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Otezla®, apremilast
Avsett för behandling av måttlig till svår psoriasis.

Sammanfattande ställningstagande
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL)
rekommenderar landstingen i norra regionen att att använda Otezla hos särskilt utvalda
patienter för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte
svarat på eller som har någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan systemisk
behandling inklusive ciklosporin, metotrexat eller psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA) och
att avvakta med generell användning till dess att nationella riktlinjer för vård vid psoriasis
föreligger

Kostnadskonsekvensen beräknas till för norra regionen på årsbasis.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av
chefsamrådet och ARIL varje c:a 8-10 ggr./år



Generiskt namn och ATC-kod
Apremilast L04AA32

Handelsnamn och tillverkare
Otezla tillverkare ej nämnd i anmälan

Godkänd indikation
Måttlig till svår psoriasis.

Nominering och anmälan
Virginia Zazo, ordförande chefsamråd Hud könssjukdomar

Aktuell nationell konsensus
TLV: Subventioneras. Begränsning: Plackpsoriasis. Subventioneras för behandling
av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller
som har någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan systemisk
behandling inklusive ciklosporin, metotrexat eller psoralen och ultraviolett A-ljus
(PUVA).

NT-rådet: Nivå 3 införandet

Socialstyrelsen: Remissversion för nationella riktlinjer för psoriasisvård

Internationell konsensus
IQWiG: Ingen belägg för tilläggsnytta

Bakgrund
Apremilast, en oral småmolekylär hämmare av fosfodiesteras 4 (PDE4), verkar
intracellulärt genom att modulera ett nätverk av proinflammatoriska och
antiinflammatoriska mediatorer. PDE4 är ett cykliskt monofosfat (cAMP)-specifikt
PDE och det PDE som dominerar i inflammatoriska celler. PDE4-hämning ökar de
intracellulära cAMP-nivåerna, vilket i sin tur nedreglerar det inflammatoriska svaret
genom att modulera uttrycket av TNF-α, IL-23, IL-17 och andra inflammatoriska 
cytokiner. Cykliskt AMP modulerar också nivåerna av antiinflammatoriska cytokiner
såsom IL-10. Dessa pro- och antiinflammatoriska mediatorer har visats vara
delaktiga i psoriasisartrit och psoriasis

Otezla förväntas i klinisk praxis få en användning i enlighet med indikationen, dvs, för
patienter med svår till måttlig psoriasis eller aktiv psoriasisartrit som är intoleranta
mot, eller är kontraindicerade för, konventionella systemiska behandlingar. Detta
skulle innebära framförallt två patientgrupper:
•Patienter som också är möjliga att behandla med biologiska läkemedel, både
biologiskt naiva och patienter som byter biologisk behandling.
•Patienter som av olika anledningar inte kan eller vill behandlas med biologiska
läkemedel.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska fas III-studier har varit
rubbningar i mag-tarmkanalen, däribland diarré (15,7 %) och illamående (13,9 %).
Dessa gastrointestinala biverkningar var huvudsakligen av lindrig till måttlig



svårighetsgrad, där 0,3 % av diarréerna och 0,3 % av illamåendena rapporterades
som allvarliga. Dessa biverkningar uppstod i allmänhet inom de första två
behandlingsveckorna och försvann vanligtvis inom fyra veckor. De övriga vanligaste
rapporterade biverkningarna omfattade övre luftvägsinfektioner (8,4 %), huvudvärk
(7,9 %) och spänningshuvudvärk (7,2 %). De flesta biverkningar ansågs vara av
lindrig eller måttlig svårighetsgrad.
De vanligaste biverkningarna som ledde till studieavbrott under de första 16 veckorna
av behandlingen var diarré (1,7 %) och illamående (1,5 %).
Den totala incidensen av allvarliga biverkningar var låg och indikerade inte
engagemang av något specifikt organsystem. Inga nya säkerhetsvarningar
identifierades under de första 104 veckornas uppföljning av ESTEEM eller PALACE.
Behandling med apremilast var inte är förknippat med ökad risk för allvarliga eller
opportunistiska infektion, hjärt-kärl händelser eller maligniteter. Inga nya fall av klinisk
tuberkulos eller reaktivering av tuberkulos eller relevanta säkerhetsvarningar
förknippade med demyelinisering eller lupus-liknande syndrom har påvisats. Inte
heller har kliniskt betydelsefulla avvikelser i labvärden identiferats. (Papp K et al oral
presentation at the 73rd Annual Meeting of the AAD:March 20-24, 2015, Mease et al
Poster #1564 presented at the 2014 ACR/ARHRP Annual Meeting Nov 2014,
Boston , MA, Schafer PH et al. Cellular signalling26(2014)2016-2029)

Huvudkonklusion
Aprelimast har i remissversionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
psoriasisbehandling fått lägre prioritet (7) än sekukinumab (prio 4). Effekten bedömdes
som måttlig och risk för suicid har inte kunnat uteslutas. Kostnadseffektiviteten är
osäker på grund av prissänkningar av jämförelseläkemedel. Socialstyrelsen bedömer
att rekommendationerna för övriga systembehandlingar troligen kommer att minska
kostnaderna för hälso- och sjukvården eftersom användningen av apremilast kan
minska samtidigt som uttag av acitetrin förväntas vara oförändrat. Troligen kommer
användandet av apremilast att ligga på ett lägre nivå än antydd i anmälan till ARIL och
antal patienter har reducerats till.
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Nej, men användandet av apremilast kommer troligen att minska på grund av andra
systemiska behandlingar, t. ex. med secukinumab (Cosentyx).

Uppföljning
PsoReg, psoriasis register. ARIL-uppföljning av förskrivningsstatistik

Sammanfattande bedömning
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel
(ARIL) anser att landstingen i norra regionen bara bör använda Otezla hos särskilt
utvalda patienter för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna
patienter som inte svarat på eller som har någon kontraindikation mot eller är
intoleranta mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat, IL-17-
hämmare eller psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA).

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga
Anmälan från Virginia Zazo


