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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  181022

  

Venclyxto (venetoklax) vid kronisk lymfatisk leukemi  

 

Uppdatering 190604 

Sedan april 2019 ingår Venclyxto i läkemedelsförmånen även i kombination med rituximab 

för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi, KLL, som har fått minst en 

tidigare behandling. Expertgruppen har inte gjort någon ytterligare utredning av den nya 

indikationen, utan bedömer att behandlingen likt tidigare indikation (monoterapi) kan 

användas inom sydöstra sjukvårdsregionen.   

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 180724 från Franz Rommel, överläkare hematologiska kliniken i Linköping. 

Expertgruppen behandlade ärendet vid sitt möte 180822. 

 

 

Bakgrund 

I Sverige diagnosticeras cirka 500 patienter per år med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (1). 

Incidens ökar kraftigt med stigande ålder. Upp till en tredjedel av patienterna blir aldrig 

behandlingskrävande. Beroende på risk, ålder och symtom kan behandling med kemoterapi 

och CD20-antikroppar ges. Vissa genetiska förändringar innebär sämre prognos och sämre 

behandlingssvar. Bland dessa finns mutation i TP53 och deletion 17p. Dessa patienter 

behandlas normalt med B-cellsreceptorhämmare, tex ibrutinib. 

 

Venetoklax hämmar det antiapoptotiska proteinet BCL-2.  Överuttryck av BCL-2 har visats 

hos KLL-celler vilket leder till överlevnad av tumörcellerna och förknippas med resistens 

mot kemoterapi. Hämning av BCL-2 leder till kaspasaktivering och programmerad celldöd.  

 

Venetoklax är godkänt för behandling vid följande diagnoser: 

 

 som monoterapi vid KLL hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation 

som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cellsreceptorhämmare.  

 

 som monoterapi vid KLL hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation 

efter terapisvikt på både en B-cellsreceptorhämmare och kemoimmunterapi.  

 

Venetoklax ges peroralt en gång dagligen i en dos om 400 mg efter långsam upptitrering 

enligt särskilt schema. 
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Underlag för bedömningen 

KLL med 17p-deletion eller TP53-mutation (studie M13-982) 

Denna grupp patienter studerades i en öppen enarmad studie (2). 107 tidigare behandlade 

patienter inkluderades, i median 67 år gamla, två tidigare behandlingar. Patienterna 

behandlades med en upptitrering av venetoklax till en dos av 400 mg peroralt en gång 

dagligen till progression eller oacceptabel toxicitet. Primärt effektmått var total 

responsfrekvens (ORR) av en oberoende granskningskommitté.  

 

79 % av patienterna uppnådde respons varav 69 % partiell remission, 3 % nodulär partiell 

remission och 7 % komplett remission. Vid en 12-månadersbedömning var 72 % av 

patienterna progressionsfria. 

 

KLL efter tidigare svikt på B-cellsreceptorhämmare (studie M14-032) 

I denna studie studerades venetoklax i patienter oavsett ovan nämnde mutationer/deletioner. 

Studien var en öppen enarmad fas II-studie (2).  

 

64 patienter inkluderades. 43 av dessa hade tidigare behandlats med ibrutinib (Arm A) och 21 

med idelalisib (Arm B). Majoriteten var refraktära mot dessa behandlingar. Medianåldern var 

67 år. Ibrutinibpatienterna hade i median fått 4 tidigare behandlingar och idelalisibpatienterna 

i median 3. Majoriteten hade fått nukleosidanaloger, rituximab, alkylerande medel (inklusive 

bendamustin).  

 

Primärt effektmått var total responsfrekvens (ORR). I arm A noterades ORR på 67 % och i 

arm B 57 %. Komplett remission noterades i 7 respektive 14 %. 12-månders progressionsfri 

överlevand var 69 % i arm A respektive 84 % i arm B.  

