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Bosulif (bosutinib) vid behandling av KML som tidigare behandlats med en 

eller flera tyrosinkinashämmare och för vilka imatinib, nilotinib och 

dasatinib inte är lämpliga behandlingsalternativ.  

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 2014-01-30, nominerat av överläkare Claes Malm och Arta Dremaine, 

hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping. Beslut i ärendet fattades vid 

expertgruppens möte 2014-10-06.  

 

Bakgrund 

Kronisk myeloisk leukemi (KML), är en form av leukemi med hög svårighetsgrad. Varje år 

diagnosticeras ca 80 fall. Sjukdomen karaktäriseras av en dislokation mellan delar av 

kromosomer 9 och 22, sk Philadelphiakromosomen. Sjukdomen delas in i tre kliniska faser, 

kronisk, accelererad och blastfas. Överlevnad vid kronisk fas är ca 5 år. Obehandlad övergår 

sjukdomen i blastfas och om behandling inte sätts in är överlevnaden då mycket kort. 

Nationella riktlinjer, utarbetade av svenska KML-gruppen, rekommenderar imatinib och 

nilotinib som första linjens behandling. Nilotinib ger en snabbare och djupare reduktion av 

antalet leukemiceller än imatinib, men långtidsdata är inte lika väldokumenterade ännu (1). 

Bosulif har fått ett villkorat godkännande av EMA för behandling av vuxna patienter med 

Philadelphia-kromosompositiv KML (Ph+ KML) i kronisk fas, accelererad fas eller blastfas, 

som tidigare behandlats med en eller flera tyrosinkinashämmare och för vilka imatinib, 

nilotinib och dasatinib inte är lämpliga behandlingsalternativ.  

 

Underlag för bedömningen 

En fas I/II-studie, 200-WW, ligger till grund för ett villkorat godkännande av Bosulif vid 

svikt på första linjens behandling eller intolerans mot behandling med befintliga TKI. 

I studien inkluderades patienter, som fick Bosulif, jämförelse med andra läkemedel har gjorts 

indirekt, och man har vid dessa jämförelser funnit Bosulif likvärdig.  

Som underlag för godkännandet av läkemedlet ingick analys av 52 patienter ingående i 

studien. Av dessa var 36 patienter i kronisk fas, 21 av dessa hade behandlats med flera linjers 

TKI, resterande endast imatinib. Merparten av dessa patienter hade en god respons mätt som  
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major cytogenetisk respons (MCyR). De resterande 16 patienterna hade framskriden 

sjukdom, 5 med KML i accelererad fas och 11 i blastfas. Flertalet hade en betydande 

behandlingsduration, patienter i accelererad fas 46-114 veckor och 3 patienter i blastfas 

kvarstod på behandling mer än 24 veckor (2). 

Ett antal uppdaterade analyser har presenterats. En av dessa, en tvåårsuppföljning har nyligen 

publicerats (3). I den analysen inkluderades 288 patienter. 85 % uppvisade komplett 

hematologisk respons, 59 % MCyR och 49 % en komplett cytogenetisk respons. Tvårsdata 

för progressionsfri överlevnad respektive totalöverlevand var i studien 81 % respektive 91 %.  

Enligt en indirekt jämförelse som företaget inkommit med till TLV är kumulativ MCyR, 

progressionsfri överlevnad och total överlevnad vid 2 år relativt likvärdigt mellan de tre 

läkemedlen givna som andra eller tredje linjens behandling (4). Denna jämförelse är mycket 

osäker. 

 

Biverkningar 

Biverkningsprofilen är något annorlunda mot de andra för KML godkända läkemedlen. 

Hudbiverkningar i form av utslag, GI-symtom ff a diarré, leverpåverkan och trombocytopeni. 

Av de svåra biverkningarna (grad 3/4) var gastrointestinala besvär, leverpåverkan och 

trombocytopeni vanligast. 

 

Behandlingskostnad 

Dagskostnad för 500 mg, vilket är standardosering ca 85% får denna dos, är 1 209 kr. För 

dosen 600 mg, som ges till ca 15%, 1 516 kr. Baserat på rekommenderade startdoser vid 

aktuell indikation blir årskostnaden blir ca 441 000 kr vilket är ca 10 % lägre än för 

jämförbara preparat (Tasigna och Sprycel). Det finns dock en stor osäkerhet i dessa data då 

dosjusteringar både uppåt och nedåt är möjliga. TVL har beslutat att Bosulif ska ingå i 

läkemedelsförmånen då man anser det vara ett kostnadseffektivt alternativ. Osäkerheten är en 

TLV dock stor pga avsaknaden av fas III-data och data kring hur Bosulif kan komma att 

användas i klinisk praxis. Företaget skall därför inkomma med en uppdaterad hälsoekonomisk 

analys (4).  
 

Nationella riktlinjer 

Svenska KML-gruppen rekommenderar att man efter svikt på imatinib väljer dasatinib eller 

nilotinib. Man nämner i riktlinjen att bosutinib finns godkänt men ger ingen uttrycklig 

rekommendation kring dess användning i andra eller tredje linjen (1). 
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Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att Bosulif är ett kostnadseffektivt läkemedel för patienter som 

tidigare behandlats med en eller flera tyrosinkinashämmare och för vilka imatinib, nilotinib 

och dasatinib inte är lämpliga behandlingsalternativ och rekommenderar användning i linje 

med godkänd indikation och förmånsbeslut. Beslutet kan komma att omprövas i samband 

med myndigheternas omprövning av det villkorade godkännandet. 
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