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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2021-06-07 

Calquence (akalabrutinib) för behandling av kronisk lymfatisk 
leukemi 
 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till expertgruppen 210427. Ärendet behandlades vid expertgruppens möte 
210607.  
 
Bakgrund 

Kronisk lymfatisk leukemi drabbar årligen ca 500 patienter, de flesta över 70 år. KLL är en 
heterogen sjukdom med varierande förlopp från indolent sjukdom utan behandlingsbehov till 
aggressiv sjukdom med hög dödlighet. Symtomlindring med klorambucil var länge den 
dominerande behandlingen. Numera är kemoimmunoterapi med rituximab, cyklofosfamid 
och fludarabin standardbehandling hos patienter upp till 65- 70 år med målsättning att uppnå 
god remission. Till patienter yngre än 65 år med samsjuklighet samt till majoriteten av 
patienter över 65 år rekommenderas bendamustin+rituximab. KLL-patienter som tidigare har 
fått behandling  behandlingar eller har 17p-deletion eller TP53-mutation är olämpliga för 
immunkemoterapi. Här rekommenderar vårdprogrammet behandling med ibrutinib.  
 
Det finns ett antal godkända läkemedel, bla  cytostatika, antikroppsbaserade behandlingar 
samt tyrosinkinashämmare. Akalabrutinib är en hämmare av Brutons tyrosinkinas. Sedan 
tidigare finns ibrutinib, som har samma verkningsmekanism, godkänd för bland annat KLL. 
Akalabrutinib doseras peroralt, 100 mg två gånger dagligen kontinuerligt till  progression 
eller oacceptabel toxicitet.  
 
De av EMA godkända indikationerna för akalabrutinib är: 

• som monoterapi eller i kombination med obinutuzumab för tidigare 
obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL)  

• som monoterapi för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått 
minst en tidigare behandling.  

 
Företaget bakom akalabrutinib har dock endast ansökt om  begränsad förmån som monoterapi 
av patienter med (KLL) med 17p-deletion/TP53-mutation samt som monoterapi för patienter 
som fått minst en tidigare behandling. Detta utlåtande berör således huvudsakligen de 
patientgrupperna.  
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Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är två pågående, 
randomiserade, öppna, multicenter, fas III-studier. Nedanstående beskrivningar av 
studieupplägg och effektmått är hämtade huvudsakligen från sammanfattning i TLV´s 
utredning av akalabrutinib (1). 
 
ELEVATE-TN-studien (tidigare obehandlade patienter) 
I denna studie jämförs akalabrutinib som monoterapi eller i kombination med obinutuzumab 
med klorambucil plus obinutuzumab hos 535 patienter med tidigare obehandlad KLL. 
Primärt effektmått var PFS och sekundära mått var bland annat respons och totalöverlevnad.  
 
Patienterna var i snitt 70 år gamla, ca 9 % hade en 17 p-deletion och ca 11 % hade TP53-
mutation. Medianbehandlingstid var ca 28 månader. Riskkvoten för PFS för akalabrutinib 
som monoterapi jämfört med klorambucil plus obinutuzumab var 0,20 (95 % KI 0,13–0,30; 
p<0,0001), se figur nedan. Median PFS var inte uppnått.  I subgruppen med 17 p-deletion 
eller TP53-mutation var HR för PFS 0,24 för akalabrutinib i monoterapi.   
 
85,5 procent (95 % KI: 79,6–89,9) av patienterna svarade på behandling med akalabrutinib 
som monoterapi jämfört med 78,5 procent av patienterna med klorambucil plus 
obinutuzumab (p=0,076). Vid tidpunkt för analysen var överlevnadsdata omogna men en 
trend mot ökad överlevnad noterades för akalabrutinib jämfört med 
klorambucil+obinutuzumab (HR=0,6, p=0,16).  
 
 

 
 
 
 
ASCEND-studien (patienter med minst en tidigare behandling) 
I denna studie jämfördes akalabrutinib som monoterapi med prövarens val av antingen 
idelalisib plus rituximab (IR) eller bendamustin plus rituximab (BR) hos 310 patienter med 
minst en tidigare behandling (ej venetoklax eller ibrutinib). Primärt effektmått var PFS och 
sekundära mått var bland annat respons och totalöverlevnad. Patienterna var i snitt 68 år, 
majoriteten (ca 75 %) hade fått en till två tidigare behandlingar.  
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Vid interimanalysen februari 2019 var median PFS för akalabrutinib inte uppnådd jämfört 
med 16,5 månader för prövarens val av behandling (HR: 0,31; 95 % KI 0,20– 0,49; 
p<0,0001), se figur.  
 
