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Rydapt (midostaurin) som tillägg till 

cytostatikabehandling vid akut myeloisk leukemi 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 180620 från Petar Antunovic, överläkare hematologiska kliniken i 

Linköping. Expertgruppen behandlade ärendet vid sitt möte 180827. 

 

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. Mutationer i FLT-3-

genen förekommer hos ca 30 % av patienterna. Dessa patienter har en sämre prognos då de 

har högre risk för återfall (2). 

 

Behandlingen av AML baseras huvudsakligen på cytarabin och daunorubicin och inleds med 

en induktionsbehandling för att nå komplett remission (CR) följt av konsolideringsbehandling 

för att undvika återfall. För patienter som når komplett remisson kan även allogen 

stamcellstransplantation var aktuell (1).  

 

Midostaurin är en multikinashämmare, initialt utvecklad som en proteinkinas C-hämmare. 

Substansen hämmar bland annat FLT-3-, KIT, PDGFR-, VEGFR-kinaser (3). Läkemedelet är 

godkänt för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi 

(AML), som är FLT3-mutationspositiva. Utöver det är det godkänt för olika former av 

systemisk mastocytos, tillstånd som är extremt ovanliga. Nedanstående utvärdering baseras 

på indikationen AML, men rekommendationen inkluderar det fåtal patienter som kan bli 

aktuella för behandling vid systemiska mastocytoser. 

 

Midostaurin ges vid AML peroralt två gånger dagligen som tillägg till 

cytostatikabehandlingen. Dosering sker dag 8–21 under induktions- och 

konsolideringskemoterapi och därefter för patienter med komplett remission varje dag, som 

enda läkemedel för underhållsbehandling tills återfall i upp till 12 cykler om 28 dagar 

vardera.  

 

 

Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är en 

randomiserad, dubbelblind studie där midostaurin gavs som tillägg till induktions- och 
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konsolideringsbehandling med cytostatika och där behandling fortsatte hos de patienter som 

uppnått komplett remission. Studien inkluderade nydiagnostiserade patienter med FLT-3 

mutation. Primär endpoint var totalöverlevnad.  

 

Viktigt att notera är att i studien användes en avsevärt lägre dos cytarabin jämfört med vad 

som rekommenderas i det svenska vårdprogramet (1).  Vilken betydelse det får för effekt och 

toxicitet när midostaurin ges som tillägg är oklart.  

 

Totalt inkluderades 717 patienter, medianålder 48 år. Totalöverlevnaden var signifikant 

längre för patienter i midostaurin-gruppen, hazard ratio 0.78 (p<0.01). Efter fyra år var 

andelen överlevande 51 % hos gruppen som fått midostaurin jämfört med 44 % för gruppen 

som fått placebo. Överlevnadsvinsten noterades oavsett typ av FLT-3-mutation. Nyttan med 

tillägg av midostaurin skiljde sig inte åt beroende på om patienten transplanterades eller inte. 

Andelen kompletta remissioner ökade dock inte signifikant i gruppen som fick tillägg av 

midostaurin.  

 

 

 
Ref Stone RM et al, NEJM 2017 

 

 

 

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna av grad 3 och 4 var huvudsakligen hematologiska såsom tex 

trombocytopeni och neutropeni. Noterbart var att det var små skillnader mellan 

midostauringruppen och placebogruppen. De biverkningar som var signifikant vanligare vid 

tillägg av midostaurin var anemi och hudutslag.  

 

Patienter med symtomatisk hjärtsvikt uteslöts ur studien, då tidigare studier vid andra 

indikationer visat på fall av hjärtdysfunktion (3).  
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Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Läkemedelskostnaden för 28 dagars behandling (112 tabletter) är ca 127 000 kr. Kostnad per 

cykel under induktions- och konsolideringskemoterapi är 63 350 kr. I studien var 

induktionsbehandlingen högst 2 cykler och konsolideringsbehandlingen högst 4 cykler. 

TLV bedömer att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår ligger mellan 780 000 kronor och 

970 000 kronor. TLV noterarar att det råder en osäkerhet i data bl.a. då patienterna i studien 

var relativt unga.  Sammantaget bedömer TLV dock att kostnaden inte överstiger vad som 

kan anses vara rimligt baserat på sjukdomens svårighetsgrad. 

 

 

 

Nationella rekommendationer 

Det nu gällande nationella vårdprogrammet från 2016 nämner endast midostaurin som ett 

möjligt alternativ via compassionate use. I remissversionen av det nu pågående arbetet med 

att uppdatera vårdprogrammet anges att ” …patienter <70 år med FLT3-ITD eller FLT3-TKD 

positiv AML rekommenderar vi tillägg av midostaurin i induktions- och 

konsolideringsbehandlingen”. Underhållsbehandling hos patienter med komplett remission 

rekommenderas i remissversionen inte utanför studier (4).  

 

 

Gruppens bedömning 

Tillägg av midostaurin till daunorubicin och cytarabin vid behandling av patienter med FLT-

3-positiv AML ger en tydlig överlevnadsvinst i den studie som ligger till grund för 

godkännandet, oavsett om patienterna transplanteras eller inte. Biverkningsprofilen är 

hanterbar. Expertgruppen bedömer att midostaurin kan användas vid induktions- och 

konsolideringsbehandling av FLT3-positiv AML med eller utan transplantation, dock inte för 

underhållsbehandling.  Gruppen ställer sig även bakom användning vid systemiska 

mastocytoser enligt den godkända indikationen. Eventuell underhållsbehandling vid AML 

bör ske inom ramen för studier.   

 

Gruppen noterar dock att patienterna i studien var klart yngre än snittåldern för patienter i 

Sverige, samt att signifikant effekt inte noterades hos kvinnor. Vidare så var de doser av 

daunorubicin och cytarabin som användes i studien lägre än de svenska riktlinjerna vilka 

rekommenderar högdosbehandling. Dessa osäkerheter bedöms dock inte vara så stora att det 

hindrar en positiv rekommendation.  
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