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Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av 4-länsgruppen (VGR, SLL, RÖ och RS) på uppdrag av SKL.
Bedömningsrapporten är främst ämnad för läkemedelsstrategiskt arbete i Sveriges regioner och landsting. Om annan
organisation önskar tillgång till materialet ska denna kontakta koordinatorn (Anna Bergkvist Christensen) i Region Skåne.

Rapport
Allmänt om substansen
L-glutamin är en naturligt förekommande aminosyra som är prekursor till nukleinsyror och
nukleotider [1-3] [1-3]. L-glutaminsyra bildas från L-glutamin i kroppen och är involverad i
syntes av nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) [1]. Substansen används även som
näringstillskott [4-6].
Verkningsmekanismen för glutamin vid sicklecellanemi är inte helt fastställd men L-glutamins
delaktighet i NAD+-syntesen och påverkan på redoxpotentialen i sickleceller anses ha betydelse
genom att minska den oxidativa skadan i röda blodkroppar [7, 8]. L-glutamin tros även ha andra
gynnsamma effekter såsom att underlätta protein- och glutationsyntes. Det finns även data som
indikerar att glutamin kan minska adhesion av sickleceller [9].
Glutamin är ett pulver som löses upp i varm eller kall vätska och administreras peroralt [10]. I
de studier som ligger till grund för ansökan om marknadsföringstillstånd på indikationen
sicklecellanemi administrerades L-glutamin två gånger dagligen i dosen 0,3 gram/kg och dygn
(maximal dos 30 gram/dag) under 48 veckor [11].
Förväntat godkännande
Emmaus Medical Inc lämnade in ansökan om marknadsföringstillstånd för glutamin under
namnet Endari till EMA i mars 2018 och förväntas därmed kunna bli godkänd runt årsskiftet
2018/2019 [12]. Behandlingen har inte fått PRIME-status men accelererad
godkännandeprocess [13]. Endari med indikation sicklecellanemi godkändes av amerikanska
Food and Drug Administration (FDA) i juli 2017 [14].
Kliniskt behov och patientpopulation
Sicklecellanemi är en autosomalt recessiv genetisk sjukdom som beror på en mutation i
betaglobingenen HBB [15, 16]. Polymeriserat hemoglobin bildas vilket leder till deformerade
erytrocyter, sickleceller, med sämre flexibilitet, kortare livslängd och risk för ocklusion i
kroppens små kärl [15]. Sicklecellanemi med kris används för att beteckna tillstånd med
smärtepisoder till följd av att sickling (hopklumpning av de sickleformade blodkropparna) i
blodkärlen leder till vaso-ocklusion och ischemi [16]. Allvarliga komplikationer som kan
förekomma är försämrad organgenomblödning, infektioner, bensår, njurskador och stroke [16].
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De vanligaste symtomen hos barn är smärtsamma episoder, daktylit och mjältsekvestering [17].
Hos vuxna utgör akuta koronarsyndrom den vanligaste dödsorsaken hos patienter med
sicklecellanemi [15]. Medianöverlevnaden i USA år 2006 beräknades vara 39 år [15].
Prevalensen av sicklecellanemi i Sverige är okänd [15, 16]. På Internetmedicin uppskattas
antalet till knappt 100 invånare [17], enligt Socialstyrelsens statistikdatabas hade 267 individer
fått diagnosen D57 (Sicklecellsjukdomar, det vill säga en bredare grupp) i specialiserad
öppenvård [18].
Förskrivarkategori
Troliga förskrivarkategorier är specialister i hematologi och pediatrik.
Rekommenderad behandling idag
Behandlingen vid sicklecellanemi består främst av att lindra och förebygga komplikationer
[16]. De sjukdomsmodifierande behandlingar som finns tillgängliga är behandling med
hydroxyurea, blodtransfusion, och allogen stamscellstransplantation [16]. Förstahandsval vid
symtomatisk sjukdom hos vuxna är hydroxyurea, som dock saknar denna indikation i FASS
[15, 16, 19]. Blodtransfusion för att korrigera anemi och minska andelen muterat hemoglobin
är ett annat alternativ som inte sällan kompliceras av sekundär hemokromatos [15]. Allogen
stamscellstransplantation är ett riskfyllt behandlingsalternativ som dock kan vara kurativ om
den lyckas. Denna behandling förutsätter att lämplig donator finnes [16].
Klinisk effekt
Det finns en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad fas III-studie (GLUSCC09-01)
(n=230) som visat positiv effekt av L-glutamin på antal sicklecellkriser [11]. Det finns även en
