Underlag för beslut i landstingen

Mylotarg
(gemtuzumabozogamicin)
pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Utvärderad indikation
Mylotarg är avsett för kombinationsbehandling med daunorubicin (DNR) och cytarabin
(AraC) för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo
CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML), undantaget akut promyelocytleukemi (APL).

Datum för expediering av underlag: 2019-01-29

Klinikläkemedelsuppdraget
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför hälsoekonomiska bedömningar
av utvalda klinikläkemedel, läkemedel som används inom slutenvården. Inom ramen för
detta arbete fattar TLV inte några beslut, utan tar fram hälsoekonomiska underlag för beslut i
landstingen.
NT-rådet (Nya terapier) initierar vilka läkemedel som ska bedömas och ger rekommendationer till landstingen baserat på TLV:s underlag.

TLV:s underlag är framtaget i enlighet med TLV:s allmänna råd och andra hälsoekonomiskt
etablerade metoder.

Sofia Wallström
Generaldirektör

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Arbetsgrupp: Sara Emrooz (medicinsk utredare) och Stefan Odeberg (senior hälsoekonom)
Klinisk expert: Martin Höglund, docent och överläkare, Hematologisektionen, Uppsala akademiska sjukhus. Han har konsulterats gällande aktuell klinisk praxis samt viss tolkning av det medicinska underlaget i materialet. TLV är inte bundna av expertens
ställningstaganden, tolkningar eller åsikter om vilka antaganden kostnadseffektivitetsanalysen bör vila på.
Under utredningens gång har TLV inhämtat synpunkter från Läkemedelsverket.
Företag: Pfizer
Diarienummer: 1670/2018
Postadress: Box 225 20, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 18, 1 trappa, Stockholm
Telefon: 08 568 420 50
www.tlv.se

ii

Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV
Inom förmånen
Ansökt/fastställt AIP eller
AUP

Dessa begrepp anges alltid om det gäller ett pris som
TLV ska fastställa eller ett pris som TLV har fastställt.

Kostnaden för läkemedlet
efter återbäring

Begreppet listpris används inte.
Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för
användning av en produkt efter återbäring, då en
sidoöverenskommelse har tillförts ärendet.

Begreppen nettokostnad, behandlingskostnad/läkemedelskostnad efter återbäring används inte.
Pris för läkemedel/ pris för
Begreppet används när TLV talar om pris per förpackförbrukningsartikel
ning/pris per enhet.
Läkemedelskostnad/ kostnad Begreppet används när TLV talar om förbrukningen för
för förbrukningsartikel
en viss period/cykel.
Behandlingskostnad
Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i
begreppet, exv. läkemedelskostnad + administreringskostnad. Begreppet används inte om TLV endast talar
om läkemedelskostnaden.
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel
Apotekens försäljningspris

Begreppet används när TLV talar om receptfria läkemedel samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i
förmånen och som då inte har ett av TLV fastställt pris.
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller
officiellt pris används inte.

Klinikläkemedel och medicinteknik
Avtalat pris

Företagets pris

Begreppet används när landstingen har upphandlat en
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV
(ej sekretessbelagt).
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris
används inte.
Begreppet används för de produkter som inte har
upphandlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris,
grundpris eller officiellt pris används inte.
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TLV:s bedömning och sammanfattning
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Akut myeloisk leukemi (AML) är en cancersjukdom som utgår från benmärgens blodbildande celler. AML är en heterogen sjukdom där ålder och ogynnsam cytogenetik är
bland de viktigaste faktorer som påverkar diagnosen negativt. 5-årsöverlevnaden är
20–40 procent för patienter i åldern 50–70 år och mindre än 10 procent hos dem
äldre än 70 år.
TLV bedömer sjukdomens svårighetsgrad som mycket hög.
I den aktuella indikationen ges Mylotarg som inledande induktionsbehandling tillsammans med daunorubicin och cytarabin. För patienter som uppnår komplett remission efter induktion rekommenderas upp till två konsolideringskurer.
Jämförelsealternativet till Mylotarg i kombination med daunorubicin och cytarabin är
behandling med enbart daunorubicin och cytarabin. TLV bedömer att även Rydapt
som tillägg till induktionsbehandling med daunorubicin och cytarabin och till konsolideringsbehandling med högdoscytarabin är ett relevant jämförelsealternativ för
vuxna patienter med FLT3-positiv AML.
I den kliniska studien ALFA-0701 visade Mylotarg i tillägg till daunorubicin och cytarabin statistiskt signifikant fördel avseende effektmåttet händelsefri överlevnad (EFS)
jämfört med enbart daunorubicin och cytarabin. Ingen statistiskt signifikant fördel visades för Mylotarg avseende totalöverlevnad (OS) i ALFA-0701. En statistisk signifikant förbättrad OS visades däremot i en metaanalys som gjordes över fem studier
med Mylotarg.
Mylotarg har i nuläget inget upphandlat pris. Företagets kostnadsberäkning för
Mylotarg baseras på en förpackning om 5 mg med priset 71 728 kronor. Eftersom induktionsbehandlingen omfattar infusion av tre förpackningar blir kostnaden för en
sådan 215 000 kronor. Kostnaden för ytterligare en eller två förpackningar tillkommer i samband med konsolideringsbehandling för de patienterna som uppnådde
komplett remission efter induktion.
Företaget presenterar en kostnadseffektivitetsmodell för Mylotarg i tillägg till
daunorubicin och cytarabin jämfört med enbart daunorubicin och cytarabin för den
aktuella patientgruppen baserat på patientpopulationen i ALFA-0701. Modellen är relativt komplex. Modellen beskriver dock, enligt TLV:s bedömning, sjukdomens förlopp på ett korrekt sätt.
I företagets grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår
(QALY) 240 000 kronor.
Kostnaden per vunnet QALY i TLV:s grundscenario är på en liknande nivå som i företagets grundscenario. Både företagets och TLV:s grundscenario förutsätter dock ett
antagande om att patienterna som får behandling med Mylotarg lever 1,4 år längre än
dem som inte får det.
Det råder osäkerhet om den långsiktiga effekten av Mylotarg. Den hälsoekonomiska
modellen är dock relativt okänslig för långsiktiga effekter på EFS. Modellen är dock
känslig för Mylotargs påverkan på OS.

Slutsatserna i underlaget kan komma att ändras om förutsättningarna som ligger till grund
för denna utvärdering förändras på ett avgörande sätt.
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1 Medicinskt underlag
1.1 Akut myeloisk leukemi (AML)
AML är en cancersjukdom som utgår från benmärgens blodbildande celler. Sjukdomen är
heterogen och patienter kan ha olika riskprofiler. Ålder och ogynnsam cytogenetik är två
faktorer som påverkar diagnosen negativt. I Sverige insjuknar varje år cirka 350 vuxna
personer i AML[1]. Medianålder vid diagnos är 71 år. Orsaken till sjukdomen är i de flesta fall
okänd, men hos cirka en fjärdedel av patienterna utgår den från en kronisk benmärgsjukdom, vanligen myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller myeloproliferativ sjukdom (MPN),
eller är relaterad till tidigare cytostatika- eller strålbehandling. Debutsymtomen vid AML
varierar från vaga allmänsymtom med måttliga avvikelser i blodbilden till allmänpåverkan
med allvarlig infektion, blödningsbenägenhet och gravt störd blodbild. Obehandlad leder
sjukdomen till döden inom några veckor eller månader. I det populationsbaserade svenska
materialet, där flertalet patienter fått kurativt syftande behandling, var 5-årsöverlevnaden
50–60 procent hos patienter under 50 år, 20–40 procent i åldern 50–70 år och mindre än 10
procent hos dem som var äldre än 70 år.

