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Imnovid (pomalidomid) i kombination med dexametason vid behandling av 
vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom i februari 2014 från överläkare Lucia Ahlberg och Ronald Svensson, Hematologiska 
kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. Underlag finns i form av EMA/CHMP utlåtande från maj 
2013 och utlåtande från TLV i juni 2014.  

Bakgrund 

Pomalidomid är ett immunmodulerande preparat, som hämmar tumörtillväxt genom hämning av bl a 
kärlnybildning. Man har också sett antifibrotisk effekt samt påverkan på reglering av fetalt 
hemoglobin, vilket gör att pomalidomid också kan användas vid behandling av bl a sickle cell anemi. 
Pomalidomid har en direkt anti-myelom effekt med tumörcellsdöd, immunmodulerande aktivitet och 
hämmar stromacellernas understödjande effekt vid myelomtumörcellernas tillväxt. 

Imnovid godkändes av EMA, i kombination med lågdos dexametason, för behandling av recidiverande 
och refraktärt myelom, som fått minst två idigare behandlingsregimer, inkluderande lenalidomid och 
bortezomib. 

Underlag för bedömningen 

I registreringsstudien, CC-4047-MM-003, en fas 3 multicenter öppen randomiserad studie, 
inkluderades totalt 426 patienter. Inklusionskriterier var patienter med dokumenterad diagnos av 
multipelt myelom, som fått minst två behandlingsregimer. Patienterna var refraktära eller 
recidiverande, under eller inom 60 dagar efter senast avslutad behandling. De hade erhållit minst 2 
kurer av lenadomid och bortezomib, och sviktat på dessa behandlingar. De randomiserades mellan 
pomalidomid och dexametason lågdos eller högdos dexametason (vilket är standard) 2:1. 455 patineter 
inkluderades i studien. Dosering, arm A pomalidomid 4mg dagligen dag 1-21 och dexametason 40mg 
dag 1,8,15 och 22 i en 28 dagars kur och arm B dexametason 40mg d1-4,9-12,17-20. 

Primär endpoint var progressionsfri överlevnad (PFS). Efter interrimsanalys tilläts cross-over från arm 
B, vid progress. 

PFS median var 4 månader i arm A mot 1,9 månader i arm B (HR 0.45). Även tid till progression och 
till behandlingssvikt var signifikant bättre till arm A´s fördel. Det förelåg också en signifikant bättre 
överlevnad för kombinationen pomalidomid/dexametason (12,7 mån vs 8,1 mån, HR 0.54) (1). 

Biverkningar 

Bland de allvarliga biverkningarna dominerade neutropeni (48 %), anemi (33 %), trombocytopeni (22 
%) och infektioner (34 %).  Utöver dessa var det även vanligt med dyspné och hosta, illamående, 
diarré och förstoppning, pneumoni, skelettsmärta och muskelkramper, perifera ödem, feber och 
trötthet.  



Behandlingskostnad 

Det pris företaget angivit i sin ansökan till TLV är 76 213 kronor för en 28 dagars kur. TLV´s 
beräkning för kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) blir ca 750 000 kronor. Man bedömer 
kostnaden som rimlig med hänsyn till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad och Imnovid ingår 
därför i läkemedelsförmånen sedan juni 2014 (2). 

I regionen beräknar man att antalet patienter som kan bli aktuella till 15 stycken per år. 

Gruppens bedömning 

Multipelt myelom är en allvarlig sjukdom och patienterna är mycket sjukvårdskrävande. 
Pomalidomid ingår i läkemedelsförmånen och gruppen anser att det är rimligt att använda 
medlet i kombination med dexametason till patienter som progredierat efter tidigare 
behandling med lenalidomid och bortezomib. 
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