fas II-studie (Studie 10478) (n=70 utvärderade) som ännu inte publicerats men där utvald data
presenterats och där man inte fann signifikant effekt på det primära utfallsmåttet antal
sicklecellkriser [2, 20].
I båda studierna inkluderades barn från fem års ålder och vuxna med sicklecellanemi eller sickle
β0-thalassemia. Det primära effektmåttet i båda studierna var antalet sicklecellkriser/
smärtkriser under den 48 veckor långa behandlingsfasen [2, 11, 20]. I den publicerade fas IIIstudien var medianvärdet för antal smärtkriser i placebogruppen fyra och i L-glutamingruppen
tre (p<0,005) [11]. För sekundära utfallsmått se tabell 1. I den publicerade fas III-studien var
bortfallet betydande både i placebogruppen och L-glutamingruppen (24,4 % respektive
36,2 %) och data avseende antal smärtkriser har därför imputerats. Detta gjordes endera med
metoden ”last observation carried forward” (LOC) eller genom att medelvärdet respektive
medianen för den behandlingsgrupp patienten tillhörde imputerades. Den metod som gav högst
antal kriser användes [11].
Subgruppsanalys i fas III-studien visade effekt av L-glutamin jämfört med placebo oavsett
användning av hydroxyurea (2/3 av populationen) eller ej (se tabell 2) [11]. Man fann positiv
effekt oavsett kön [21]. Däremot kunde positivt resultat av L-glutamin enbart visas i den vuxna
gruppen och inte hos individer under 18 år [21]. FDA har gjort en sammanställning baserad på
studiedata från tillverkaren, poolade resultat från de två studierna, där man påtalar att effekten
av doser på 10 och 20 mg dagligen gav sämre effekt och att det är de doser som användes till
patienter som vägde 65 kg eller mindre (majoriteten av barn och ungdomar) [22].
Tillverkaren har offentliggjort data från den randomiserade fas II-studie (studie 10478) [2, 20].
Samma inklusionskriterier och primära utfallsmått användes som i den publicerade fas III-
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studien. Definitionen och metoden för att klassificera en händelse som sicklecellkris skiljde sig
något mellan studierna. I fas II-studien krävdes att en patient med sicklecellkris vistats minst
fyra timmar på sjukvårdsinrättningen, en tidsgräns som saknades i fas III-studien [2, 11, 20].
Till skillnad från i fas III-studien då en oberoende central prövnings/bedömningskommitté
avgjorde om rapporterad sicklecellkris uppfyllde kriterierna för ett utfall, bedömdes detta av
prövningenhetens ”study investigators” enligt en algoritm. Av de 81 inkluderade patienterna
exkluderades elva personer från en prövningsenhet då man misstänkte felaktigheter, ”study
misconduct”. Vidare kan noteras att andelen hydroxyureabehandlade patienter i fas II-studien
skiljde sig åt mellan L-glutamingruppen (62 %) och placebogruppen (39 %). Resultaten var inte
statistiskt signifikanta för vare sig primära eller sekundära effektmått [2, 20].
Kliniska observanda
Valda delar av säkerhetsdata på L-glutamin jämfört med placebo på indikationen sicklecellanemi har presenterats i en poolad analys av data från fas III-studien (GLUSCC09-01) och från
denna samt fas II-studien (studie 10478), totalt 187 patienter behandlade med L-glutamin och
111 med placebo [2]. Den poolade analysen visade att de allvarliga biverkningarna som var
vanligast förekommande i L-glutamingruppen var sicklecellkris (66,3 %), akut bröstsyndrom
(7,0 %) och pneumoni (4,8 %). Dessa biverkningar var dock vanligare förekommande i
placebogruppen [22]. Två patienter avled i vardera studien, samtliga i L-glutamingupperna [2,
3, 11]. De dödsorsaker som angivits är andningssvikt/hjärtstillestånd, sicklecellanemikris, svår
anemi och hypoglykemi. Inga obduktioner genomfördes. Man bedömde att dödsfallen inte var
relaterade till glutaminbehandlingen. Frånsett sickelscellanemikris var de vanligaste
behandlingsrelaterade biverkningarna förstoppning, illamående, huvudvärk och pyrexi och
hosta [22]. Våra egna beräkningar visar inte på statistiskt signifikant skillnad mellan glutaminoch placebogrupperna i de presenterade biverkningsfrekvenserna förutom vad gäller nästäppa
som var vanligare i L-glutamingruppen. Ett urval av de biverkningar som i fas III-studien var
mer frekventa i glutamingruppen presenteras i tabell 4.
Ett observandum för båda studierna är att bortfallet är betydande. En analys från FDA påtalar