1.2

Läkemedlet

Mylotarg innehåller substansen gemtuzumabozogamicin. Läkemedlet fick marknadsgodkännande från Europeiska kommissionen i april 2018 och har särläkemedelsstatus.
Indikation
Mytolarg är avsett för kombinationsbehandling med daunorubicin (DNR) och cytarabin
(AraC) för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo
CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML), undantaget akut promyelocytleukemi (APL).
Verkningsmekanism
Gemtuzumabozogamicin är en CD33-riktad antikropp kemiskt kopplad till ett cellgift ADC1.
Gemtuzumab är en humaniserad IgG4-antikropp (immunglobulin av klass G subtyp 4) som
specifikt känner igen humant CD33. Antikroppsdelen binds specifikt till CD33-antigenen, ett
sialsyraberoende adhesionsprotein som finns på ytan av myeloida leukemiska blaster samt på
omogna normala celler av myelomonocytisk härkomst, men inte på normala hematopoetiska
stamceller. Den lilla molekylen, N acetyl-gamma-kalikeamicin, är en cytotoxisk semisyntetisk
naturlig produkt och är kovalent bunden till antikroppen. Icke-kliniska data tyder på att den
cancerbekämpande verkan hos gemtuzumabozogamicin följer av bindningen av ADC till
tumörceller som uttrycker CD33, följt av internalisering av ACD-CD33-komplexet, och den
intracellulära frisättningen av N acetyl-gamma-kalikeamicin-dimetylhydrazid via hydrolytisk
klyvning av bindningen. Aktivering av N acetyl-gamma-kalikeamicin-dimetylhydrazid
inducerar dubbelsträngsbrott i DNA, med efterföljande cellcykelarrest och apoptotisk
celldöd.
Dosering/administrering enligt SPC
Mylotarg bör administreras under överinseende av läkare med erfarenhet av användning av
läkemedel mot cancer och i en miljö där komplett återupplivningsutrustning finns omedelbart tillgänglig.
Mylotarg ska endast användas till patienter som är lämpliga mottagare av intensiv induktionskemoterapi.
1

Antibody Drug Conjugates (ADCs), monklonala antikroppar som är kemiskt kopplade till biologiskt aktiva substanser.
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Premedicinering med en kortikosteroid, antihistamin samt paracetamol rekommenderas en
timme före doseringen för att hjälpa till att lindra infusionsrelaterade symtom.
Lämpliga åtgärder för att hjälpa till att förhindra uppkomst av tumörlysrelaterad hyperurikemi, såsom hydrering, insättning av antihyperurikemiska läkemedel eller andra medel för
behandling av hyperurikemi bör vidtas.
Dosering vid induktionsbehandling
Rekommenderad dos Mylotarg är 3 mg/m2/dos (upp till högst en 5 mg injektionsflaska) som
infunderas över en 2-timmarsperiod dagarna 1, 4 och 7 i kombination med daunorubicin 60
mg/m2/dag som infunderas över 30 minuter dag 1 till dag 3 samt cytarabin 200 mg/m2/dag
som kontinuerlig infusion dag 1 till dag 72. Mylotarg ska inte ges under andra induktionsbehandlingen.
Dosering vid konsolideringsbehandling
För patienter som uppnår komplett remission (CR) efter induktion, vilket definieras som
färre än 5 procent blaster i benmärg med normalt cellantal och ett absolut neutrofilantal
(ANC) på över 1,0 × 109 celler/l med ett trombocyttal på minst 100 × 109/l i perifert blod
utan transfusion, rekommenderas upp till 2 konsolideringskurer med intravenöst daunorubicin (60 mg/m2 i 1 dag [första kuren] eller i 2 dagar [andra kuren] i kombination med
intravenöst cytarabin (1 000 mg/m2 per 12 timmar, som infunderas över 2 timmar dag 1 till
dag 4) med intravenöst Mylotarg (3 mg/m2/dos som infunderas över 2 timmar med en
maxdos på en 5 mg injektionsflaska dag 1).
Tabell 1. Doseringsregimer för Mylotarg i kombination med kemoterapi.

a)

Kan kräva dosjustering vid biverkningar b) För patienter som upplever komplett remission (CR) efter induktion.

I Sverige ges vanligen daunorubicin som infusion under 6 timmar för att minimera kardiotoxicitet. Cytarabin ges vanligen i
dosen 1 g /m2 / två gånger dagligen som kontinuerlig infusion dag 1 till dag 5.
2
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1.3 Behandling och svårighetsgrad
Aktuella behandlingsrekommendationer [1]
De flesta AML-patienter under 70 år med nyupptäckt AML, liksom de som är 70–80 år och
inte har några andra svåra sjukdomar, bör erbjudas intensiv cytostatikabehandling i syfte att
uppnå komplett remission (normal blod- och benmärgsbild), vilket är ett första steg mot bot.
I flertalet fall rekommenderas en kombination av ett daunorubicin och cytarabin, vilket
beroende på bl.a. ålder ger en remissionsfrekvens på 60–85 procent. Hos cirka 30 procent av
AML-patienterna där leukemicellerna har en mutation i FLT3-genen rekommenderas
läkemedlet Rydapt (midostaurin), en s.k. kinashämmare, i samband med cytostatikabehandlingarna.
Patienter som uppnår komplett remission bör få konsoliderande behandling med 1–3
cytostatikakurer och/eller allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (allo-SCT) med i
första hand en väl matchad besläktad eller obesläktad donator. Allo-SCT är förstahandsalternativet för patienter under 65–70 år som har negativa prognosfaktorer (intermediär/högriskgenetik och trögt/dåligt svar på de inledande cytostatikakurerna) och inte har några
andra svåra sjukdomar. I åldersgruppen 51–70 år bör allo-SCT i regel ske med reducerad
(mindre toxisk) konditionering (RICT).
AML-patienter över 75–80 år, speciellt vid högriskgenetik eller andra svåra sjukdomar, bör i
de flesta fall redan från början ges enbart palliativ behandling.
Figur 1. Flödesschema av cytostatikabehandling av nydiagnostiserade AML.
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Kromosomanalys och riktade genetiska undersökningar av leukemicellerna ger möjlighet till
riskgruppering som i många fall är vägledande för valet av fortsatt behandling. Därutöver har
svaret på de inledande cytostatikabehandlingarna, inklusive påvisande av små mängder
kvarvarande leukemiceller i blod eller benmärg (”measurable residual disease”, MRD),
prognostisk betydelse.
Jämförelsealternativ
Företaget anger kombinationen av daunorubicin med cytarabin som relevant jämförelsealternativ för Mylotarg i kombination med daunorubicin och cytarabin, baserat på svenska och
europeiska behandlingsrekommendationer.
TLV:s bedömning: TLV instämmer med företaget i valet av jämförelsealternativ i form av
standardbehandling med daunorubicin och cytarabin. TLV bedömer att för vuxna patienter
med FLT3-positiv AML (FLT3-ITD eller FLT3-TKD) är även Rydapt som tillägg till induktionsbehandling med daunorubicin och cytarabin, och till konsolidering tillsammans med
högdoscytarabin, ett relevant jämförelsealternativ till Mylotarg i kombination med daunorubicin och cytarabin.

Svårighetsgrad för tillståndet
AML är en snabbt progredierande form av leukemi som innebär en mycket dålig prognos för
patienter vars sjukdom inte svarar på behandling eller patienter som svarar men får relaps.
Sjukdomen förknippas med mycket förkortad livstid där den förväntade femårsöverlevnaden
för patienter mellan 50 och 70 år är 10–20 procent.
TLV:s bedömning: TLV bedömer svårighetsgraden som mycket hög. Trots att behandlingen vid AML syftar till att bota sjukdomen är det en stor andel av patienterna som inte uppnår
komplett remission, och även bland dem som gör det är risken stor för återfall och en för
tidig död.

1.4 Klinisk effekt och säkerhet
Effekt och säkerhet av Mylotarg i den aktuella indikationen är dokumenterad i den randomiserade studien ALFA-0701 samt den stödjande metaanalysen Hills et. al. 2017 [2]. I Lambert
et. al. 2018 [3] presenteras den finala uppdateringen av ALFA-0701.
Kliniska studier
ALFA-0701 [4]
Metod
ALFA-0701 är en multicenter, randomiserad, oblindad fas III-studie som utvärderar effekten
av gemtuzumabozogamicin i tillägg till daunorubicin och cytarabin versus enbart daunorubicin och cytarabin för induktions- och konsolideringsterapi hos AML-patienter.
Patienter som inkluderades i studien hade obehandlad de novo AML, var mellan 50–70 år
gamla, hade en ECOG PS3 på 0–3 samt hade normal hjärtfunktion. Uttryck av CD33-antigen
på leukemiska blastceller krävdes inte för deltagande i studien. Patienter med tidigare
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group, PS: performance status (funktionsstatus) är standardkriterier för att mäta hur
sjukdomen påverkar patientens dagliga levnadsförmåga. Ett lägre värde på ECOG PS visar på bättre funktionsstatus hos
patienten.
3
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myeloproliferativ eller myelodysplastiskt syndrom eller de som tidigare hade fått kemoterapi
eller strålbehandling exkluderades. Andra exklusionskriterier var CNS-engagemang av AML,
allvarlig okontrollerad infektion, andra maligniteter och lever- eller njurfunktionsnedsättning.
280 patienter randomiserades slumpmässigt 1:1 till kontroll- eller studiegruppen (Figur 2). I
kontrollgruppen fick patienterna induktionsbehandling med intravenös daunorubicin (60
mg/m² på dag 1 till 3) och intravenös cytarabin (200 mg/m² som kontinuerlig infusion i 7
dagar). I studiegruppen fick patienterna förutom den ovan nämnda standardbehandlingen
gemtuzumabozogamicin; 3 mg / m² (maximal dos 5 mg) som intravenös infusion över 2
timmar på dagarna 1, 4 och 7, efter förbehandling med metylprednisolon.
Figur 2. Studieschema (ALFA-0701)

