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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  21-06-07 

Xospata (gilteritinib) vid recidiverande eller refraktär akut 
myeloisk leukemi (AML) med en FLT3-mutation 

 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till expertgruppen 210323.  Ärendet behandlades vid expertgruppens möte 
210607.  
 
 
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. Den aktuella 
patientgruppen ges idag antingen intensiv cytostatikabehandling med fludarabin-
cytosinarabinosid-idarubicin (FLAG-IDA) eller rent palliativ behandling beroende på ålder 
och sjukdomsbild.  
 
Gilteritinib är en hämmare av tyrosinkinaset FLT-3. Mutationer av FLT3 är vanligt vid AML. 
Den vanligaste FLT3-mutationen förekommer hos cirka 25 procent av AML-patienterna. 
Dessa patienter har en dålig prognos, kort remissionsduration efter initial 
induktionsbehandling med cytostatika och stor risk för recidiv. Patienter med refraktär eller 
recidiverande AML och med FLT3-mutation har särskilt dålig prognos med sämre respons på 
efterföljande behandlingar jämfört med patienter utan FLT3-mutation (2, 3). 
 
Gilteritinib är godkänt av EMA på indikationen monoterapi för behandling av vuxna patienter 
som har recidiverande eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) med en FLT3-mutation 
administreras peroralt med rekommenderad startdos 120 mg en gång dagligen. I frånvaro av 
respons efter 4 veckors behandling kan dosen höjas till 200 mg om patienten tolererar det. 
Svar på behandling kan dröja och därför bör fortsättning av behandling med den 
föreskrivna dosen i upp till 6 månader övervägas för att ge tid till ett kliniskt svar (4). 
 
 
Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är den öppna, 
randomiserade fas III-studien ADMIRAL (5)  där patienter med återfallande eller refraktär 
FLT3-positiv AML inkluderades. De primära sammansatta effektmåtten var total överlevnad 
(OS) och komplett remission eller komplett remission med partiell hematologisk 
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återhämtning (CH/CRh). Patienterna randomiserades (2:1) till att få antingen gilteritinib (120 
mg) (4) eller kemoterapi (sviktbehandling). 
 
Av 371 patienter i registreringsstudien randomiserades 247 patienter till gilteritinib och 124 
till konventionell kemoterapi. Median total överlevnad i gilteritinibgruppen var signifikant 
längre än i kemoterapigruppen (9,3 månader vs. 5,6 månader; riskförhållande för dödsfall, 
0,64; 95% konfidensintervall [KI], 0,49 till 0,83; P <0,001). Andelen patienter som levde vid 
ett år var 37,1% i gilteritinib-gruppen och 16,7% i kemoterapigruppen men kurvorna 
konvergerade vid två år (se figur 1). Andelen patienter som hade komplett remission med hel 
eller delvis hematologisk återhämtning var 34,0% i gilteritinib-gruppen och 15,3% i 
kemoterapigruppen. Andelen med fullständig remission var 21,1% respektive 10,5%.  
 
Figur 1 
 

 
 
 
Andelen patienter som gick vidare till allogen stamcellstransplantation var 25,5 procent i 
gilteritinib-gruppen jämfört med 15,3 procent i kemoterapi-gruppen. 
 
 
Biverkningar 

Vanliga biverkningar av grad 3 eller högre var för gilteritinib febril neutropeni (45,9 procent), 
anemi (40,7 procent) och trombocytopeni (22,8 procent). Motsvarande andel patienter med 
febril neutropeni, anemi och trombocytopeni för patienter behandlade med aktiv kontroll var 
36,7 procent, 30,3 procent respektive 16,5 procent. Vid jämförelse av 
biverkningsfrekvenserna behöver man beakta de olika långa behandlingstiderna i de två 
grupperna. När hänsyn tas till det så konstaterar TLV att både behandlingsrelaterade samt 
allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar förekom i lägre utsträckning i gilteritinib-armen 
(3).  
 
 
Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Kostnaden för en månads behandling är enligt listpris (före avtalad sidoöverenskommelse) ca 
180 000 kr vid startdosen 120 mg. Dosjustering kan ske såväl uppåt som neråt, men i 
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ADMIRAL-studien var den genomsnittliga dosen 119 mg och medianantal cykler var 5 st (en 
cykel var 28 dagar). Det ger en läkemedelskostnad per behandlad patient, enligt listpris, om 
ca 900 000 kr.  
 
FLT3 mutation är den vanligaste mutationen vid AML och påträffas hos ca 1/3 patienter vid 
diagnos. I sydöstra sjukvårdsregionen identifieras i snitt 35 nya AML per år, av dessa antas 
ca 12 patienter ha FLT3-mutation och av dessa kommer 5-6 stycken att vara antingen primärt 
refraktära eller komma i fråga för behandling vid recidiv. 
 
TLV har i sin analys av kostnadseffektivitet bedömt att konventionell kemoterapi/omvårdnad 
bestående av antingen högintensiv kemoterapi, lågintensiv kemoterapi (med exempelvis 
azacitidin eller lågdos cytarabin) eller bästa understödjande behandling, utgör det relevanta 
jämförelsealternativet vid aktuell indikation.  
 
Med hänsyn tagen den sidoöverenskommelsen som slutits mellan företaget och regionerna, 
bedömer TLV att kostnaden per vunnet QALY i förhållande till jämförelsealternativet är 
cirka 960 000 kronor. TLV har därmed beslutat att gilteritinib ska ingå i 
läkemedelsförmånen. Eftersom studier av i bredare patientpopulationer med AML för 
närvarande pågår, bör subventionen begränsas till nuvarande godkänd indikation (3).  
 
 
Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet uppdaterades hösten 2020. Då var gilteritinib godkänt av 
EMA men beslut från TLV saknades. Vårdprogrammet gav därför ingen rekommendation.  
 
 
Gruppens bedömning 

Expertgruppen anser att nyttan med gilteritinib är tydligt visade för patienter med 
recidiverande eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) med en FLT3-mutation, då det 
jämfört med cytostatika ger en tydlig överlevnadsvinst. Samtidigt innebär en peroral 
behandling mindre behov av  behandling slutenvård och gilteritinib bedöms mer tolererbar än 
konventionell cytostatika. Expertgruppen anser att gilteritinib kan användas vid den nu 
aktuella indikationen.  
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