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Klofarabin (Evoltra) för behandling av vuxna med leukemier som inte svarat 
tillfredsställande på första linjens behandling samt för myelodysplastiskt 
syndrom och kronisk myeloisk leukemi i blastkris. 

 
Ärendets handläggning 
Anmälan ingavs i december 2012 av verksamhetschef  Franz Rommel, Hematologiska kliniken, 
Universitetssjukhuset i Linköping. Preliminärt förslag till utlåtande från sekretariatet diskuterades 
vid gruppens möte 130107. 
 
Bakgrund 
Klofarabin är en halogenerad  adenosinanalog och nära besläktad med fludarabin (Fludara) och 
kladribin (Leustatin), vilka medel är godkända för behandling av kronisk lymfatisk leukemi 
respektive hårscellsleukemi. Klofarabin utvecklades av akademiska forskare vid MD Anderson 
Cancer Center i Houston omkring 1990 och marknadsförs nu av Genzyme, ett dotterbolag till 
Sanofi. Medlet är en antimetabolit och hämmar viktiga enzymer i DNA-syntesen. 
 
Klofarabin (amerikanskt namn Clolar) godkändes av FDA 2004 för behandling av barn med akut 
lymfatisk leukemi (ALL) som återfallit efter minst 2 föregående behandlingsregimer och 2009 
utökades indikationen till behandling av tidigare obehandlade äldre patienter (över 60 år) med akut 
myeloisk leukemi (AML) med dålig prognos. Godkännandet baserades på en fas II studie (utan 
jämförande behandling) omfattande 112 patienter över 60 år med tidigare obehandlad AML med 
ogynnsamma prognostiska kriterier som behandlats med klofarabin 30 mg/m2 dagligen under 5 
dagar under induktionsfasen och 20 mg/m2 under konsolideringsfas (maximalt 6 kurer). Total 
överlevnadstid (median) var 41 veckor (1).  I Europa godkändes medlet 2006 som ett särläkemedel 
för behandling av barn och unga vuxna (upp till 21 år) med leukemi. Ansökan om godkännande 
för behandling av äldre patienter med AML drogs tillbaka 2008 efter ett negativt utlåtande från 
CHMP vad gäller nytta-risk balansen. Ansökan baserades på en europeisk fas II-studie på äldre 
patienter som inte ansågs vara lämpliga för intensiv kemoterapi (BIOV-121, ej publicerad). 
CHMP kritiserade avsaknaden av randomisering mot annan behandling (t ex lågdos cytarabin eller 
hydroxyurea) och även inklusionen av patienter där man menade att många kunde ha tolererat 
intensiv kemoterapi. Svensk förening för hematologi anser att man vid AML endast bör använda 
klofarabin inom ramen för kliniska prövningar.  
 
Vid behandling av barn ges Evoltra som en intravenös infusion i en dos av 52 mg/m2 kroppsyta 
dagligen under 5 dagar.  Kan sedan upprepas med ett intervall av 2 – 6 veckor. 
Anmälan nu avser behandling av akuta leukemier hos vuxna där första linjens behandling inte 
varit effektiv. Dessutom anges att det kan bli aktuellet för patienter med myelodysplastiskt 
syndrom och kronisk myeloisk leukemi (KML) i blastkris. Man räknar med att behandlingen kan 
bli aktuell för ett par patienter per år och två månader (2 kurer) per patient. Den dos som anges i 
anmälan gäller barn. För den angivna indikationen är doseringen betydligt lägre. 
 
Underlag för bedömningen 
Godkännandet vid barnleukemi (upp till 21 år) både i USA och Europa baseras på en öppen fas II-
studie på 61 barn som hade återfallit eller var resistenta mot konventionell behandling (utan 
jämförelsegrupp eftersom det inte finns någon etablerad behandling i denna sjukdomsfas) . 
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Patienterna hade i genomsnitt fått 3 tidigare behandlingar och medianåldern var 12 år. Trettio 
procent av patienterna svarade på behandlingen, 7 patienter med kompletta remissioner, 6 med 
kompletta remissioner förutom vad gäller återhämtningen av trombocyter och 6 partiella 
remissioner. Remissionerna var i allmänhet tillräckligt långvariga så att man kunde genomföra 
stamcellstransplantationer.  
 
Man refererar i anmälan till en ny studie (2) på vuxna AML-patienter som återfallit efter kort tid 
på första linjens behandling eller haft ogynnsamma prognostiska faktorer vid diagnosen. Det är en 
retrospektiv jämförelse mellan två regimer (klofarabin, hög-dos cytarabin och granulocyt koloni-
stimulerande faktor, GCSF) och mosvarande regim där fludarabin använts istället för klofarabin. 
Behandlingarna hade skett vid två välkända amerikanska centra (MD Anderson i Houston och 
Fred Hutchinson i Seattle). Resultatet visar att kombinationen med klofarabin gav högre 
remissionsfrekvens och längre överlevnad. 
 
Den andra studien som anges i anmälan (3) är en amerikansk fas I – II studie där man inkluderat 
32 patienter, 25 som återfallit i AML och där det även ingick patienter som återfallit i ALL och 
enstaka med myelodysplastiskt syndrom och KML i blastkris. Klofarabin i dosen 40 mg/m2 gavs 
tillsammans med hög-dos cytarabin (1 g/m2) med hypotesen att klofarabin skulle öka den 
intracellulära koncentrationen av aktiva metaboliter av cytarabin. Behandlingen gavs under 5 
dagar. Biokemiska mätningar på isolerade leukemiceller stödde hypotesen om ökade 
koncentrationer av cytarabinmetaboliter.  Sju AML-patienter uppnådde komplett remission; ingen 
effekt noterades vid ALL och KML. En patient dog under behandlingen. Biverkningarna i övrigt 
var måttliga med leverenzymstegringar, illamående, mukosit, och hudreaktioner. 
 
Hälsoekonomi 
Priset för Evoltra 1 mg/ml 20 ml anges till 18 000 kr. För en person med kroppsytan 1,7 m2 och 
dosen 40 mg/m2 blir det 61 000 kr och om behandlingen ges under 5 dagar 300 000 kr.  

 
Gruppens bedömning 
Klofarabin är i Europa enbart godkänt för behandling av barn och unga vuxna. Ansökan om ansökan 
om godkänd indikation för äldre patienter drogs tillbaka efter negativ rekommendation från CHMP. 
Expertgruppen noterar det stora behovet av behandling inför transplantation hos patienter som inte 
svarat tillfredsställande eller som återfallit. Den mycket svaga dokumentationen gör dock att 
expertgruppen, i linje med Svensk Förening för Hematologi, anser att detta preparat endast ska 
användas inom ramen för kliniska prövningar.   
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