Benmärgsaspiration genomfördes dag 15. Om det fanns mer än 10 procent kvarvarande
leukemiska blaster, gavs ytterligare en induktionskur utan gemtuzumabozogamicin med
intravenöst daunorubicin (60 mg/m² per dag i 2 dagar och intravenös cytarabin (1000
mg/m2 per 12 timmar infunderad över 2 timmar i 3 dagar), följt av daglig granulocytkolonistimulerande faktor (lenograstim 263 μg, intravenöst) tills neutrofilåterhämtning.
Kliniska och hematologiska behandlingssvar bedömdes efter induktionsbehandling, före
varje konsolideringskur och vid en till två månader efter den hematologiska återhämtningen
från senaste cykeln i konsolideringsbehandlingen. Svaren klassificerades som CR definierad
som färre än 5 procent blaster i en normocellulär märg och ett absolut antal neutrofiler, ANC,
på mer än 1 × 109 per L med ett antal blodplättar av 100 × 109 per L eller mer i det perifera
blodet; och CR med ofullständig blodplättåtervinning (CRp), definierad som CR med
återstående trombocytopeni (<100 × 109 trombocyter per L).
Det primära effektmåttet var händelsefri överlevnad (EFS). Sekundära effektmåtten var
återfallsfri överlevnad (RFS), total överlevnad (OS) och säkerhet. Även hematologisk respons
i form av CR samt MRD utgjorde sekundära effektmått.
Sjukdomsprogression bedömdes och klassificerades i enlighet med kriterier från den
internationella arbetsgruppen för AML [5]. Patienter som inte svarade på induktionsbehandlingen avbröt studiebehandlingen och fortsatte med annan behandling enligt den behandlande läkarens bedömning. Patienter i CR eller CRp fick två konsolideringskurer av
intravenös daunorubicin (60 mg/m² för 1 dag, första kuren eller 2 dagar, andra kuren) i
kombination med intravenös cytarabin (1000 mg/m2 per 12 timmar, infunderad över 2
timmar på dagarna 1–4), med eller utan intravenöst gemtuzumabozogamicin (3 mg/m² på
dag 1) enligt deras ursprungliga randomisering.
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Det förekom viss obalans mellan grupperna, nämligen något högre medianålder och fler män
i gemtuzumabozogamicin-gruppen än i kontrollgruppen (Tabell 2).
Tabell 2. Baslinjekarakteristika för patienter i studie ALFA-0701.

Resultaten av cytogenetikanalysen var tillgängliga för 249 patienter. Analysen fungerade inte
på tumörprover från 21 patienter och gjordes inte för åtta patienter. 275 patienter screenades
för mutationer i FLT3, 274 i NPM1 och 247 i CEBPA-gener. 48 av 143 patienter med normal
karyotyp var klassificerade som fördelaktig cytogenetik (lågriskcytogenetik).
Resultat
Av de 280 patienter som randomiserades i denna studie uteslöts data från 9 patienter från
analyserna på grund av återkallat samtycke varpå mITT-populationen omfattade 271
patienter (gemtuzumabozogamicin-arm, n = 135, kontrollarm, n = 136).
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Median uppföljningstid i ALFA-0701 var 14,8 månader (9,3–23,8). Lambert et al. 2018
presenterar de slutliga OS-resultaten från ALFA-0701-studien baserat på en längre uppföljningstid (47, 6 månader i gemtuzumabozogamicin-armen och 41,0 månader i kontrollarmen,
data cut-off 30 april 2013), resultaten av den oberoende granskningen av EFS samt ytterligare säkerhetsresultat.
Händelsefri överlevnad (EFS)
EFS definierades som tiden från randomisering till tiden för induktionsmisslyckande, återfall
eller död oavsett orsak. Datumet för induktionsmisslyckandet var datumet för utvärdering av
benmärgsvar efter den sista induktionscykeln, om CR inte hade uppnåtts (enligt prövaren).
För gemtuzumabozogamicin-gruppen var median EFS 17,3 (13,4–30,0) månader jämfört
med 9,5 (8,1–12) månader för jämförelsegruppen CD (HR= 0,56; 95 % KI: 0,42–0,76,
P=0,0002).
Figur 3. EFS bedömt av prövaren i mITT-populationen, cut-off, augusti 2011

Resultaten av den blinda oberoende granskningen, baserad på annorlunda censurering och
mer mogna data, var konsistent med den primära analysen trots mindre skillnad i medianEFS mellan behandlingsarmarna. I Lambert et. al. 2018 presenteras en median EFS på 13,6
månader (95 % KI: 9,0 - 19,2) i gemtuzumabozogamicin-armen och 8,5 månader (95 % KI:
7,5–12,0) i kontrollarmen (HR, 0,66; 95 % KI: 0,49–0,89; p = 0,006).
Den oberoende analysen baserades på retrospektiv insamling av all data som användes för
effektmätningar, inklusive rapporter om benmärgsprover, fullständigt blodantal, extramedullär sjukdom eller molekylärt eller cytogenetiskt återfall tillgängligt vid platsen från
screening till död, eller upp till 28 dagar efter det som hände först av induktionssvikt eller
återfall enligt prövarens bedömning. Tabell 3 nedan, som finns i EPAR, visar att EFS skiljer
sig beroende på om bedömningen var prövarens eller oberoende, men också vilket cut-off
som användes.
När analysen baseras på bedömning enligt oberoende kommitté och mest mogna data per
april 2013 (metod B2) är HR för EFS 0,705 (95 % KI: 0,54–0,93; p= 0,01).
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Tabell 3. EFS för mITT-populationen i studie ALFA-0701, enligt olika prövare och olika cut-off

Figur 4 nedan visar en sammanfattning av EFS för olika riskklassificeringar baserad på
oberoende bedömning av data från 1 augusti 2011. Det framgår att subgruppen av patienter
med fördelaktig eller intermediär cytogenetik hade större fördel med gemtuzumabozogamicin jämfört med de med ofördelaktig cytogenetik. Man bör dock notera att konfidensintervallen vid dessa resultat är breda samt att patientunderlaget vid ofördelaktig cytogenetisk
riskprofil är begränsad till enbart 21 procent av populationen.
Figur 4. Forest Plot för EFS – mITT-populationen, enligt oberoende bedömare för cut-off tid 1 August 2011
(Metod B1) ALFA-0701
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Metod (B1): Refererar till oberoende bedömare med referenstid 1 augusti 2011. ELN=European LeukemiaNet, NCCN=National
Comprehensive Cancer Network; NE=not estimable.

Sekundära effektmått; OS
OS definierades som tiden från randomisering till dödsfall oavsett orsak. Vid den primära
analysen med cut-off, augusti 2011, visade OS statistiskt signifikant fördel för gemtuzumabozogamicin jämfört med kontrollarmen. Vid den finala OS-analysen som utfördes vid
data cut-off den 30 april 2013, sågs trots numerisk fördel, ingen statistiskt signifikant
skillnad i OS. Medianuppföljningen vid den finala OS-analysen var 47,6 månader i gemtuzumabozogamicin-armen och 41,0 månader i kontrollarmen. För gemtuzumabozogamicingruppen var median OS 27,5 (21,4–45,6) månader jämfört med 21,8 (15,5–27,4) månader för
jämförelsegruppen (HR=0,81; 95 % KI: 0,60–1,10, P=0,1646).
Totalt avled 80 (59,3 %) patienter i gemtuzumabozogamicin-armen och 88 (64,7 %) i
kontrollarmen före mätningen i april 30, 2013.
Figur 5. Final OS i mITT-populationen, studie ALFA-0701
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För patienter med ofördelaktig cytogenetik (högriskgenetik) visades ingen tendens till OSfördel. Tvärtom var det numeriska värdet till nackdel för gemtuzumabozogamicin.
Tabell 4. OS i olika subgrupper, cut-off augusti 2011

*99 % konfidensintervall är angivet för subgruppsanalyserna och 95 % konfidensintervall för totalanalysen.

