekarsinom.

Adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal  
overgang (GEJ) eller øsofagus
I kombinasjon med fluoropyrimidin og platina-
basert kombinasjonskjemoterapi indisert til  
førstelinjebehandling hos voksne med HER2- 
negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom 
i ventrikkel, gastro-øsofageal overgang (GEJ) eller 
øsofagus, hvor tumorene har PD-L1-ekspresjon 
med en kombinert positiv score (CPS) ≥5.

Urotelialt karsinom
Som monoterapi til behandling av lokalavansert  
inoperabelt eller metastatisk urotelialt karsinom  
hos voksne der tidligere platinabasert behandling  
har mislyktes.

Mismatch repair deficient (dMMR) eller  
microsatellite instability high (MSI-H) 
kolorektalkreft (CRC)
I kombinasjon med ipilimumab til behandling av 
voksne med dMMR eller MSI-H metastatisk CRC 
etter tidligere fluoropyrimidinbasert  
kombinasjonskjemoterapi.
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Aktiveringsfasen – lymfeknute

Ved en normal immunrespons 
blir T-cellene aktivert i lymfeknutene.

Dette skjer i et samspill med de 
antigenpresenterende celler (APC).

De antigenpresenterende cellene 
presenterer tumorantigener til  
T-cellene.3,4

T-celle
aktiveres

APC



Aktiveringsfasen – lymfeknute

APC’ene presenterer tumorantigener 
til T-cellene ved hjelp av MHC*- 
komplekset. Tumorantiger 
gjenkjennes av T-celle- 
reseptoren (TCR).

T-cellen aktiveres gjennom et 
co-stimulatorisk signal mellom  
CD28 på T-cellen og B7 på den  
antigenpresenterende celle.3,4

*MHC: Major histokompatibilitetskompleks

MHC klasse 1

TCR

B7-ligand

Tumorantigen

CD28



Aktiveringsfasen – lymfeknute

For å forhindre en overdreven 
immunrespons uttrykker T-cellene 
samtidig CTLA-4-resptorer  
på overflaten.

B7 liganden på den antigen-
presenterende cellen binder 
primært til CTLA-4.

Dette fører igjen til at T-cellen  
blir aktivert.3,4

CTLA-4-reseptor

B7-ligand

CD28

Inaktivert
T-celle



Aktiveringsfasen – lymfeknute

YERVOY®, er et humant mono- 
klonalt anti CTLA-4 antistoff som 
hemmer den naturlige bremsen  
i immunsystemet.

YERVOY® binder seg til CTLA-4  
og forhindrer en interaksjon  
med liganden B7.2

Når man setter CTLA-4  
reseptoren ut av spill, oppstår  
flere prosesser. Her er tre av disse:

1. Antallet aktiverte T-celler øker
2. Flere ulike T-celler aktiveres
3. Antallet hukommelses- 
    T-celler øker

Immunsystemet aktiveres.3,4,5,6

YERVOY®

CTLA-4

CD28

B7-ligand
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Effektorfasen – tumormikromiljø

De aktiverte T-cellene vandrer ut  
til tumormikromiljøet.

Deres mål: destruere kreftcellene

Kreftceller presenterer neoantigener 
på sin overflate, som T-celle- 
reseptorene gjenkjenner.

Resultatet av dette er at  
kreftcellene destrueres.3,4

Kreftceller

Døde kreftceller

Kreftceller

T-celle

TCR

Aktivert
T-celle

MHC med tumorantigen



Effektorfasen – tumormikromiljø

Kreftceller kan unnslippe den 
naturlige immunresponsen.

Kreftceller kan uttrykke ligandene 
PD-L1 og PD-L2. Gjennom binding-
en mellom T-cellens PD-1 reseptor 
og PD-L1 eller PD-L2 ligandene på 
tumorcellen inaktiveres T-cellen.