att omkring en tredjedel av bortfallet i L-glutamin gruppen sannolikt skedde inom tolv veckor
från behandlingsstart [3]. Klassificeringen av orsaker till bortfall såsom tillbakadraget
medgivande och övrigt ger begränsat med information för att bedöma bortfallet (tabell 1a).
En potentiell interaktion mellan glutamin och metotrexat (nefrotoxicitet case-report) kan
möjligen föreligga med risk för nefrotoxicitet utifrån data från en fallrapport [23].
I en översiktsartikel om glutaminanvändning vid sicklecellanemi påtalas att L-glutamin i de
doser som använts i studierna förfaller tolereras väl men att långtidsdata saknas vilket är ett
bekymmer eftersom tillståndet är kroniskt [1]. Vidare påtalas det något förvånande faktum att
L-glutaminbehandling inte tycks leda till ökat hemoglobin- eller retikulocytantal och inte heller
andra tecken på minskad hemolys vilket gör att man kan fundera över den föreslagna
verkningsmekanismen [1].
Andra avslutade och pågående studier med aktuell substans
Det föreligger enligt clinicaltrials.gov 294 studier med glutamin varav 134 studier som avslutats
[24]. Indikationer som studerats är bland annat perifer neuropati [25], IBS [26], Crohns sjukdom
[27], kranskärlsjukdom [28] och sepsis [29]. Det föreligger mindre studier på patienter med
cytostatika eller strålbehandlad cancer där glutamin har använts i motsvarande per orala doser
(30 mg/d) som vid den aktuella indikationen [30-33].
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Andra substanser i pipeline för samma indikation
Enligt clinicaltrials.gov finns 603 studier som rör sicklecellanemi varav 63 fas III-studier på
indikationen sicklecellanemi [35]. Det finns bland annat avslutade fas III-studier på L-arginine
[36], N-acetylcystein [37], poloxamer 188 [38] och apixaban [39]. Det pågår fas III-studier på
substanserna rivipansel (GMI 1070) [40], magnesium [41] och ketamin [42].
Pris
L-glutamin finns redan godkänt i USA av FDA under namnet Endari för indikationen
sicklecellanemi. Kostnaden för Endari oralt pulver ligger i USA på cirka 5 802 dollar för
300 gram [43].
Kostnadsmässiga och andra konsekvenser för vården
Sicklecellanemi är en ovanlig sjukdom vilket gör att påverkan på vården som helhet torde bli
liten. Barn utgör en stor andel och L-glutamin har inte visats ha effekt hos barn och ungdomar.
Då det finns oklarheter avseende effekt och långtidssäkerhet blir noggrann uppföljning av
behandlade patienter viktigt om preparatet skulle godkännas. Rimligen bör njur- och
leverfunktion monitoreras eftersom patienter med lever- eller njursvikt, vilket är en risk hos
patienter med sicklecellanemi, har exkluderats i studierna och risker i denna population därmed
är oklar.
Uppföljningsmöjligheter
Uppföljningsmöjligheter med sedvanlig läkemedelsstatistik kopplat till diagnoser i
patientregistret och utfallsmått som akutbesök och sjukhusinläggningar är möjligt. Det saknas
kvalitetsregister för sicklecellanemi och andra sicklecellsjukdomar.
Andra marknader
L-glutamin är sedan 2004 godkänd av FDA för behandling av korttarmsyndrom under namnet
NutreStore [2, 3]. FDA har godkände Endari vid sicklecellanemi sommaren 2017.
Troliga framtida försäljningsargument
Tänkbara försäljningsargument är att läkemedlet ger färre kriser med ökad livskvalitet hos
patienter med sickelcellsanemi. Förmodligen kommer man lyfta fram att L-glutamin har en god
säkerhetsprofil med få biverkningar. Företaget framhåller att det finns ett stort behov av nya
läkemedel hos patienter med sicklecellanemi och i synnerhet bland pediatriska patienter [2]. Då
glutamin förefaller ha en god säkerhetsprofil lyfter företaget fram att compliance förväntas bli
god [2]. Möjligen kommer det framhållas att behandlingen är mindre resurskrävande för
sjukvården på lång sikt.
Författare
Sebastian Ek
ST-läkare i klinisk farmakologi
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Mia von Euler
Docent, specialist i klinisk farmakologi och neurologi
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Expertrådet för neurologiska sjukdomar
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden
Inga
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Tabell 1a Studieupplägg
Studie GLUSCC09-01 [2, 3, 11, 21]