Sekundärt effektmått; Återfallsfri överlevnad (RFS)
RFS är definierad som tiden från dagen för CR/CRp till datumet för återfall eller död, oavsett
orsak. För den primära analysen användes det datum för återfall som bestämdes av lokala
prövare. För gemtuzumabozogamicin-gruppen var median RFS 28 månader (16,3-ej uppnådd) jämfört med 11,4 månader (10,0–14,4) för jämförelsegruppen (HR=0,53, 95 % KI:
0,36–0,76, p=0,0006).
I den finala analysen visade RFS fortsatt statistiskt signifikant skillnad för gemtuzumabozogamicin-armen (HR 0,66, 95 % KI: 0,47–0,92, p=0,025) stratifierad för ELN-riskkategori.
Sekundärt effektmått; Responsfrekvens
En sammanfattning över responser enligt prövaren och den oberoende kommittén redovisas i
tabell nedan. Responsfrekvens, inklusive tidigt svar (CR/CRp vid dag 15 som en del av en
post-hoc-analys) visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna.
Tabell 5. Response rate enligt prövaren och oberoende bedömare i mITT-populationen ALFA-0701
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Biverkningar enligt produktresumén
Den allmänna säkerhetsprofilen för Mylotarg baseras på data från patienter med AML från
kombinationsbehandlingsstudien ALFA-0701, monoterapistudier samt från erfarenheter
efter marknadsföringen. I kombinationsbehandlingsstudien ALFA-0701 var de kliniskt
relevanta svåra biverkningarna levertoxicitet, inklusive VOD/SOS4 (3,8 %), blödning (9,9 %),
svår infektion (41,2 %) samt tumörlyssyndrom (1,5 %). I monoterapistudierna inkluderade de
kliniskt relevanta svåra biverkningarna även infusionsrelaterade reaktioner (2,5 %), trombocytopeni (21,7 %) samt neutropeni (34,3 %).
De vanligaste biverkningarna (>30 %) i kombinationsbehandlingsstudien var blödning och
infektion. I monoterapistudierna inkluderade de vanligaste biverkningarna (>30 %) pyrexi,
illamående, infektion, frossa, blödning, kräkningar, trombocytopeni, trötthet, huvudvärk,
stomatit, diarré, buksmärtor och neutropeni.
De vanligaste (≥1 %) biverkningarna som ledde till permanent utsättning i kombinationsbehandlingsstudien var trombocytopeni, VOD, blödning och infektion. De vanligaste (≥1 %)
biverkningarna som ledde till permanent utsättning i monoterapistudierna var infektion,
blödning, multiorgansvikt och VOD.
TLV:s diskussion
Medianålder vid diagnos vid AML är 71 år i Sverige och nationella vårdprogrammet rekommenderar att man överväger remissionssyftande behandling för majoriteten av AMLpatienter upp till 80 år. Det skulle då kunna förefalla vara en begränsning att studiepopulationen endast omfattade patienter i åldersgruppen 50–70 år. TLV:s kliniska expert ställer sig
dock tveksam till att patienter över 70 år kommer att behandlas med Mylotarg. Detta beror
på att Mylotarg adderar toxicitet (neutropeni, trombocytopeni) och äldre patienter har
mindre marginaler när det gäller att tåla benmärgstoxicitet. Den induktionsbehandling som
ges till äldre patienter består enligt TLV:s expert ofta av reducerade doser av daunorubicin
och cytarabin.
Funktionsstatus (performance status) har prognostisk betydelse vid AML där ett dåligt värde
är en riskfaktor för tidig död. I ALFA-0701 hade 87,8 procent ECOG PS 0–1 medan i den
kliniska verkligheten kan patienter med sämre värde (≥2) genomgå induktionsbehandling
och kan därmed bli aktuella för behandling med Mylotarg. Detta är ytterligare en faktor som
kan minska generaliserbarheten av studien till den kliniska användningen.
Utifrån resultat i subgruppsanalys är det osäkert om gemtuzumabozogamicin har någon
effektfördel för patienter med ofördelaktig cytogetetisk profil. Vid tolkningen av Mylotargs
effekt på patienterna med ofördelaktig cytogenetik i studien ALFA-0701, bör man beakta det
begränsade patientunderlaget i subgruppen med ofördelaktig cytogenetik med endast 21
procent av populationen och det breda konfidensintervallet. Studien ALFA-0701 erbjuder
med andra ord inte tillräckligt med underlag för att dra några säkra slutsatser om Mylotargs
effektskillnader beroende på den cytogenetiska riskprofilen. Metaanalysen Hills et al. 2017
(avsnitt 1.4.2) med större patientunderlag bekräftar dock denna slutsats.
Resultaten av studien skiljde sig något beroende på om bedömningen var gjord av prövaren
eller av oberoende kommitté. Enligt TLV:s kliniska expert bör bedömningen av terapisvar
(CR, CRp eller kvarvarande sjukdom) respektive relaps vid AML inte skilja sig väsentligt
mellan prövaren och den oberoende bedömningen eftersom det som ligger till grund för
bedömningen idag är analys av benmärgsprov (görs av hematopatolog) och av perifera
blodvärden där det inte finns så stort utrymme för subjektiva tolkningar från prövarens sida.
TLV:s expert anser dock att de oberoende resultaten är mer tillförlitliga då uppgifterna torde
Sinusoidalt obstruktivt syndrom (SOS), tidigare känd som hepatisk veno-ocklusiv sjukdom (VOD) är en allvarlig komplikation
av hematopoetisk celltransplantation (HCT).
4
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baseras på slutgiltiga utlåtandet från patologen, det vill säga slutsvar på benmärgsundersökning och blodprov tagna i anslutning till den.
TLV noterar att 22 procent av patienterna i jämförelsearmen korsade över och behandlades
med Mylotarg i ALFA-0701. Detta kan ha bidragit till att utjämna resultaten mellan behandlingsarmarna.
TLV:s bedömning: Studien ALFA-0701 uppfyller det primära effektmåttet EFS med
statistisk signifikans, men inte OS.
TLV bedömer att för det primära effektmåttet EFS är känslighetsanalysen med den oberoende bedömningen och mest mogna datasetet (dvs. april 2013) det mest lämpliga och
kommer därför att vara huvudfokus.
Systematiska översikter, metaanalyser och indirekta jämförelser
Metaanalysen Hills et al. 2017
Resultatet från den pivotala studien stödjs av en metaanalys med individuella patientdata
(IPD) som redovisas i den rubricerade metaanalysen.
IPD-metaanalysen bestod av 5 randomiserade studier inklusive den pivotala studien ALFA0701 samt 4 andra studier (se Tabell 6).
Tabell 6. Studier som ingick i metaanalysen

Studierna var randomiserade, kontrollerade försök som publicerats fram till maj 2013 och
inkluderade administrering av gemtuzumabozogamicin i samband med den första kuren av
intensiv induktionskemoterapi för AML (exklusive APL5) jämfört med kemoterapi ensam till
patienter 15 år och äldre. Det primära effektmåttet för analysen var OS.
Totalt 3 331 patienter ingick i metaanalysen. Av dessa randomiserades hälften till gemtuzumabozogamicin och hälften till jämförelsegrupper. Patienter i åldern 60–69 utgjorde
majoriteten (33,1 %) av populationen, 7,7 procent av patienterna var i åldern 15–29 år, och
upp till 10,7 procent av patienterna var 70 år och äldre. 22 patienter var under 18 års ålder.
Känslighetsanalyser indikerade ingen skillnad på grund av ålder. Andel män i studien var
55,4 procent och 93 procent av patienterna hade ECOG PS 0 eller 1. Andel patienter som
behandlades som de novo AML var 88,1 procent varav 75,5 procent hade behandlats med
cytarabin-, daunorubicin- och etoposidbaserad kemoterapi. Majoriteten var i den posi5

