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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2020-05-18 

Dacogen (decitabin) vid nydiagnostiserad de novo eller sekundär 
AML vilka inte är föremål för standardiserad induktions-
kemoterapi 
 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till expertgruppen i november 2019. I anmälan presenteras underlag för såväl 
AML som myelodysplastiskt syndrom. Expertgruppen har valt att endast uttala sig om AML 
då MDS inte är en av EMA godkänd indikation. Ärendet behandlades första gången vid 
expertgruppens möte 2020-02-20.  
 
Bakgrund 

I Sverige diagnosticeras cirka 350 patienter årligen med akut myeloisk leukemi (AML), 
medianåldern vid diagnos är ca 71 år (1). Sjukdomen är heterogen och kan delas in i 
undergrupper med olika prognos baserat på bl.a. cytogenetiska faktorer. Behandlingen av 
AML baseras huvudsakligen på cytarabin och daunorubicin och inleds med en induktions-
behandling för att nå komplett remission (CR) följt av konsolideringsbehandling för att 
undvika återfall. För patienter som inte tolererar eller är aktuella för induktionsbehandling 
ges idag azacitidin. Det gäller ffa äldre patienter med högriskcytogenetik och annan 
samsjuklighet (1).  
 
Dacogen är indicerat för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad de novo eller 
sekundär AML vilka inte är föremål för standardiserad induktionskemoterapi. 
 
Behandlingen ges intravenöst 20 mg/m2 kroppsyta 5 dagar i rad en gång per månad. Det 
rekommenderas att patienten behandlas under minst 4 cykler. Behandlingen kan fortsätta så 
länge som patienten uppvisar svar, fortsätter att gynnas av behandlingen eller utvecklar en 
stabil sjukdom, d.v.s. i frånvaro av uppenbar progression.  
 
Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är en öppen, 
randomiserad fas-III studie (DACO-016) hos nydiagnostiserade patienter med de novo eller 
sekundär AML (2).  Decitabin (n = 242) jämfördes mot en kontrollgrupp (n = 243) som 
bestod av patientens val under läkares inrådan av antingen understödjande behandling (n = 
28) eller 20 mg/m2 cytarabin (”lågdos cytarabin”) subkutant en gång dagligen under 10 dagar 
upprepat var 4:e vecka (n = 215). Decitabin administrerades som en infusion med dosen 20 
mg/m2 en gång dagligen under 5 konsekutiva dagar upprepat var 4:e vecka. Primär endpoint 
var totalöverlevnad och sekundär endpoint var andelen patienter med komplett remission. 
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Patienterna hade intermediär eller högrisk cytogenetik, medianåldern var 73 år och 
majoriteten (81 %) hade betydande komorbiditeter.  
 
Medianöverlevanden för gruppen som fick decitabin var 7,7 månader jämfört med 5,0 
månader för kontrollgruppen (se figur A). Skillnaden var inte signifikant vid den initiala 
analysen (HR=0,85; 95 % CI: 0,69; 1,04, p = 0,11). Vid ytterligare ett års uppföljning gjordes 
en ny, oplanerad, analys där effekten var signifikant (HR = 0,82, 95 % CI: 0,68; 0,99, p = 
0,037), se figur B. 

 

     Källa: (2) 
 
Sekundär endpoint var komplett respons vilket noterades hos 17,8 % i decitabingruppen 
jämfört med 7,8 % i kontrollgruppen. Progressionsfri överlevand var 3,7 mån vs 2,1 mån.  
 
Man kan notera att behandlingstiden med decitabin var längre än för cytarabin (4,4 mån vs 
2,4 mån).  
 
 
Biverkningar 

Biverkningar av grad 3 och 4 noterades hos 93 % i decitabingruppen och 86 % i 
kontrollgruppen. De vanligaste biverkningarna grad 3 och 4 för decitabin var 
trombocytopeni, anemi, febril neutropeni och leukopeni. 24 % av decitabinpatienterna avled 
av biverkningar jämfört mot 19 % för gruppen som fick cytarabin (redovisas inte för gruppen 
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som fick supportive care) (2). I produktresumén anges att 30 % i decitabin och 25 % i 
kontrollgruppen avled av biverkningar under eller inom 30 dagar efter avslutad behandling 
(3). 
 
 
Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Läkemedelskostnaden för decitabin är vid normaldos ca 40 000 kr/mån. Motsvarande 
läkemedelskostnad för cytarabin är enligt listpris ca 250 kr/mån. Decitabin ges som 5 
infusioner per månad medan cytarabin ges som 10 subkutana injektioner per månad. Det är 
därmed viss skillnad i berednings- och personalkostnad. Kostnaden för supportive care har 
inte beräknats.  
 
Enligt anmälan beräknas ca 10 patienter per år vara aktuella för behandling med decitabin i 
sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
Alternativ kostnad till decitabin kan, enligt vårdprogrammet (se nedan), vara azacitidin. TLV 
och NT-rådet har dock endast utvärderat azacitidin vid MDS och CMML, inte vid AML. 
Decitabin har inte varit föremål för hälsoekonomisk prövning av TLV. Det finns inte heller 
någon rekommendation från NT-rådet.  
 

Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet för AML tar upp decitabin som ett alternativ vid intolerans 
mot azacitidin för patienter som inte är aktuella för induktionsbehandling med vanlig 
cytostatikaregim. 
 
”Hypometylerande behandling med azacitidin är ett alternativ för patienter som inte är 
aktuella för induktionsbehandling, särskilt äldre med högriskcytogenetik i förening med 
samsjuklighet (++). Azacitidin kan också ges som fortsatt behandling efter inledande 
induktionsbehandling om patienten inte bedöms tåla ytterligare intensiv 
cytostatikabehandling. Om patienten inte tolererar azacitidin kan decitabin ges.” 
 
 
Gruppens bedömning 

 
Gruppen anser att innehållet i ansökan såväl som rekommendationen i vårdprogrammet 
avviker från den av EMA godkända indikationen. Expertgruppen uttalar sig normalt om 
formellt godkända indikationer. Vidare notera expertgruppen att läkemedlet godkändes 2012 
och har haft en viss användning i sydöstra sjukvårdsregionen sedan 2016. 
 
Evidensen för den formellt godkända indikationen bygger på en välgjord och för 
patientgruppen relativt stor randomiserad studie. Den mycket begränsade överlevnadsvinsten 
och det faktum att den initiala analysen inte visade signifikans mot lågdos cytarabin gör dock 
att expertgruppen inte kan rekommendera användning av decitabin. Evidensläget för 
behandling av patienter som inte tolererar azacitidin bedömer gruppen som svagt. Inte heller 
denna off label indikation kan expertgruppen rekommendera. Hälsoekonomisk analys och 
rekommendation från NT-rådet saknas helt.  
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