
 

 

 

 

 

Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  150309 

 

Gazyvaro (obinutuzumab) i kombination med klorambucil vid tidigare obehandlad KLL 

 och komorbiditet som gör att fulldos fludarabinbaserad behandling inte är lämplig. 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom 2014-12-02 från överläkare Anna Sandlund, Hematologiska kliniken, 

Universitetssjukhuset i Linköping. Beslut fattades vid expertgruppens möte 150309. 

 

Bakgrund 

Kronisk lymfatisk leukemi är den vanligaste leukemiformen och ca 50 personer insjuknar varje år i 

Sydöstra sjukvårdsregionen. Det 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 med målsättning att uppnå god 

remission. En stor andel patienter är äldre med annan samtidig sjuklighet och då används ofta 

klorambucil som symtomlindrande behandling. För den gruppen är nu tillägg av obinutuzumab till 

klorambucil ett nytt alternativ. 

  

Obinutuzumab är en humaniserad monoklonal antikropp riktad mot CD20 på B-celler och 

utvecklades av Glycart Biotechnology AG och marknadsförs nu av Roche. Det binder till en annan 

epitop på CD-20-proteinet än rituximab. Det godkändes i USA 2013 och i Europa 2014 och är 

föremål för utökad övervakning. Medlet ges som en intravenös infusion och den rekommenderade 

dosen är 1000 mg dag 1, 8 och 15 under den första 28-dagarscykeln och sedan endast under dag 1 

under cykel 2-6.  

 

Underlag för bedömningen 

Godkännandet bygger på en studie ledd av den tyska CLL-gruppen (1). I denna trearmade studie 

randomiserades 781 patienter med tidigare obehandlad CLL och komorbiditet till obinutuzumab + 

klorambucil eller rituximab + klorambucil eller klorambucil enbart. Patienterna var i snitt 73 år, 

vanliga komorbiditeter var hjärtakärl, hypertoni, och respiratoriska besvär.  

 

Progressionsfri överlevnad var 26,7 månader (median) i gruppen som fick obinutuzumab + 

klorambucil jämfört med 16,3 månader i rituximab + klorambucilgruppen och 11,1 månader i 

gruppen som fick klorambucil enbart. Nedan visas jämförelsen mellan obinutuzumab + klorambucil 

(G-Clb) och rituximab + klorambucil (R-Clb). Panel A visar respons 3 månader efter avslutad 

behandling. Panel B visar molekylär respons. Panel C visar progressionfri överlevnad.  

  



 

 

 

 

 

 

Denna studie mötte kritik från andra tyska forskare, som hävdade att klorambucil-dosen var för låg 

(2). Kritiken bemöttes av studieförfattarna i samma nummer och man hävdade att resultaten var 

valida. 

En uppdaterad analys av studien rapporterades för kort tid sedan (3). Totalöverlevnaden för 

obinutuzumab + klorambucil var marginellt men statistiskt ej signifikant bättre än för rituximab +  

klorambucil. Jämförelsen mellan totalöverlevnaden försvåras dock av att patienterna efter progress 

fått ett stort antal och icke standardiserade behandlingsregimer. 
 

Biverkningar 

 

De flesta biverkningar var infusionsrelaterade och profylax med steroid rekommenderas. 

Infusionsrelaterade reaktioner, neutropeni och trombocytopeni var vanligare i obinutuzumabgruppen 

än i rituximabgruppen men infektionerna var inte fler. Andelen patienter som drabbades av 

biverkningar grad 3/4 var 70 % för obinutuzumab+klorambucil och 55 % för rituximab + 

klorambucil.  



 

 

 

 

 

Behandlingskostnad 
En full behandlingskur (6 cykler) med Gazyvaro kostar 254 000 kr (läkemedelskostnaden enbart). 

TLV har publicerat ett häloekonomiskt kunskapsunderlag för Gazyvaro (4). Kostnaden per vunnet 

kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för obinutuzumab plus klorambucil i jämförelse mot rituximab 

plus klorambucil bedöms vara ungefär 250 000 kronor. Osäkerheten kring resultaten bedöms som 

medelhög. 

 

Nationella vårdprogram och rekommendationer 

I nationellt vårdprogram för KLL från 2013 nämns inte obinutuzumab. NLT-gruppen vid SKL har, 

baserat på TLV´s hälsoekonomiska kunskapsunderlag, givit en rekommendation till landstingen: 

 

”Obinutuzumab bedöms ha en god effekt på ett sjukdomstillstånd som har en mycket hög 

svårighetsgrad. Den hälsoekonomiska värderingen är osäker men indikerar att obinutuzumab vid 

den aktuella indikationen är kostnadseffektivt. NLT-gruppen rekommenderar därför landstingen att 

använda Gazyvaro vid den aktuella indikationen.” 

 

Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att Gazyvaro innebär ett värdefullt tillskott till behandlingen av KLL-

patienter som på grund av komorbiditet gör att de inte kan ges fulldos fludarabinbehandling. Gruppen 

instämmer därmed i NLT-gruppens rekommendation. Eventuell användning bör följas upp i lämpligt 

kvalitetsregister.  
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