 

 

Biverkningar 

Säkerhetsdata för venetoklax kommer från ovan nämnde studier samt utökning av dessa med 

kohorter där fokus har varit säkerhetsaspekter. Totalt inkluderas i produktresumén 

säkerhetsdata från 296 patienter.  

 

De vanligaste biverkningarna var neutropeni, diarré, illamående, anemi, övre 

luftvägsinfektion, trötthet, hyperfosfatemi, kräkning och förstoppning. De vanligast 

förekommande allvarliga biverkningar var lunginflammation, febril neutropeni och 

tumörlyssyndrom.  

Tumörlyssyndrom var vanligare vid snabb upptitrering av dosen, vilket skedde i tidiga faser 

av utvecklingen. Med långsam upptitrering under 5 veckor är frekvensen klart lägre, ca 3 %.  

9 % av patienterna avslutade behandlingen på grund av biverkningar och ca 12 % av 

patienterna krävde dosjusteringar på grund av biverkningar. 

 

 

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 
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Venclyxto ingår sedan april 2018 i läkemedelsförmånen vid ovan nämnda indikationer (3) . 

Beslutet att inkludera Venclyxto i förmånen föregicks av en trepartsförhandling som 

mynnade ut i en riskdelning mellan landstingen och företaget kring behandlingslängd och 

storleken på effekten. Den begränsade förmånen innebär att nya indikationer inte ingår i 

förmånen förrän de prövats av TLV. Det gäller tex den inom kort godkända kombinationen 

av venetoklax och rituximab. 

 

Läkemedelskostnaden för en månads behandling är 58 000 kr. Medianbehandlingstiden var 

12-17 månader. TLV bedömer att läkemedlet idelalisib i kombination med antikroppen 

rituximab är det mest relevanta jämförelsealternativet till venetoklax för en stor majoritet av 

patienterna som är aktuella för behandling (detta då idelalisib har en mycket begränsad 

användning i Sverige och de flesta som blir aktuella för behandling därmed har sviktat på 

ibrutinib). TLV gör den samlade bedömningen att venetoklax är effektivare än 

idelalisib+rituximab och samtidigt är kostnaden efter tecknande av ovan nämnda 

riskdelningsavtal lägre. Därmed bedömer TLV att venetoklax ska ingå i läkemedelsförmånen. 

Man ska dock notera att priset på rituximab i denna kalkyl bygger på listpris av 

originalprodukten. Sedan en tid finns biosimilarer av rituximab som efter upphandling kan 

vara avsevärt billigare.  

 

Patientantalet beräknas till högst en handfull nya patienter per år i sjukvårdsregionen, men en 

patientstock (5-10 stycken) med KLL med 17p-deletioner finns där det idag inte finns annan 

lämplig behandling.  

 

 

Nationella rekommendationer 

I det nu gällande nationella vårdprogrammet för KLL från februari 2018 (4), framtaget innan 

TLV fattat beslut om förmån, omnämns venetoklax: 

 

”BCL-2-hämmare kommer med stor sannolikhet att ha en plats i den framtida 

behandlingsarsenalen för KLL. Vid vårdprogrammets revidering är venetoklax inte 

subventionerat och kan av den anledningen inte rekommenderas för närvarande.” 

 

 

 

Gruppens bedömning 

Gruppen bedömer att venetoklax som monoterapi innebär ett tillskott och kan användas vid 

behandling av KLL med 17 p-deletion eller TP53-mutation, vilka normalt är svårbehandlade 

och har en dålig prognos samt vid svikt på både B-cellsreceptorhämmare och kemoimmun-

terapi. Ovanstående baseras ffa på höga responsfrekvenser. Biverkningsprofilen förefaller 

hanterbar.  

 

För att behandlingen ska vara kostnadseffektiv krävs att man tar del av trepartsavtalets 

riskdelning (vilken ger en återbäring). För detta krävs att venetoklax skrivs på recept. 
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