Studie 10478 [2, 3, 20]

Fas 3, 2:1 randomiserad,
placebokontrollerad, dubbelblindad
230

Fas 2, 1:1 randomiserad, dubbelblindad

Exklusionskriterier, i urval

-Sjukhusvårdad för annat tillstånd än
sicklecellanemi inom 2 mån från screening
-pK-INR >2,0
-S-albumin <3,0 g/dl (<4.35 µmol/L)
-Fått blodprodukter inom 3 veckor från
screening
-Klinisk relevant njur- eller leversjukdom
-Behandling med L-glutamin inom 30 dagar
från screening

-Sjukhusvårdad för annat tillstånd än
sicklecellanemi inom 2 mån från
screening
-pK-INR >2,0
-S-albumin <3,0 g/dl (<4.35 µmol/L)
-Fått blodprodukter inom 3 veckor från
screening
-Klinisk relevant njur- eller leversjukdom
-Behandling med L-glutamin inom 30
dagar från screening
- Diabetes mellitus med obehandlat
faste socker >115 mg/dL (>6,4 mmol/L)
-Faktorer som talar för dålig följsamhet

Jämförelsearmar inkl dos

48 vekors behandling med:
L-glutamin (0,3 gram/kg x2) eller placebo (maltodextrin 0,3 gram/kg x 2)

Uppföljningstid

53 veckor (utfall efter 48)

Studietyp
Antal patienter
Inklusionskriterier

Primär utfallsvariabel

81 (varav data från 11 exkluderats pga
studiemisskötsel)
- Patienter från 5 års ålder med sicklecellanemi eller sickel β0-thalassemi.
- ≥2 dokumenterade smärtkriser* senaste året.
- Vid hydroxyureabehandling krävdes att dosen varit stabil de senaste 3 månader och
att behandlingen planerades att fortsätta
- För kvinnor i fertil ålder krävdes att de samtyckte till preventivmedel

