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Defitelio®, defibrotide
Avsett för behandling av veno-occlusive disease VOD, även benämt sinusoidal
obstruction syndrome SOS, är en ovanlig komplikation som uppträder efter allogen
stamcellstranplantation och i mycket sällsynta fall efter autolog transplantation.

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL)
rekommenderar landstingen i norra regionen att använda defibrotid hos särskilt utvalda
patienter. som drabbats av VOD.

Kostnadskonsekvensen beräknas till ungefär för norra regionen på årsbasis,
med risk för stor variation i användandet mellan åren.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL 8 gånger per år.



Generiskt namn och ATC-kod
Defibrotide B01AX01

Handelsnamn och tillverkare
Defitelio, Swedish Orphan (Sobi)

Godkänd indikation
Incidensen varierar i olika material och har minskat på senare år troligen till följd av
ökad användning av reducerad konditionering sk RICT (Carreras, BBMT 2011).
Endotelcellsskada i levern orsakad av cytostatika och/eller strålning (benämt
konditionering) som föregått transplantationen anses vara orsaken. Tillståndet
diagnosticeras enligt Seattle eller Baltimore kriterierna dvs 2 av tre av ikterus,
viktuppgång och leverförstoring utan annan förklaring, något specifikt test finns inte.
Leverbiopsi är i det flesta fall omöjlig att genomföra pga patienternas dåliga tillstånd
och ev behandlingsbeslut måste tar innan en biopsi är bedömd. Mortaliteten har varit
mycket hög ca 80% vid svår VOD.

Nominering och anmälan
Maria Liljeholm, Medicinsk chef hematologi.

Aktuell nationell konsensus
TLV: ingen bedömning

NT-rådet (2016): NT-rådet avvaktar med att initiera hälsoekonomisk värdering.

Internationell konsensus
NICE- ingen bedömning
IQWiG- ingen bedömning
SMC - rekommenderar användning, kostnad c:a /QALY

Bakgrund
Milda fall behandlas med salt- och vätskerestriktion. Prevention med
Ursodoxycholsyra har prövats med varierande resultat. Lågmolekylärt heparin givet
som profylax mot VOD har inte gett signifikant reduktion av mortalitet.

Huvudkonklusion
Användningen är relativt liten, möjligen bara per år i genomsnitt i norra region.

Kostnader för norra regionens landsting
I Umeå görs ca 25 allogena och 40 autologa transplantationer per år.
Uppskattningsvis kommer i genomsnitt per år får VOD som kräver
farmakologiskbehandling. I tidsperioden 2012-2015 har behandlats vid NUS.

För 70 kilos patient är kostnaden per dag cirka, behandlingstiden upp till 21 dagar.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting

Antal pat Mkr / 12 mån
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Ersätter annan läkemedelsbehandling
Nej

Uppföljning
Finns ej i anmälan

Sammanfattande bedömning
Användningen är relativt liten, möjligen bara per år i genomsnitt i norra region. Den
begränsade evidensen som finns indikerar att användning av Defitelio kan anses
vara kostnadseffektiv.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från Maria Liljeholm