Promyelocytleukemi
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tiva/intermediära cytogenetiska ELN-riskgruppen (MRC-cytogenetik 62,2 %, ELN 44,9 %
[62,2 % imputed ELN], med negativt FLT3 eller NPM1 status. En minoritet (12,9 %) av
patienterna hade känt CD33 uttryck <30 procent. Hänsyn bör även tas till den höga andelen
patienter för vilka data saknas (dvs. ELN-riskgrupp 37,6 %, beräknad ELN 20,3 %, FLT3 46,2
%, NMP1 50,8 %, CD33 positivitet 47,5 %).
Primärt effektmått, OS
Oddskvoten (OR) för överlevnad för gemtuzumabozogamicin versus de som inte fick
gemtuzumabozogamicin var 0,91 (95 % KI: 0,84–0,99, P=0,02), till fördel för gemtuzumabozogamicin-gruppen. OS-fördelen visade sig vara mest tydlig hos patienter med
fördelaktiga cytogenetiska egenskaper, OR= 0,50 (0,33 - 0,77; p = 0,001), men ses också hos
dem med intermediär risk OR= 0,86 (0,76 - 0,96; p = 0,009). Patienter med ofördelaktiga
cytogenetiska egenskaper har inte haft någon nytta av behandling med gemtuzumabozogamicin, OR= 1,00 (0,84 - 1,18; p = 1,0).
Sekundära effektmått
EFS förlängdes i gemtuzumabozogamicin-armen jämfört med de som inte fick gemtuzumabozogamicin (OR =0,85, 95 % KI: 0,78 - 0,93, p = 0,0002), vilket motsvarar 15 procents
minskning av händelser.
Tillägg av gemtuzumabozogamicin visade sig inte signifikant öka oddsen för CR (OR=0,93,
95 % KI: 0,80 – 1,08, p=0,3). Oddskvoten för responsfrekvens (OR) var inte heller signifikant större i gemtuzumabozogamicin-gruppen (OR= 0,91, 95 % KI: 0,77 – 1,08, p=0,3).
RFS förlängdes statistiskt signifikant i gemtuzumabozogamicin-gruppen jämfört med de som
inte fick gemtuzumabozogamicin (OR= 0,84, 95 % KI: 0,77–0,93, P= 0,0004).
Sammanfattningsvis stödjer resultatet från metaanalysen resultatet från den pivotala
studien. Mylotarg som tillägg till induktionskemoterapi medförde förbättrad EFS jämfört
med standardterapi, genom förlängning av tiden i remission efter initial kemoterapi, snarare
än genom att öka antalet patienter som uppnår fullständig remission. Subgruppsanalyser av
EFS indikerade en mer positiv behandlingseffekt med Mylotarg-kombinationen hos patienter
med positiv / intermediär cytogenetisk risk (HR 0,591, 95 % CI (0,407, 0,857), p = 0,0047,
mot ogynnsam HR 1,08).
Jämförelsen mot Rydapt
Rydapt är godkänt för vuxna patienter med nydiagnostiserad AML, som är FLT3mutationspositiva i kombination med daunorubicin- och cytarabininduktion, högdos
cytarabinkonsolideringsterapi, och för efterföljande underhållsbehandling för patienter med
komplett remission. FLT3-mutationspositiva patienter utgör ca 30 procent av totalpopulationen för AML och täcks också in av indikationen för Mylotarg. FLT3-positiva patienter
inkluderades i ALFA-0701, men andelen var låg. Endast 16 patienter med FLT3-positivitet
(12 %) behandlades med Mylotarg inom ramen för studien. Utifrån ett sådant litet patientantal är det svårt att göra någon meningsfull jämförelse mot patienterna som erhöll Rydapt i
RATIFY-studien [6].
I RATIFY var dessutom patienterna yngre (18–59 år) och friskare än i ALFA-0701 (50–70 år,
72 % äldre än 60 år). Populationen i ALFA-0701 motsvarar i högre grad standardpopulationen för AML och en direkt jämförelse mellan studierna skulle kunna skapa bias som man inte
kan korrigera för utifrån det lilla patientantalet. NICE har i sin bedömning av Rydapt tagit
upp denna skillnad mellan studiepopulationen och en normalpopulation, och ställt sig
tveksam till generaliserbarheten.
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TLV:s diskussion
Patientunderlaget i de i metaanalysen ingående studierna är inte fullt kompatibla med ALFA0701-studien. Till skillnad från ALFA-0701 som inkluderade patienter mellan 50–70 år
ingick patienter från 15 års ålder i metaanalysen. Den administrerade dosen och doseringsschemat för Mylotarg i ALFA-0701 skiljer sig från de övriga studierna i metaanalysen. En del
patienter (11,9 %) hade antingen sekundär AML eller högrisk myelodysplastiskt syndrom, två
patientgrupper som exkluderades från studien ALFA-0701. Det innebär att den utvärderade
populationen i metaanalysen var bredare än den i Mylotargs godkända indikation. EMA ser,
trots dessa skillnader, metaanalysen som stödjande evidens för effekten av Mylotarg, vilket
också är TLV:s uppfattning.
Resultatet av metaanalysen stödjer observationen i ALFA-0701 avseende Mylotargs varierande effektstorlek för patienter med olika cytogenetiska riskprofiler, där patienter med
ofördelaktig cytogenetik har sämre effekt av Mylotarg jämfört med de med fördelaktig och
intermediär cytogenetisk riskprofil.
TLV:s bedömning: Mylotarg uppvisar i metaanalysen av Hills et al (2014) en statistiskt
signifikant effekt på OS. EMA tar den metaanalysen till intäkt för att en OS-effekt vid
behandling med Mylotarg är sannolik när de i risk-/nyttaavvägningen i EPAR framhåller att:
”The effect on overall survival was less clear although, also based on supportive evidence
from a meta-analysis a small favourable effect seems likely.” TLV har ingen anledning att
bedöma saken annorlunda.
TLV bedömer att resultatet av metaanalysen, trots de olikheter som finns mellan de i
metaanalysen ingående studierna och den pivotala studien ALFA-0701, kan ses som stödjande evidens för den pivotala studien ALFA-0701 avseende effekten av Mylotarg för
patienter med olika cytogenetiska riksprofiler. Resultatet från metaanalysen stödjer observationen från ALFA-0701 att patienter med fördelaktig och intermediär cytogenetik hade större
effektfördel av behandling med Mylotarg jämfört med dem med ofördelaktig cytogenetik.
Gällande den relativa effekten mellan Mylotarg och Rydapt kan TLV baserat på det befintliga
underlaget inte uttala sig om en eventuell skillnad.
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2 Hälsoekonomi
Företaget har gjort en kostnadseffektivitetsanalys i form av en markovmodell. Hälsoeffekter
och kostnader jämförs mellan en patientgrupp som får Mylotarg i kombination med
daunorubicin och cytarabin och en patientgrupp som endast får daunorubicin och cytarabin.
På TLV:s begäran har företaget även skickat in en kostnadsjämförelse mellan Mylotarg och
Rydapt för patienter som är FLT3-mutationspositiva.

2.1 Mylotarg i kombination med daunorubicin och cytarabin jämfört
med enbart daunorubicin och cytarabin
Den hälsoekonomiska markovmodellen illustreras i figur 6. Efter induktionsterapin kan
patienten uppnå CR/CRp där konsolideringsterapi ges enligt rekommendationer. Refraktära,
det vill säga de som inte svarar eller sviktar under induktionsterapin, får annan behandling.
De refraktära patienterna som är tillräckligt friska erbjuds aktiv behandling syftande till att
uppnå CR/CRp med möjligheten att kunna genomföra en allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Övriga får palliativ vård. De som får återfall (relaps) efter att initialt
ha uppnått CR/CRp efter induktionsbehandlingen behandlas på samma sätt som de som
initialt var refraktära, det vill säga antingen med aktiv behandling eller med palliativ vård.
HSCT antas innebära en månad av sjukhusvård. Därefter är patienten i posttransplantationsstadiet antingen med eller utan biverkan GVHD (graft-versus-host disease).
Om patienten har varit i CR/CRp i fem år betraktas den ha uppnått bot.
Enligt TLV:s kliniska expert är modellen en rimlig beskrivning av sjukdoms- och vårdförloppet.
Figur 6. Företagets hälsoekonomiska modell.
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Modellens tidshorisont omfattar patienternas livstid, men som mest 40 år. Genomsnittlig
ålder, kön, kroppsyta och vikt efterliknar patienterna i studien ALFA-0701.
TLV:s bedömning: Modellen är relativt komplex, men TLV bedömer att den beskriver
sjukdomens förlopp på ett rimligt sätt.
Effektmått
Klinisk effekt
Kliniska data till den hälsoekonomiska modellen hämtas i allt väsentligt från ALFA-0701.
Det var i ALFA-0701 ingen statistisk signifikant skillnad mellan behandlingsarmarna
avseende andelen patienter som svarar på induktionsbehandling. Företaget poolar därför
dessa data i modellen och andelen (72,3 %) antas vara lika stor i båda armarna.
Vilken behandling de refraktära patienterna som inte uppnådde CR/CRp (27,7 %) fick
baserar företaget på svar från medicinsk expertis. Andelen refraktära patienter som antas få
sviktbehandling (salvage therapy) syftande till stamcellstransplantation är 60 procent medan
resten enbart antas få icke-kurativ palliativ vård. TLV:s kliniska expert anser att det är ett
relevant antagande.
Återfall efter CR utgår från effektmåttet EFS från ALFA-0701 för subgruppen som har
uppnått CR eller CRp bedömd av den oberoende kommittén. Detta mått är i princip samma
sak som RFS. EFS-data från ALFA-0701 extrapoleras med olika statistiska fördelningar.
Enligt företaget uppvisas en platå i EFS-data från månad 48 till 60, vilket indikerar att det är
en liten sannolikhet för återfall om patienten varit återfallsfri under minst fyra år.
Figur 7. Kaplan-Meier och företagets modellering av händelsefri överlevnad
Mylotarg+daunurubicin+cytarabin vs daunorubicin+cytarabin med start vid induktion.

