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TIIVISTELMÄ PALKON SUOSITUKSESTA ISATUKSIMABIN, KARFILTSOMIBIN JA 

DEKSAMETASONIN (IKD) YHDISTELMÄHOITO UUSIUTUNEEN MULTIPPELIN MYE-

LOOMAN HOIDOSSA 

 

Suositus hyväksytty Palkon kokouksessa 4.2.2022 

 

Suosituksen mukaan isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin (IKd) yhdistelmä-

hoito kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan uusiutuneen multippelin myelooman hoi-

dossa. Edellytyksenä on, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat erittäin merkittävästä jul-

kista tukkumyyntihintaa alemmasta hinnasta. 

 

Isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin (IKd) yhdistelmähoito on tarkoitettu multip-

pelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aikaisemmin vähintään yhtä 

hoitoa.  

 

Hoidolla on osoitettu tehoa yhden tutkimuksen perusteella. IKEMA-tutkimuksessa tautiva-

paa elossaoloaika (PFS) piteni ja taudin etenemiseen liittyviä tapahtumia oli tilastollisesti 

merkitsevästi vähemmän IKd-yhdistelmähoitoa saaneilla kuin pelkästään karfiltsomibi ja 

deksametasoni -hoitoa saaneilla. Vaikutusta kokonaiselossaoloaikaan ei voitu vielä arvi-

oida. Vertailutieto muihin hoitovaihtoehtoihin on puutteellista. Tämä tuo epävarmuutta arvi-

oon IKd-yhdistelmähoidon hoidollisesta arvosta sekä asemasta nykyisessä hoitokäytän-

nössä. 

 

Hoidon kustannukset julkisella tukkumyyntihinnalla ovat kohtuuttomat saavutettavissa ole-

vaan hyötyyn nähden. IKd-hoidon yhden potilaan kustannukset ovat listahinnoin noin 

330 000–355 000 euroa vuodessa. Arvion mukaan 29 potilasta voisi saada IKd-yhdistel-

mähoitoa vuosittain, mutta hoitoa saavien määrä voi olla suurempi. 
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Multippeli myelooma on veren ja luuytimen plasmasolusyöpä, jossa pahanlaatuiset plas-

masolut alkavat lisääntyä luuytimessä. Myelooma on nykyhoidoin parantumaton sairaus, 

jossa mahdollista elpymis- eli remissiovaihetta seuraa taudin uusiutuminen. Potilaat ovat 

pääosin jo iäkkäitä ja keskimääräinen elinaika taudin toteamisen jälkeen on nykyään 7–8 

vuotta. Vuonna 2019 uusia myeloomatapauksia todettiin 365 ja myeloomaan kuolleita ra-

portoitiin 280. 

 

 

 

Tämä on tiivistelmä terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon hyväksymästä 

suosituksesta. Varsinaisen suosituksen ja sen taustamateriaalin löydät Palkon kotisi-

vuilta valmiiden suositusten sivulta. 

 

Kotisivuilta löydät myös tiivistelmän ruotsin- ja englanninkieliset versiot. 

 

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosi-

tuksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveyden-

huoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta. 

https://palveluvalikoima.fi/valmiit-suositukset
https://palveluvalikoima.fi/sv/rekommendationer
https://palveluvalikoima.fi/en/recommendations
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