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Regionala riktlinjer för Fampyra® vid MS i Region Skåne
Uppdrag
På uppdrag av Läkemedelsrådet, Region Skåne har Terapigrupp Neurologi fått i uppgift att ta
fram regionala riktlinjer för Fampyra, som är registrerat för förbättring av gångförmåga hos vuxna
patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7). Riktlinjerna ska enligt
uppdraget innehålla en beskrivning av aktuell patientpopulation, förskrivare, plats i terapin samt
uppföljningsprogram.

Sammanfattning
I avsaknad av bättre data kring effekt, långtidseffekt och kostnadseffektivitet är bedömningen att
som huvudregel avstå från användning av Fampyra vid MS.

Allmänt
Den kemiska substansen 4-aminopyridin (4-AP) är en kaliumkanalblockerare som
förbättrarimpulsöverledning i bl.a. demyeliniserade nervfibrer. Substansen har använts länge i
flera länder som symtomatisk behandling för fysiska symptom som gångförmåga och spasticitet,
men även neuropsykologiska besvär som till exempel MS-trötthet. [1].
Det har nu utvecklats en slow release (SR) beredning av 4-AP med varunamnet Fampyra
(generika fampridin) som marknadsförs i USA av Acorda Therapeutics och i Europa av Biogen
Idec. Indikationen är förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med multipel skleros med
nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7) [2].

Godkännande och subventionsbeslut
Godkänt av FDA 2010-01-22 och av EMA 2011-07-20 dock det sista i enlighet med reglerna om
”villkorat godkännande” vilket innebär att ytterligare erfarenhet förväntas särskilt när det gäller
dess långsiktiga effekter på andra aspekter av gångförmågan. EMA kommer att granska ny
information om produkten varje år, och uppdatera denna sammanfattning när så behövs.
Företaget som tillverkar Fampyra kommer att genomföra en långtidsstudie av Fampyras effekt
och säkerhet. Vid studien kommer Fampyras effekt på andra aspekter av gångförmågan utöver
gånghastigheten att undersökas, och man kommer att titta närmare på metoder att ännu tidigare
identifiera de patienter som svarar på Fampyra för att kunna styra den fortsatta behandlingen [3].
Biogen Idec Sweden AB (företaget) ansökte i januari 2012 om att Fampyra skulle ingå i
läkemedelsförmånen. TLV gjorde i juni 2012 följande bedömning: Enligt de hälsoekonomiska
beräkningar som är skäligast att göra i detta fall framstår kostnaden för behandling till det av
företaget begärda priset inte som rimlig från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska
synpunkter. TLV anser därför att förutsättningarna i 15 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.
inte är uppfyllda för att Fampyra ska kunna ingå i läkemedelsförmånerna till det ansökta priset,
ansökan har därför fått avslag [25].
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Kliniskt behov och patientpopulation
MS är inte homogent fördelat över världen. Många studier tyder på att prevalensen ökar, både
på södra och norra halvklotet, ju längre man kommer från ekvatorn. Prevalensen uppskattas i
Sverige till 188,9/100 000 invånare vilket medfört att det idag finns cirka 2349 personer med MS
i Skåne [4].

Rekommenderad behandling idag
Sjukdomsmodifierande farmakologisk behandling är idag den viktigaste behandlingsformen för
att förhindra uppkomst av handikapp. Annan farmakologisk symptomatisk behandling mot
exempelvis spasticitet, smärta och trötthet skulle indirekt kunna tänkas förbättra gångförmågan i
enskilda fall. För värmekänsliga patienter kan nedkylning (exempelvis med kylväst) förbättra
funktionen [5-8]. I Sverige idag används sjukgymnastisk behandling för att förbättra/vidmakthålla
gång och balans. Det finns vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet hos MS-patienter ökar
muskelstyrka och förbättrar funktion vid förflyttning, jämfört ingen intervention alls [9,10]. Det
finns emellertid ingen direkt jämförande studie mellan fysisk aktivitet/sjukgymnastisk behandling
och Fampyra. Däremot finns det enstaka små studier som påvisat effekt av träning i jämförelse
med ingen intervention och som också använt gånghastighet som effektmått [11-13].