(EFS)

för

Liksom för de refraktära patienterna är det 60 procent av patienterna med återfall som antas
få sviktbehandling medan de övriga endast får palliativ vård.
Sannolikheten att patienterna får stamcellstransplantation utgår från data från ALFA-0701.
Sannolikheten är olika beroende på om patienterna är i CR/CRp, refraktära eller i relaps. I
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CR/CRp eller refraktäritet skiljer sig inte sannolikheten mellan läkemedlen. Vid relaps är
sannolikheten för stamcellstransplantation större i jämförelsearmen än bland patienterna
som behandlades med Mylotarg.
OS är olika modellerat beroende på om patienterna är refraktära eller inte. För de refraktära
patienterna har företaget utgått från att ingen skillnad i mortalitet finns mellan behandlingsarmarna. Data för de refraktära patienterna är nästan fullständig på grund av den höga
dödligheten hos dessa patienter.
Figur 8. Kaplan-Meier och företagets modellering av total överlevnad (OS) för patienter refraktära mot
induktionsbehandling, poolad data.

OS för patienter med CR eller CRp extrapoleras med en så kallad mixture cure rate-modell
(MCM). Modellen skattar antalet patienter som uppnår bot, vilket uppgår till 35 procent i
Mylotargarmen och 28 procent i jämförelsearmen. Extrapoleringen blir ett vägt medelvärde
mellan traditionell extrapolering med en statistisk fördelning och extrapolering kopplad till
normalbefolkningen där vägningen utgår från andelen patienter som botas. I det här fallet
innebär bot att dödligheten kraftigt reduceras. Det antas att de botade i varje period har en
33-procentig överdödlighet jämfört med normalbefolkningen i samma ålder. Det baseras på
en jämförelse mellan överlevnaden i ett antal brittiska AML-studier och den generella
mortaliteten i Storbritannien.
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Figur 9. Kaplan-Meier och företagets modellering av total överlevnad (OS) för Mylotarg+daunurubicin+
cytarabin vs daunurubicin+cytarabin efter CR/CRp.

Överlevnaden i modellen justeras beroende på om patienten har eller inte har genomgått
stamcellstransplantation. Överlevnad efter stamcellstransplantation modelleras enligt KMdata från ALFA-0701 som särskilt avser dem som genomgått en sådan. Totalt sett är OS
enligt ovanstående figur.
TLV:s diskussion
En invändning som kan resas gentemot företagets modellering av OS är att ingen statistiskt
signifikant effekt är visad på detta effektmått i ALFA-0701. Inte heller finns det någon
publicerad studie som visar på samband mellan EFS och OS inom AML. I den stödjande
metaanalysen av Hills et al (2014) uppvisar dock Mylotarg en statistiskt signifikant effekt på
OS. Den givna invändningen mot studien av Hills et al (2014) är att den innefattar fler
patientgrupper än vad som täcks av indikationen för Mylotarg. EMA tar dock metaanalysen
av Hills et al (2014) till intäkt för att en OS-effekt vid behandling med Mylotarg är sannolik
när de i risk-/nyttaavvägningen i EPAR framhåller att: ”The effect on overall survival was less
clear although, also based on supportive evidence from a meta-analysis a small favourable
effect seems likely.” TLV har ingen anledning att bedöma saken annorlunda. TLV noterar
även att 22 procent av patienterna i jämförelsearmen korsade över och behandlades med
Mylotarg i ALFA-0701. Detta kan ha bidragit till att utjämna resultaten mellan behandlingsarmarna. TLV har dock bett företaget att i en känslighetsanalys utgå från att det inte är någon
skillnad i överlevnad mellan behandlingsarmarna.
Flera publicerade kliniska studier [7-11] med långtidsdata, liksom data från svenska kvalitetsregistret [12], redovisar överlevnadskurvor inom nydiagnostiserad AML med ett liknande
mönster som företagets modellering. Även i dessa underlag uppvisas överlevnadskurvor som
är kraftigt utplanande såsom i figur 7 och 9.
TLV:s bedömning: TLV utgår i sitt grundscenario från att det finns en skillnad i EFS och
OS mellan behandlingsarmarna i enlighet med företagets beräkning. På begäran från TLV
har företaget skickat in en känslighetsanalys som räknar med en skillnad i EFS men att
överlevnaden är lika mellan behandlingsarmarna.
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Hälsorelaterad livskvalitet
Inga data gällande hälsorelaterad livskvalitet inhämtades i ALFA-0701. Huvudkällan för
nyttovikterna är den utvärdering som NICE gjorde av läkemedlet Vidaza för patienter med
AML som har mer än 30 procents benmärgsblaster. I den utvärderingen är patienterna inte
lämpliga för intensiv kemoterapi. Företaget antar trots det med stöd av en klinisk expert att
nyttovikterna är likadana i denna utvärdering. Hälsorelaterad livskvalitet mätt med det
cancerspecifika måttet EORTC-QLQ-30 ingick som ett sekundärt effektmått i den pivotala
Vidazastudien. Företaget använder dessa data omvandlade till EQ-5D med en publicerad
algoritm för tillstånden kemoterapibehandling och återfall [13]. Tillstånden konsolideringsbehandling och stamcellstransplantation antas av företaget ha samma hälsorelaterade
livskvalitet som kemoterapibehandling. Det refraktära tillståndet antas ha samma hälsorelaterade livskvalitet som tillståndet återfall.
Den hälsorelaterade livskvaliteten vid GVHD efter stamcellstransplantation är hämtad från
en publicerad studie gjord i enkätform på 524 patienter med AML som syftade till att jämföra
hälsorelaterad livskvalitet mellan kemoterapi och stamcellstransplantation [14].
När en patient botas antas nyttovikten vara densamma som för normalbefolkningen i
Storbritannien.
Tabell 7. Nyttovikter i företagets hälsoekonomiska modell

Nyttovikt
Kemoterapibehandling

0,66

Konsolideringsbehandling

0,66

Stamcellstransplantation

0,66

GVHD efter stamcellstransplantation

0,67

CR eller CRp

0,74

Återfall

0,57

Refraktär

0,57

Bot

0,82

Alla biverkningar av grad 3 eller 4 som drabbade minst 1 procent av patienterna i ALFA-0701
inkluderas i modellen. QALY-minskningen för en biverkan beräknas som incidensen
multiplicerat med nyttosänkningen multiplicerat med varaktigheten.
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Tabell 8. QALY-minskningar i den hälsoekonomiska modellen

Biverkan

Incidens, %

QALY-minskning
(incidens*nyttosänkning*varaktighet)

Mylotarg+d+c

D+c

Mylotarg+d+c

D+c

Hudbiverkningar

10,7

16,8

0,0022

0,0035

Slemhinnebiverkningar

16

6,6

0,0033

0,0014

Smärta

14,5

3,6

0,003

0,0008

Illamående, kräkningar, diarré

16,8

10,2

0,0035

0,0021

Lungbiverkningar

13

13,9

0,0027

0,0029

Hjärtrytmrubbningar

3,8

2,9

0,0008

0,0006

Andra hjärtbiverkningar

4,6

3,6

0,0009

0,0008

CNS-biverkningar

6,1

2,9

0,0013

0,0006

PNS-biverkningar

3,1

1,5

0,0006

0,0003

Infektion

77,9

77,4

0,0161

0,016

Blödningar

22,9

9,5

0,0047

0,002

Veno-ocklusiv sjukdom

3,8

1,5

0,007

0,0027

Total

0,0462

0,0335

Skillnad

0,0127

TLV:s diskussion
Nyligen publicerades en systematisk översikt av nyttovikter inom AML [15]. I denna finns
nyttovikter för patientgrupper mer relevanta för denna utvärdering. Översiktsförfattarnas
rekommendation av nyttovikter för de olika tillstånden vid användning i hälsoekonomiska
utvärderingar liknar dock de som företaget använder.
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Tabell 9. Nyttovikter rekommenderade av författare av publicerad systematisk översikt

Nyttovikt
Induktion

0,65

Konsolidering

0,71

CR

0,83

Återfall

0,53

Stamcellstransplantation

0,61

Stamcellstransplantation,
återhämtning

0,81

Stamcellstransplantation,
CR

0,83

Nyttovikterna har påfallande liten påverkan på resultaten i företagets scenario. I synnerhet
gäller det biverkningarna. En förklaring till biverkningarnas ringa påverkan kan vara att
behandlingen är kort i förhållande till modellens tidshorisont som omfattar hela patientens
livstid. En annan förklaring är att biverkningar är omfattande även i jämförelsearmen.
TLV:s bedömning: TLV använder nyttovikter från den systematiska översikten.
Modelleringen av hälsorelaterad livskvalitet i samband med biverkningar är otransparent vad
gäller de olika biverkningarnas påverkan på livskvaliteten och dess varaktighet. TLV gör
därför känslighetsanalyser med större nyttoreduktioner och längre varaktighet än vad
företaget gör. Påverkan av detta på resultaten är dock liten.
Till detta ska läggas att biverkningar i samband med kemoterapi i senare skede inte ingår i
modellen. Kemoterapi i senare skede ges i större utsträckning till patienter i jämförelsearmen.
Kostnader och resursutnyttjande
Kostnader vid induktions- och konsolideringsbehandling
Mylotarg har i nuläget inget upphandlat pris. Företagets kostnadsberäkning för Mylotarg
baseras på en förpackning om 5 mg med priset 71 728 kronor. Eftersom induktionsbehandlingen omfattar infusion av tre förpackningar blir kostnaden för en sådan 215 000 kronor.
Kostnaden för ytterligare en eller två förpackningar tillkommer i samband med konsolideringsbehandling för de patienterna som uppnådde komplett remission efter induktion.
Företaget utgår från att induktions- och konsolideringsbehandling, bortsett från Mylotarg,
ges i lika hög utsträckning i båda behandlingsarmarna. Andelen som får de olika behandlingarna är poolade data från ALFA-0701.
Tabell 10. Andel patienter som får de olika behandlingsomgångarna

