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Tolvaptan (Jinarc) til behandling av autosomal dominant
polycystisk nyresykdom (ADPKD)

Type metode: Legemiddel
Område i MedNytt: Nyrer og urinveier
Generisk navn: Tolvaptan
Handelsnavn: Jinarc
MT søker/innehaver: Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd
Synonymer virkestoff: ANX-006; OPC-41061
Synonymer indikasjon:
NO: Autosomalt dominant polycystisk nyresykdom.
ENG: Polycystic Kidney, Autosomal Dominant; Adult Polycystic Kidney Disease; Autosomal Dominant Polycystic Kidney; ADPKD; Polycystic Kidney Disease
2; Adult Polycystic Kidney Disease Type 1

Status for bruk og godkjenning
Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:
Uklart

Nå

Om 6 mnd Om 1 år Om 2år
?

Metoden omfatter en indikasjonsutvidelse. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge eller EU, men er under vurdering hos det
Europeisk Legemiddelbyrået (EMA)(1).
Forventet finansieringsordning
Sykehus
Blå resept
Egenfinansiering
Usikkert

☐
☒
☐
☐

Beskrivelse av den nye metoden
Tolvaptan er en vasopressin-2-reseptorantagonist som virker ved å hemme vasopressin regulerer nivået av vann og natrium i
kroppen. I autosomal dominant polycystisk nyresykdom (ADPKD) antas det at nyreceller ikke reagerer normalt på vasopressin,
noe som fører til dannelsen av væskefylte cyster. Ved å blokkere vasopressinreseptorer i nyrene, kan Jinarc redusere
cysteformasjonen (2).
Tolvaptan er fra tidligere markedsført under to handelsnavn til ulike bruksområder, Samsca og Jinarc. Dette varselet
omhandler en indikasjonsutvidelse for Jinarc. Jinarc er fra tidligere indisert til behandling av voksne med kronisk nyresykdom
(CKD) i stadium 1 til 3 med tegn til sykdom som utvikler seg raskt(3). Det antas at indikasjonsutvidelsen vil omfatte pasienter
med ADPKD i stadium 2 til 4. Legemidlet administreres peroralt.
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag
Autosomal dominant polycystisk nyresykdom er en arvelig sykdom som innebærer at det oppstår små væskefylte hulrom
(cyster) i nyrene. Disse cystene vil med tiden kunne fortrenge normalt nyrevev og vil således redusere nyrefunksjonen.
ADPKD medfører ødeleggelse av nyrevevet hos mer enn halvparten av pasientene (4).
Hyppigheten av tilstanden angis å ligge mellom 1 av 400 til 1 av 1000 personer i Norge (4). I EU antas det at ADPKD rammer
ca. 4 personer per 10 000 (4). Cystenyrer er årsak til ca. 10% av alle tilfeller med alvorlig nyresvikt, pasienter som med tiden
kan trenge nyretransplantasjon. Gjennomsnittsalder for start av behandling av nyresvikt er ca. 55 år.
Dagens behandling
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Det finnes ikke noe medikamentell behandling per i dag som er godkjent i EMA til behandling av pasienter med ADPKD.
Nåværende behandling fokuserer på behandling av symptomer og komplikasjoner (5). Det er derfor et udekket behov for en
effektiv terapi for ADPKD.
Status for dokumentasjon
Metodevurderinger eller systematiske oversikter –norske
Ingen relevante identifisert
Metodevurdering eller systematiske oversikter -internasjonale
Det foreligger minst en relevant internasjonal metodevurdering eller systematisk oversikt (6-8)
Det er registrert minst en pågående relevant internasjonal metodevurdering via EUnetHTA POP-databasen
 Agencia de Qualitat i Avaluaciò sanitaries de Catalunya – (pågående)
 National Centre for Pharmacoeconomics – (planlagt)
 Zorginstituut Nederland – (planlagt)
Metodevarsler
Det foreligger minst ett internasjonalt metodevarsel (9)
Klinisk forskning
De antatt viktigste studiene for vurdering av metoden er vist i tabellen under:
Populasjon
(N =antall deltagere)
(N = 1 370)
Menn og kvinne med
eGFR mellom 25-65
mL/min/1,73m2 (hvis
alder er 18 til 55 år)
eGFR mellom 25-44
mL/min/i,73m2 (hvis
alder er mellom 56 til
<66 år)

Intervensjon

Kontrollgruppe

Hovedutfall

Tolvaptan (45 til 120
mg/Dag, Split-dose)

Placebo

Endring I estimert
glomerular filtrasjonsrate
(eGFR) fra prebehandlings baseline til
post-behandlings
oppfølging

Studienummer*
og fase
NCT02160145

Fase III

Forventet
ferdig
Avsluttet

*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov
Hvilke aspekter kan være relevante for en metodevurdering
Klinisk effekt
Sikkerhet/bivirkninger
Kostnader/ressursbruk
Kostnadseffektivitet
Organisatoriske konsekvenser
Etikk
Juridiske konsekvenser
Annet

☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐

Hva slags metodevurdering kan være aktuell
Hurtig metodevurdering
Fullstendig metodevurdering

☒
☐
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Siste oppdatering
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Om metodevarslingsfunksjonen
Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Statens legemiddelverk ansvar for den nasjonale funksjonen for metodevarsling.
Metodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder for norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Et
metodevarsel er ingen vurdering av metoden. Statens legemiddelverk har ansvar for informasjonen gitt i metodevarsler om
legemidler. MedNytt er Folkehelseinstituttets publiseringsplattform for metodevarsler. For mer informasjon om identifikasjon av
metoder, produksjon av metodevarsler og hvordan disse brukes, se Om MedNytt.