Klinisk effekt
4-AP utvecklades redan på 1960 talet [14]. Genom åren har 4-AP och 3,4-diaminopyridine
använts för exempelvis reversering av neuromuskulär blockad och vid Lambert Eatons
myastena syndrom [15,16]. Hos MS-patienter har en rad olika symtom såsom ögonrörelser, syn,
kognition, fatigue och motorisk funktion studerats. I en Cochrane review av MS studier mellan
1966 och 2004 med 4-AP och 3,4-diaminopyridine påpekar man att publikationbias sannolikt inte
var betydelselöst. Små studier var publicerade samtidigt som tre ganska stora studier fortsatt var
opublicerade. Substanserna verkade effektiva framför allt hos temperaturkänsliga patienter.
Sammanfattningsvis bedömdes det dock inte möjligt att göra någon säker uppskattning av effekt
eller säkerhet [17]. Senare studier inriktade på gångförmågan vid MS har visat positiva resultat
vid behandling med fampridin. Gånghastighet har bedömts utgöra ett rimligt mått på
förflyttningsförmåga och det finns en association till benstyrka. Gånghastigheten har värderats
med T25FW (Timed 25 Foot Walk) det vill säga hur snabbt man kan gå 25 foot=7,62 meter.
Friska klarar det på cirka sex sekunder [18]. T25FW utgör en del av MSFC som i sin tur är en
validerad skala för mätning av arm, ben och kognitiv funktion hos MS-patienter [19].
Kontinuerliga kvantitativa skalor är bra på att mäta skillnader. Problem uppstår dock att översätta
de uppmätta skillnaderna i kliniskt relevanta termer och i relation till funktionsförmågan. Vid
utvärdering av T25FW har man konkluderat att vid repetitiv testning torde en > 20 procent
förändring i testet indikera en sann förändring för en individ. Mindre förändringar är sannolikt
uttryck för normala dag-till-dag-fluktuationer på grund av varierande spasticitet, trötthet eller
mätvariationer [20,21].
Till grund för godkännande av Fampyra ligger framförallt tre studier; MS-F202, MS-F203 och
MSF204 [22,23,24]. De är samtliga placebokontrollerade dubbelblinda multicenter-studier med
parallella grupper. Studierna har utförts i USA och Kanada. Sammanlagt randomiserades 746
patienter till aktiv behandling och 238 till placebo. Gemensamma inklusionskriterier var vuxna
med definitiv MS, oavsett förloppstyp, sjukdomen stabil (> 6 månader sedan skov) och övrig
medicinering oförändrad inför studiestart. Patienter med anamnes på epileptiska krampanfall
eller epileptiform aktivitet på EEG exkluderades.
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MS-F202 designades för att evaluera säkerhet, tolerabilitet och effekt av tre dosnivåer (10 mg
x 2, 15 mg x 2 eller 20 mg x 2) av fampridin-SR. Det primära effekt måttet var förändring i
gånghastighet enligt T25FW. För deltagande krävdes T25FW vid två tillfällen med ett genomsnitt
på 8-60 sekunder. Man fann en trend men ingen statistisk signifikans för ökad gånghastighet vid
behandling med fampridin-SR jämfört placebo. En post hoc-analys identifierade emellertid en
subgrupp av patienter som höll en högre gånghastighet vid minst tre av fyra mätningar under
den dubbelblinda behandlingsperioden jämfört med den snabbaste mätningen under perioden
utan behandling (fyra före och en efter den dubbelblinda behandlingsperioden). Denna grupp
kallades för ”responders” och med detta kriterium blev andelen responders på aktiv behandling
35-39 procent jämfört med 8,5 procent på placebo. Förbättringen av gånghastigheten hos dessa
responders var 25-29 procent. Den enda sekundära endpoint som utföll positiv var benstyrka
mätt manuellt i fyra muskelgrupper. Variabler såsom självskattad förbättring och livskvalitet utföll
negativt.Preparatet var generellt vältolererat. Två serious adverse events (SAE) inträffade i
placebogruppen och 11 bland aktivt behandlade varav två krampanfall i gruppen med högsta
dosering [22].
MS-F203 designades för att värdera säkerhet och effekt av fampridin-SR 10mg x2.
Ungefär 50 procent hade sekundär progressiv MS. Primärt utfallsmått var gånghastighet
värderad som T25FW hos responders definierade såsom i MS-F202. Patienterna måste kunna
gå 25 feet på 8-45 sekunder, men fick använda gånghjälpmedel så länge det användes
konsekvent. Medelvärdet av två mätningar användes för varje testtillfälle. Fem minuters vila
mellan mätningarna var tillåten. Proportionen responders var 34,8 procent för aktivt behandlade
jämfört 8,2 procent för placebo. Den genomsnittliga förbättringen i gånghastighet var 25,2 procent
hos responders med aktiv behandling. Bland adverse events (AE) som var vanligare hos aktivt
behandlade än placebo noterades sömnlöshet, trötthet, ryggsmärtor och balansproblem. Bara
två SAE (sepsis sekundärt till pneumoni respektive svår ångest) bedömdes kunna vara
relaterade till fampridin-SR. Patienten med sepsis drabbades av ett krampanfall som bedömdes
vara sekundärt till sepsis [23].
MS-F204 designades för att värdera säkerhet och effekt med fampridin-SR 10mg x 2.
Det primära målet var att konfirmera resultaten från MS-F203 och jämfört med denne hade man
inkluderat njursvikt som exklusionskriterium. Primärt effektmått var gånghastighet värderat med
T25TW för responders såsom i tidigare studier. Andel responders för aktivt behandlade var 42.9
procent jämfört 9,3 procent för placebo. Den genomsnittliga förbättringen i gånghastighet var
24,7 procent hos responders med aktiv behandling. Säkerhetsdata överensstämmer i stort med
MS-F202 och MS-F203 [24].