Första induktion
100 %
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Andra induktion
19,8 %

Första konsolidering
67,6 %

Andra konsolidering
59,7 %
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Utöver kostnaden för läkemedlet Mylotarg är det bara en kostnadspost vid induktions- eller
konsolideringsbehandling som förekommer i större omfattning i den ena av behandlingsarmarna jämfört med den andra. Det rör sig om blodprodukter, framför allt blodplättar, som
ges i större omfattning till Mylotarggruppen. Uppgifterna kring detta kommer från användningen i ALFA-0701. Enhetskostnaderna för blodprodukterna kommer från Södra Regionvårdsnämnden, Regionala priser och ersättningar 2018.
Tabell 11. Kostnaden för blodprodukter vid de olika behandlingarna

Första
induktion
Mylotarg+naunorubicin+cytarabin 67 179 kr
Naunorubicin+cytarabin
42 537 kr

Andra
induktion
58 848 kr
45 715 kr

Första
konsolidering
40 808 kr
21 926 kr

Andra
konsolidering
38 226 kr
26 099 kr

Övriga kostnader i samband med induktions- och konsolideringsbehandling förekommer i
lika hög utsträckning i båda behandlingsarmarna. Detta rör läkemedelskostnaderna för
daunorubicin och cytarabin, administreringskostnader, kostnader för sjukhusvistelse,
mottagningsbesök (hematolog och specialistsjuksköterska), antisvampläkemedel, antibiotika,
antivirala läkemedel samt slutligen sjukdomsmonitorering (benmärgscytogenetik, benmärgsaspiration, blodprover).
Övriga kostnader
Behandling vid återfall eller refraktär sjukdom kan bestå av någon av följande aktiva
behandlingskombinationer: 1) amsakrin, cytarabin och etoposid, 2) fludarabin, cytarabin och
idarubicin 3) cytarabin och mitoxantron. Företaget antar lika stor marknadsandel för de tre
behandlingskombinationerna och att kostnaden är ett genomsnitt av kostnaderna för de tre
behandlingarna. Vidare antar företaget att en patient som får återfall eller är refraktär i
genomsnitt får 1,5 behandlingar. Efter detta antas att patienterna fortsatt får hydroxikarbamid.
Patienter som får återfall eller är refraktära och inte anses starka nog att få aktiv behandling
med cytotoxiska läkemedel ges enbart palliativ vård. Enligt företaget är de fem vanligaste
palliativa behandlingarna hydroxikarbamid, cytarabin i låg dos, azacitidin, etoposid och 6thiouganin. Dessa behandlingar antas ha samma marknadsandel. Vidare antar företaget att
denna behandling ges under 13 månader efter återfall och 10 månader efter refraktäritet.
Enligt TLV:s kliniska expert är det en överskattning och att 8 månader är en mer relevant
uppgift.
Kostnader för stamcellstransplantation antas finnas under en tvåårsperiod. Den första
månaden är kostnaden i modellen 676 911 kronor, vilket motsvarar kostnaden för proceduren
och initial återhämtning. Kostnaderna för månad 0–6, 6–12 och 12–24 antas vara 57 151
kronor, 39 259 kronor respektive 14 165 kronor. Kostnaden för själva transplantationen
kommer från Södra regionvårdsnämndens prislista. Uppföljande kostnader är hämtade från
en engelsk kostnadsanalys.6
Kostnader för behandling av allvarliga biverkningar (grad 3 eller 4) som omfattar minst en
procent av patienterna ingår i modellen.
TLV:s bedömning: I TLV:s grundscenario antas att behandling efter refraktäritet ges i åtta
månader. Därutöver har TLV inga invändningar mot kostnadsposterna i modellen.

6

NHS. Unrelated donor stem cell transplantation in the UK. 2014
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2.2 Mylotarg jämfört med Rydapt; båda i kombination med daunorubicin
och cytarabin
FLT3-positiva utgör ca 30 procent av totalpopulationen för AML. Rydapt har indikation för
den subgruppen som även täcks in av den bredare indikation som Mylotarg har. På grund av
bristande kliniskt underlag kan TLV inte bedöma i vilken utsträckning det finns en skillnad i
effekt mellan terapierna.
Företaget har gjort en enkel läkemedelskostnadsjämförelse mellan Mylotarg och Rydapt. För
Mylotarg innebär det induktionsbehandling och upp till två konsolideringskurer medan det
för Rydapt innebär upp till två induktionsbehandlingar, upp till fyra konsolideringskurer och
underhållsbehandling upp till 12 cykler om 28 dagar vardera. Jämförelsen inkluderar för
bägge alternativen läkemedelskostnaden för daunorubicin och cytarabin.
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3 Resultat
3.1 Mylotarg i kombination med daunorubicin och cytarabin jämfört
med enbart daunorubicin och cytarabin
Den bästa uppskattningen av kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) blir
nära 300 000 kronor för hela patientpopulationen enligt TLV:s bedömning.
Företagets grundscenario och känslighetsanalyser redovisas i stycke 3.1.1.
TLV:s grundscenario och känslighetsanalyser redovisas i stycke 3.1.2.
Företagets grundscenario
Antaganden i företagets grundscenario

•
•
•
•
•
•
•

EFS-data är baserad på retrospektiv oberoende utvärdering.
OS för patienter med och utan remission efter induktionsbehandling modelleras separat.
Ingen skillnad i OS mellan behandlingsarmarna för patienter utan remission.
Patienter betraktas som botade efter att ha varit i remission i fem år.
Botade patienter har samma hälsorelaterade livskvalitet som normalbefolkningen i samma ålder.
Bot innebär ändå en högre dödlighet jämfört med normalbefolkningen i samma
ålder (HR=1,33).
Omfattning av Graft versus host disease antas inte vara behandlingsspecifik.

Resultatet i företagets grundscenario
Tabell 12. Resultat i företagets grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK

Mylotarg+
daunorubicin+cytarabin
Kostnader, totalt
1 946 589 kr
Levnadsår (odiskonterat)
8,73
Kvalitetsjusterade levnadsår 4,74
(QALYs)
Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår

daunorubicin
+cytarabin
1 771 436 kr
7,37
4,01

Ökning/
Minskning
175 153 kr
1,37
0,73
181 343 kr
240 731 kr

Företagets känslighetsanalyser
Företaget har gjort ett stort antal känslighetsanalyser. De mest relevanta presenteras i
tabellen nedan.
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Tabell 13. Företagets känslighetsanalyser
Känslighetsanalyser (antagande i grundscenario
inom parentes i vänsterkolumn)
Data (bedömt av oberoende
utvärderare)
Tidshorisont (40 år)
Andel CR/CRp vid induktionsoch konsolideringsbehandling
(poolade data)
Överlevnadsfunktioner EFS och
OS vid CR/CRp (MCM lognormal)

Överlevnad för refraktära
(poolad data)
Sannolikhet för stamcellstransplantation efter återfall (olika
mellan behandlingsarmarna)
Överlevnad för refraktära
patienter och patienter som har
fått återfall som inte ges
stamcellstransplantion (olika
mellan behandlingsarmarna)

+/- Kostnader
(kr)

+/- QALYs

Kostnad/QALY
(kr)

Bedömt av
prövare
20 år
30 år
Punktskattningar
från olika armar

200 949

0,50

401 894

175 064
175 152
165 840

0,63
0,72
0,88

278 187
243 505
187 677

MCM Weibull

149 353

0,73

205 256

Flexible splinefördelning med
bäst passform
utan antagande
om bot
Parametrisk
standardfördelning med bäst
passform utan
antagande om bot
Punktskattningar
från olika armar
Samma mellan
behandlingsarmarna
Samma mellan
behandlingsarmarna

165 235

0,71

231 403

126 035

0,79

160 518

176 318

0,69

255 080

242 695

0,75

325 971

215 623

0,73

296 355

TLV:s grundscenario
Viktiga antaganden i TLV:s grundscenario:

De antaganden som är annorlunda i TLV:s grundscenario jämfört med företagets grundscenario är följande.
•
•

Nyttovikter enligt rekommendationer i nyligen publicerad systematisk översikt.
Varaktigheten av palliativ vård är 8 månader.