 
 

 
 
I patientgrupp med hög risk (17p-deletion, 11q-deletion, TP53-mutation eller omuterad 
IGHV), var riskkvoten för PFS 0,25 (95 % KI 0,16–0,38).  
 
Överlevnadsdata var även i denna studie omogna, men en trend mot ökad överlevnad  för 
akalabrutinib jämfört med IR/BR noterades.  
 
 
Biverkningar 

Hos de 1 040 patienter som i studier behandlades med akalabrutinib som monoterapi var de 
vanligast rapporterade biverkningarna av alla grader infektion (67 %), huvudvärk (38 %), 
diarré (37 %), blåmärken (34 %), muskuloskeletal smärta (33 %), illamående (22 %), trötthet 
(21 %), hosta (21 %) och utslag (20 %). De vanligast rapporterade biverkningarna av grad ≥ 3 
var infektion (18 %), leukopeni (14 %), neutropeni (14 %) och anemi (8 %) (2). Det är känt 
att BRTK-hämmare som klass kan ge förmaksflimmer (3) och för akalabrutinib noteras i 
produktresumén en frekvens om ca 4 % (grad ≥ 3 ca 1 %) (2). I produktresumén för ibrutinib 
anges en förekomst av 7 % (grad ≥ 3 4 %) (4).  
 
 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 
 
En månads behandling (100 mg x 2) kostar ca 52 600 kr/ eller 630 000 kr/år. Det är samma 
kostnad som behandling med ibrutinib (420 mg/dag). Enligt anmälan bedöms ca 2-6 patienter 
per år kunna vara aktuella för behandling med akalabrutinib.  
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TLV bedömer att ibrutinib är det naturliga jämförelsealternativet vid de aktuella 
indikationerna.  Även om det saknas direkt jämförande studier mellan akalabrutinib och 
ibrutinib bedömer TLV att det inte finns någon tydlig evidens för att någon av 
behandlingarna är överlägsen den andra, varken gällande effekt eller säkerhet, varför de i 
nuläget bedöms vara jämförbara. Då kostnaden är densamma och effekten förefaller likvärdig 
gjordes en s.k. kostnadsminimeringsanalys gentemot ibrutinib. TLV beslutade att 
akalabrutinib ingår i läkemedelsförmånen för som monoterapi för tidigare obehandlad KLL, 
som har genförändringar 17p-deletion eller TP53-mutation samt som monoterapi för KLL 
som fått minst en tidigare behandling (1).  
 
 
Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet från november 2020 (3) tar inte upp akalabrutinib då det vid 
tiden för vårdprogrammets färdigställande inte fanns tillgängligt på marknaden. Följande 
rekommendationer anges: 
 
KLL med 17p/TP53 
För alla, utom för de patienter där endast symtomlindrande behandling är aktuell 
rekommenderar vårdprogrammet ibrutinib. Om ibrutinib anses olämpligt rekommenderas 
venetoklax alternativt idelalisib i kombination med rituximab. 
 
Tidigare behandlade patienter som har behandlingskrävande sjukdomsprogress 
I första hand rekommenderas behandling inom klinisk studie. Om patienten inte tidigare har 
behandlats med ibrutinib, rekommenderas behandling med det läkemedlet. Vid intolerans mot 
ibrutinib, ska byte i första hand till venetoklax övervägas.  
 
 
Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att effekterna av akalabrutinib som monoterapi vid refraktär KLL 
samt vid KLL med 17p-deletion eller TP-53-mutation är tydligt visade och i stora drag 
jämförbara med ibrutinib. Biverkningsprofilen är acceptabel. Gruppen anser därför att 
akalabrutinib  kan användas för behandling av KLL där patienten fått minst en tidigare 
behandling och som förstalinjens behandling till KLL-patienter med 17p-deletion eller TP53-
mutation. Notera att förmånen är begränsad till behandling i monoterapi. 
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