Långtidseffekter
Det återstår att se långtidseffekter av läkemedlet. Företaget som tillverkar Fampyra kommer att
genomföra en långtidsstudie av Fampyras effekt och säkerhet. Vid studien kommer Fampyras
effekt på andra aspekter av gångförmågan utöver gånghastigheten att undersökas, och man
kommer att titta närmare på metoder att ännu tidigare identifiera de patienter som svarar på
Fampyra för att kunna styra den fortsatta behandlingen [3].

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser för vården
Behovet av hjälpmedel för att förbättra gångförmåga hos MS patienter är stort men i vilken
utsträckning Fampyra fyller detta behov är fortfarande oklart. Det är problematiskt att översätta
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Fampyras effekt i kliniska relevanta termer och det kan vara svårt att få en uppfattning om
betydelse av gånghastighet för gångförmågan. Det ansökta priset är 40 742 kr per patient och
år. Inga studier avseende kostnadseffektivitet har presenterats. Det kommer därutöver att krävas
ökade insatser från exempelvis sjukgymnaster (utvärdering med gångtest före och efter
behandling) och läkare (tätare återbesök). Resurserna för sjukgymnastik för MS-patienter är i
Sverige redan idag mycket begränsad och dessa kostnader bör läggas ovanpå den rena
läkemedelskostnaden.
Fampyra skulle möjligtvis kunna bli ett tillägg för vissa patienter, men kommer inte att ersätta
idag befintlig behandling som för övrigt torde prioriteras ur finansiellt synpunkt. Vilka patienter
som skulle kunna vara lämpliga kandidater för behandling är svårt att uttala sig om. I väntan på
ytterligare data och erfarenhet från kommande studier borde man vara mycket restriktiv
avseende förskrivning av Fampyra och alltid enligt EMA rekommendationer d.v.s. förskrivning
och övervakning av läkare med erfarenhet av att behandla MS. Patienterna ska bedömas efter
två veckor och behandlingen ska avbrytas för dem som inte visar förbättring. Behandlingen ska
också avbrytas om en patients gångförmåga försämras eller om patienten inte upplever någon
nytta med behandlingen.

Sammanfattning
I avsaknad av bättre data kring effekt, långtidseffekt och kostnadseffektivitet är bedömningen att
som huvudregel avstå från användning av Fampyra vid MS.
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