Tabell 14. Resultat i TLV:s grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK

Mylotarg+
daunorubicin+cytarabin
Kostnader, totalt
1 829 306 kr
Levnadsår (odiskonterat)
8,73
Kvalitetsjusterade levnadsår 4,89
(QALYs)
Kostnad per vunnet levnadsår
Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår
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daunorubicin
+cytarabin
1 614 420 kr
7,37
4,13

Ökning/
minskning
214 886 kr
1,37
0,76
222 480 kr
282 295 kr
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TLV:s känslighetsanalyser
TLV:s grundscenario skiljer sig inte nämnvärt från företagets. Företagets känslighetsanalyser
ger därför en bra indikation om resultatet vid motsvarande känslighetsanalyser baserat på
TLV:s grundscenario. TLV tillför dock några ytterligare känslighetsanalyser.
Tabell 15. Resultat i TLV:s grundscenario, diskonterat där inte annat uppges, SEK
Känslighetsanalyser (antagande i grundscenario
+/- Kostnader
+/- QALYs
inom parentes i vänsterkolumn)
(kr)
OS (skillnad mellan behandlingsarmarna)
Tidshorisont (40 år)
Skillnad i nyttoförlust av
biverkningar mellan behandlingsarmarna (0,01)

Ingen skillnad
mellan behandlingsarmarna
10 år
5 år
0,1

Kostnad/QALY
(kr)

119 152

0,09

1 389 182

213 212
205 234
214 886

0,41
0,22
0,67

524 153
953 479
318 864

TLV:s diskussion
Även patienter med ofördelaktig cytogenetik ingår i modellen. Eftersom effekten av Mylotarg
är osäker för dessa patienter kan det finnas anledning att utgå från att dessa patienter inte
kommer att behandlas med Mylotarg i någon större utsträckning. Att trots det inkludera dem
i modellen gör troligtvis att det totala modellresultatet är sämre än vad som kan förväntas i
verkligheten. Även förekomsten av cross-over i ALFA-0701 talar i samma riktning.
Resultaten är förhållandevis stabila för den långsiktiga extrapoleringen av EFS. I känslighetsanalyser förkortas tidshorisonten ända ner till fem år, vilket betyder att bortom fem år
från behandlingsstart så är det ingen skillnad mellan behandlingsarmarna vad gäller antalet
som har återfallit eller dött. Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår i detta scenario
kvarstår ändå på en nivå som är rimlig för läkemedel vid tillstånd med liknande svårighetsgrad som Mylotarg.
De redovisade resultaten förutsätter en positiv OS-effekt för Mylotarg. Utan det antagandet
överstiger kostnaden per vunnet QALY, enligt TLV:s bedömning, en rimlig nivå.
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Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer
Figur 10. Kostnad per vunnet QALY vid olika prisnivåer

3.2 Mylotarg jämfört med Rydapt; båda i kombination med daunorubicin
och cytarabin
Enligt företagets beräkningar blir läkemedelskostnaden för en genomsnittlig patient baserat
på dosering i respektive pivotala studie 510 000 kronor för Rydapt och 330 000 kronor för
Mylotarg. Företagets pris för Mylotarg, fastställt AUP för Rydapt samt sammanställning av
försäljningspriserna på apotek för daunorubicin och cytarabin utgör grund för beräkning av
läkemedelskostnaden.
TLV:s diskussion
Vårdprogrammet rekommenderar inte underhållsbehandling av Rydapt. Kostnaden för
underhållsbehandling är därför inte relevant att inkludera i kostnadskalkylen. Med hänsyn
till hur stor andel patienter som fick respektive behandlingssteg är läkemedelskostnaden för
induktions- och konsolideringsbehandling med Rydapt 260 000 kronor. Det är lägre än
motsvarande kostnad för Mylotarg.
TLV:s bedömning: Induktions- och konsolideringsbehandling med Mylotarg har högre
kostnad än motsvarande med Rydapt. Den relativa effekten finns det inte underlag att
bedöma. Kvaliteten på det kliniska underlaget är dock starkare för Rydapt än för Mylotarg
vad avser patienter med FLT3-mutation, eftersom få patienter med mutationen ingick i
ALFA-0701 studien.

3.3 Osäkerhet i resultaten
Det råder osäkerhet om den långsiktiga effekten av Mylotarg. Den hälsoekonomiska modellen är dock relativt okänslig för långsiktiga effekter på EFS. Modellen är dock känslig för
Mylotargs påverkan på OS. Därför är det ett stort osäkerhetsmoment att det inte fanns någon
statistiskt signifikant skillnad i OS mellan behandlingsarmarna.
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3.4 Budgetpåverkan
Företaget räknar med att [--] patienter per år kan komma att behandlas med Mylotarg.
Motiveringen till denna beräkning är att av de 350 patienter som diagnostiseras årligen med
AML är endast 58 procent lämpliga för intensiv induktionsbehandling, det vill säga 200
patienter eller 140 om man exkluderar FLT3-mutationspositiva. Vidare utgår företaget från
att av dessa 200 (eller 140) patienter kommer [--] procent att inkluderas i kliniska studier. Av
resterande patienter, får enligt företaget cirka [--] procent standardbehandling av ”prognostiska” skäl.
Med prognostiska skäl avser företaget att behandling med Mylotarg inte kommer att ges till
patienter med ofördelaktig cytogenetisk riskprofil och grupper som förväntas ha tillräckligt
bra effekt med enbart kemoterapi. Motiveringen baseras enligt företaget på professionens
önskan att selektera en patientpopulation som har så stor nytta som möjligt av behandling
med Mylotarg. Utifrån detta uppskattar företaget att [--] patienter årligen kommer att
behandlas med Mylotarg.
Med tanke på läkemedelskostnaden och andelen patienter lämpliga för konsolideringsbehandling innebär det en kalkylerad kostnad [----] miljoner kronor per år.
TLV:s diskussion
Enligt TLV:s kliniska expert är flertalet antaganden rimliga. Dock stämmer det inte att [--]
procent av patienterna inkluderas i kliniska studier. Siffran kan vara rimlig för några av de
mest aktiva universitetssjukhusen, men bedöms inte vara representativ för hela landet. TLV:s
expert uppskattar snarare att 10 procent inkluderas i kliniska studier. Detta ger [----]
patienter som kan vara aktuella för behandling med Mylotarg, FLT3-positiva patienter
inkluderade.
Enligt TLV:s kliniska expert förs det diskussioner inom professionen om att eventuellt
rekommendera Mylotarg endast till dem med fördelaktig cytogenetisk riskprofil, och inte till
dem med intermediär risk. Det skulle innebära att antalet patienter som behandlas med
Mylotarg blir relativt litet, [-----------].
TLV:s bedömning: TLV kan konstatera att antalet patienter som kan komma att behandlas
med Mylotarg är beroende av vilken subgrupp av patienter avseende cytogenetisk riskprofil
som behandling med Mylotarg kommer att rekommenderas för. TLV instämmer i företagets
bedömning om att det är främst patienter med god till intermediär cytogenetisk riskprofil
som kan komma att behandlas med Mylotarg. Skulle en ännu snävare patientgrupp bestående av patienter med fördelaktig cytogenetisk rekommenderas behandling med Mylotarg,
sjunker antalet patienter. Huruvida patienter som är FLT3-positiva kommer att behandlas
med Mylotarg och därmed ingå i denna prognos kan TLV däremot inte uttala sig om på
grund av avsaknaden av jämförande data.
Även vid större försäljning än den som företaget har prognostiserat bedömer TLV att
försäljningen blir av en måttlig omfattning. Den totala kostnaden modifieras av att behandling med Mylotarg innebär lägre kostnader för sviktbehandling och sannolikt också lägre
kostnader för stamcellstransplantationer.
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4 Utvärdering från myndigheter i andra länder
National Institute for Clinical and Social Excellence (NICE) i England rekommenderar
Mylotarg begränsat till om patientens cytogenetik är gynnsam eller okänd samt om villkoren
inom en kommersiell överenskommelse följs. Patienter med ofördelaktig cytogenetik
rekommenderas inte tillgång till Mylotarg. Anledningen till detta är att någon fördel inte
kunde visas avseende varken EFS och OS för denna subgrupp.
Scottish Medicines Consortium (SMC) rekommenderar Mylotarg för patienter vars cytogentik är gynnsam, intermediär eller okänd.

5 Den etiska plattformen
I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer:
människovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den som har
det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt kostnadseffektivitetsprincipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt,
mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr prop.
1996/97:60 s. 19 ff.).
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en
behandling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög
eller om det finns få andra behandlingar att välja bland.
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