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Revlimid (lenalidomid) vid myelodysplastiskt syndrom. 
 
Ärendets handläggning 
Anmälan inkom 2014-02-07 från Petar Antunovic, överläkare hematologiska kliniken Linköping. 
Beslut fattades vid expertgruppens möte 2014-11-03 
 
Bakgrund 
Myelodysplastiskt syndrom (MDS) utgör en heterogen grupp av benmärgssjukdomar. MDS 
kännetecknas av en ineffektiv hematopoes som följs av pancytopeni. I vissa patienter är förloppet 
mycket långsamt medan andra snabbt utvecklar pancytopeni samt övergång till akut myeloisk 
leukemi (AML). Idag finns få effektiva behandlingsalternativ för MDS-patienter. Allogen 
benmärgstransplantation kan övervägas hos yngre patienter och kan vara botande. Utöver det ges 
blodtransfusioner.  
 
Ett antal nya och nygamla läkemedel har under senare år prövats eller lanserats för behandling av 
olika former av MDS, däribland talidomid, decitabin och azacitidin.  
 
Revlimid blev våren 2013 godkänt av EMA med indikationen ”behandling av patienter med 
transfusionsberoende anemi på grund av myelodysplastiskt syndrom med låg eller intermediär-1-
risk, associerat med en isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse när andra terapeutiska alternativ 
är otillräckliga eller inadekvata”. Syftet med behandlingen är inte botande utan att minska 
behovet av blodtransfusioner och normalisera blodvärden. Lenalidomid är inte ny substans utan 
har använts i många år vid framför allt myelom.  
 
 
Underlag för bedömningen 
Underlaget för godkännandet är huvudsakligen tre studier som utvärderat lenalidomid vid MDS. 
 
MDS-001 
I denna studie prövades lenalidomid i varierande doser på 43 MDS-patienter, majoriteten var 
transfusionsberoende låg- eller intermediär-1-risk. Av de inkluderade patienterna hade 12 st 5q-
deletion. I denna grupp uppvisade 83 % en respons (uteblivet transfusionsbehov eller ökning av 
hemoglobin). Motsvarande siffra för de med normal karyotyp var 57 %. Motsvarande skillnader 
noterades vad gäller hematologisk och cytogenetisk respons (1). Denna studie ledde till att en 
större studie, MDS-003, på MDS 5q startades. 
 
MDS-003 
I denna studie behandlades 148 patienterna med 10 mg lenalidomid i 21 dagar följt av 7 dagars 
uppehåll eller sammados i daglig dosering. Hematologisk-, benmärgs- samt cytogenetisk respons 
utvärderades efter 24 veckor. Studien visade att 112 av 148 patienter fick ett reducerat behov av 
transfusioner, varav 99 klarade sig helt utan transfusioner. Mediandurationen för 
transfusionsoberoende var inte uppnådd vid publicering men var längre än 104 veckor. 62 av 85 
utvärderade patienter hade cytogenetisk respons och 38 av 106 patienter som kunde utvärderas 
hade komplett benmärgsrespons. (2). 
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MDS-004 
Denna studie var en randomiserad, dubbelblind fas III-studie där 205 låg- eller intermediär-1-risk 
MDS 5q-patienter randomiserades till lenalidomid 5 mg/dag (dag 1-28), 10 mg/dag (dag 1-21) 
eller placebo. Cross-over tillåts till lenalidomid eller till högre dos lenalidomid vid 16 veckor. 
Primär endpoint var andel patienter som var transfusionsoberoende under minst 26 veckor. 
Studien visade att detta uppnåddes i 56 % (10 mg) respektive 43 % (5 mg) av patienterna medan 
det i placebogruppen endast var 6 % som uppnådde transfusionsoberoende. Man såg inte någon 
ökad risk för transformation till AML i lenalidomidbehandlade patienter men författarna betonar 
att längre uppföljning behövs (3). 
 
Senare kohort-studier och uppföljning av MDS-003 och MDS-004 har visat att patienter som 
behandling med lenalidomid sannolikt minskar risken för progression till AML och även leder till 
förlängd överlevnad (4,5). 

 
Biverkningar 
Neutropeni och trombocytopeni var de dominerande grad 3 och 4 biverkningarna, vilket drabbade 
omkring hälften av patienterna i MDS-003. I studien MDS-004 var förekomsten av neutropeni 
grad 3/4 klart högre, 75 % medan trombocytopeni noterades hos ca 30-40 %. Den högre 
förekomsten av neutropeni kan sannolikt förklaras av ökad monitorering baserat på fynden i 
MDS-003. 

 
Nationella vårdprogram 
I riktlinjerna från Nordic MDS group anges att lenalidomid ska ges till patienter med låg eller 
intermediär-1-risk, 5q cytogenetisk avvikelse som inte svarar på erytropoesstimulerande 
behandling eller är kandidater för transplantation (6). 
 
 
Behandlingskostnad 
Läkemedelskostnaden för behandling med normal startdos 10 mg i 21 dagar följt av 7 dagars 
uppehåll ger en årskostnad per patient på ca 590 000 kr. Dossänkningar var vanligt 
förekommande i studierna men påverkar inte kostnaden för behandlingen nämnvärt då 
prissättningen är i stort den samma för de olika styrkorna. 
 
Revlimid ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånen och utvärderades då vid indikationen 
myelom. Någon prövning av kostnadseffektiviteten har inte gjorts av TLV för den nu aktuella 
indikationen. Så vitt expertgruppen känner till pågår inte heller någon prövning av TLV eller 
NLT. 

 
Kostnader för den terapi som ges idag är framförallt relaterade till behovet av transfusioner. 
Enligt uppgifter från hematologen US (som anmält ärendet) så kostar en påse trombocyter ca 
3000 kr samt erytrocytkoncentrat ca 600 kr (två påsar varje eller varannan vecka). Vid långvarigt 
behov av frekventa blodtransfusioner kan även kostnader tillkomma för järnchelerande 
behandling (deferasirox, deferoxamin etc).  
 
Allmänt anses incidensen för MDS ligga på 5/100 000 patienter och år. Detta skulle motsvara ca 
50 patienter per år i sydöstra sjukvårdsregionen. Det finns beskrivet att ca 10 % av MDS-
patienterna har en 5q-deletion (7) vilket skulle innebära en incidens om högst en handfull 
patienter per år i sydöstra sjukvårdsregionen. Då behandling pågår så länge patienter svarar och 
tolererar behandlingen kan behandlingstider på flera år bli aktuella.   
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Gruppens bedömning 
Gruppen anser att lenalidomid har en plats i behandlingen av den subgrupp av patienter med 
myelodysplastiskt syndrom som har en speciell kromosomavvikelse (5q-deletion) och som är i 
starkt behov av upprepade blodtransfusioner. Medlet ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånen. 
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