Tumorcellene unngår T-cellene  
og kan nå fortsette å vokse.3,4

PD-1

PD-1

PD-L1
PD-L2

Kreftceller

Kreftceller

Inaktivert
T-celle

Inaktivert
T-celle



Effektorfasen – tumormikromiljø

Det er her OPDIVO®, et humant  
monoklonalt anti-PD-1-antistoff, 
utspiller sin rolle.1

OPDIVO® binder seg til PD-1- 
reseptorene på T-cellene og blokkerer 
interaksjonen med PD-L1 og PD-L2.

T-cellene forblir aktive og kan  
fortsette å bekjempe kreftcellene.

OPDIVO® forsterker T-celle  
forsvaret mot tumor.3,4

PD-1

PD-1

PD-L1

T-celle

Kreftceller

PD-L2

OPDIVO® OPDIVO®



Komplementære virkningsmekanismer.
Systemisk og intratumoral aktivering.
T-celleaktivering og 

proliferasjon
PD-1 reseptor blokade Tumor- regresjon

ANTIGEN-  
PRESENTEREN-
DE CELLE (APC)

ANTIGEN

T-CELLE

PD-L1

KREFTCELLE

PD-1

PD-L2

TCR

MHC

CTLA-4

YERVOY
Blokkerer CTLA-4 og øker dermed 

T-celleaktivitet og proliferasjon. Generere nye og 
anrike eksisterende kreftspesifikke

hukommelses T-celler.2

OPDIVO
Forsterker T-cellerespons ved å blokkere  

bindingen av PD-1 til PD-L1 og PD-L2 ligandene.  
Opprettholde kreftspesifikke T-cellers  

cytolytiske aktivitet intratumoralt.1

1,2



OPDIVO (nivolumab)
Utleveringsgruppe C. Reseptbelagt legemiddel.
VIKTIG SIKKERHETS- OG FORSKRIVNINGSINFORMASJON

Indikasjoner
Melanom: Monoterapi eller i kombinasjon med ipilimumab til behandling av avansert (inopera-
bel eller metastatisk) melanom hos voksne. Sammenlignet med nivolumab som monoterapi gir 
kombinasjonen av nivolumab med ipilimumab en økning i progresjonsfri overlevelse (PFS) og 
total overlevelse (OS) kun hos pasienter med lav PD-L1-ekspresjon i tumor. Adjuvant behandling 
av melanom: Som monoterapi til adjuvant behandling av voksne med melanom med involvering 
av lymfeknuter eller metastatisk sykdom som har gjennomgått fullstendig reseksjon. Ikke-små-
cellet lungekreft (NSCLC): I kombinasjon med ipilimumab og 2 sykluser med platinabasert 
kjemoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk ikke småcellet lungekreft hos voksne som 
har tumorer uten sensitiviserende EGFR mutasjoner eller ALK translokasjoner. Som monoter-
api til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft etter tidligere 
kjemoterapi hos voksne. Malignt pleuralt mesoteliom (MPM): I kombinasjon med ipilimumab 
til førstelinjebehandling av ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom hos voksne. Nyrecelle-
karsinom (RCC): Monoterapi til behandling av avansert nyrecellekarsinom etter tidligere behan-
dling hos voksne. Kombinasjonsterapi med ipilimumab til førstelinjebehandling av voksne med 
avansert nyrecellekarsinom med intermediær/høy risiko. Kombinasjonsterapi med kabozantinib 
til førstelinjebehandling av voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom. Klassisk Hodg-
kins lymfom (klassisk HL): Som monoterapi til behandling av voksne med residiverende eller 
refraktær klassisk Hodgkins lymfom etter autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) og behan-
dling med brentuksimabvedotin. Plateepitelkreft i hode og hals (SCCHN): Som monoterapi til 
behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkreft i hode og hals hos voksne med 
progresjon under eller etter platinabasert behandling. Urotelialt karsinom: Som monoterapi til 
behandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne der tid-
ligere platinabasert behandling har mislyktes. «Mismatch repair deficient» (dMMR) eller «mi-
crosatellite instability high» (MSI H) kolorektal kreft (CRC): I kombinasjon med ipilimumab er 
indisert til behandling av voksne pasienter med dMMR eller MSI H metastatisk kolorektal kreft 
etter tidligere fluoropyrimidinbasert kombinasjonskjemoterapi. Plateepitelkarsinom i øsofagus 