Antalet smärtkriser under 48 veckor
(Inkl. ACS, priapism, mjältsekvestrering
oavsett parenteral behandling med
narkotika eller keterolac eller ej)
Sekundär utfallsvariabel
-Antal sjukhusinläggning respektive
(urval)
akutbesök pga sickelcellsmärta
-Tid till första smärtkris
Bortfall (Ej slutfört
36,2 % i L-glutamingruppen och 24,4% i
behandling)
placebogruppen
Bortfall
Fördelning
Totalt
L-glutamin Placebo
över anledning
36,2%
24,4%
till bortfall
Tillbakadraget
15,1%
11,5%
medgivande
Ej följsam
5,3%
1,3%
Ej uppföljd
3,3%
3,8%
Biverkan
3,3%
0
Död
1,3%
0
Övrigt
7,2%
7,7%
Påbörjad anti0,7%
0
sickling
behandling

Antalet sickelcellkriser under 48 veckor.

SCC kriser efter 24v, sjukvårdsvistelser
och akutbesök pga SCC smärta,
hematologiska parametrar, tillväxtkurva
51,4% i L-glutamingruppen och 63,6% i
placebogruppen
Totalt
L-glutamin Placebo
51,4%
63,6%
Tillbakadraget 8,1%
15,2%
medgivande
Ej följsam
24,3%
27,3%
Ej uppföljd
5,4%
3%
Biverkan
0
3%
Död
2,7%
0
Övrigt
10,8%
12,1%
Otillräcklig
0%
3%
effekt
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Tabell 1b Resultat
Resultat

Studie GLUSCC09-01 [11]

Jämförelsearmar

L-glutamin

Primärt
utfallsmått

SCC Medelvärde
SCC Median

Studie 10478 [2, 3]
P-värde

L-glutamin

(N=152)
3,2±2,24

Placebo
(N=78)
3,9±2,54

p=0,005

(N=37)
4,5

Placebo
(N=33)
10,8

3 (0‒15)

4 (0‒15)

p=0,005
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Sekundära
utfallsmått,
i urval

Sjukhusinläggning pga
2 (0‒14)
3 (0‒13)
p=0,005
1
sickelcellsmärta median
(spridning)
Akutmottagningsbesök pga 1 (0‒12)
1 (0‒15)
p=0,09
2
sickelcellsmärta, median
(spridning)
Tid till första
84 (62‒109)
54 (31‒37) p=0,02
64
Sickelcellkris, mediantid i
dagar (95%KI)
Kumulativ tid på sjukhus,
6,5 (0‒94)
11 (0‒187) p=0,02
dagar median)
*Definition smärtkris: smärta som ledde till behandling med parenteralt administrerad narkotika eller ketorolac
på akutmottagning, öppenvårdsklinik eller under sjukhusvård

Tabell 2 - Baslinjedata
Baslinjedata (urval)
Jämförelsearmar
Andel med hydroxyurea
Diagnos Sicklecellanemi
Sickel β+-thalassemi
sickel β0-thalassemi
Andel ≤18 år
Andel >18 år
Andel män

Studie GLUSCC09-01 [2, 3, 11]
L-glutamin
Placebo
66,4%
66,7 %
89,5%
91%
1,3%
0
9,2%
9%
49,3%
55,1%
50,7%
44,9%
48%
42,3%

Studie 10478 [2, 3, 20]
L-glutamin
Placebo
62,2%
39,4%
89,2%
84,8%

13,5%
86,5%
32,4%

15,2%
84,8%
60,6%

Tabell 3 – Säkerhet
Studie GLUSCC09-01 [11]
L-glutamin n=151

Placebo n=78

Trötthet

6%

1,3%

Urinvägsinfektion

6,6%

3,8%

Yrsel

5,3%

5,1%

Endast biverkningar som förekommit hos ≥ 5% av L-glutaminbehandlade patienter och som var signifikant högre
än i placebogruppen är inkluderade (baserat på egna beräkningar av konfidensintervallen). Övriga biverkningar
som rapporterades av ≥ 5% av L-glutaminbehandlade patienter var: hjärtklappning, förstoppning, illamående,
kräkning, övre buksmärta, diarré, icke-kardiell bröstsmärta, smärta i extremitet, ryggsmärta, huvudvärk och
ryggsmärta,
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