(ESCC): Som monoterapi til behandling av voksne med inoperabel, avansert, tilbakevendende 
eller metastatisk plateepitelkarsinom i øsofagus, etter tidligere fluoropyrimidin- og platinabasert 
kombinasjonskjemoterapi. Adjuvant behandling av kreft i øsofagus eller den gastroøsofage-
ale overgangen (OC eller GEJC): som monoterapi til adjuvant behandling av voksne pasienter 
med kreft i øsofagus eller den gastroøsofageale overgangen, og som har residual patologisk 
sykdom etter tidligere neoadjuvant kjemoradioterapi. For fullstendig oversikt over godkjente 
indikasjoner, fullstendig forskrivningsinformasjon se preparatomtale for Opdivo (nivolumab) og 
Yervoy (ipilimumab) på www.felleskatalogen.no. Bivirkninger og frekvensen av disse er avhengig 
av krefttype, dosering og eventuell kombinasjon med andre legemidler mot kreft, se prepara-
tomtale. Som for all immunterapi kan immunrelaterte bivirkninger oppstå i alle kroppens or-
ganer både under og etter avsluttet behandling. Immunrelaterte bivirkninger som påvirker mer 
enn ett system i kroppen, kan oppstå samtidig. Ved kombinasjonsbehandling med Opdivo og 
Yervoy (ipilimumab) kan immunrelaterte bivirkninger oppstå tidligere og i flere organsystemer 
samtidig sammenliknet med Opdivo monoterapi. Les mer om bivirkninger i preparatomtalene 
for Opdivo og Yervoy. Alt helsepersonell som forskriver immunterapi må ha kunnskap om be-
handlingsalgorimer for immunrelaterte bivirkninger og hvordan disse klassifiseres. Tidlig identi-
fisering og håndtering av immunrelaterte bivirkninger er viktig, og pasienter som behandles med 
immunterapi skal ha tett oppfølging både under og i etterkant av behandling. Pasientkort finnes 
tilgjengelig på www.felleskatalogen.no eller ved å kontakte BMS. Helsepersonell oppfordres til 
å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no/
meldeskjema. Bivirkninger bør også meldes til BMS på telefon 23 12 06 37. Opdivo gis som intra-
venøs infusjon og doseres ulikt avhengig av tumortype og hvorvidt behandlingen gis i monoter-
api eller i kombinasjon med andre legemidler mot kreft, se preparatomtalen. Pakninger, priser, 
refusjon Opdivo: 10 mg/ml 4 ml(hettegl) 5390.40 kr 10 ml(hettegl) 13415.20 kr 24 ml(hettegl) 
32145.80 kr Yervoy: 5 mg/ml 10 ml(hettegl) 44626.20 kr 40 ml(hettegl) 178397 kr. LIS anbud 
2021/2022 PD1/PD-L1 hemmer og legemidler i kombinasjon med disse. For fullstendig oversikt 
over godkjente indikasjoner inkludert restriksjoner innført av Beslutningsforum for nye metoder 
se link www.nyemetoder.no.
Bristol Myers Squibb Norway Ltd., Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker,  www.bms.com/no
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Vil du lære mer om  
immunonkologi?
Hvordan fungerer immunsystemet? Hvordan kan kreftceller 
unnslippe immunsystemet? Hvilke behandlingsprinsipper 
finnes det innenfor immunterapeutisk behandling?

Kompendiumet gir deg en innføring i immunsystemet  
og generell immunonkologi. Det er også egnet som  
undervisningsmateriell for helsepersonell som er  
involvert i kreftbehandling.

Last ned eller bestill et eksemplar her:
www.bmsportalen.no 
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