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Iclusig (ponatinib) vid kronisk myeloisk leukemi och Philadelphia-kromosompositiv akut 

lymfatisk leukemi 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom till expertgruppen 2014-11-17 från Claes Malm och Arta Dreimane, överläkare vid 

hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Beslut fattades vid expertgruppen möte 

2015-03-09.  

Bakgrund 

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

diagnosticeras ca 80 fall i landet. Sjukdomen karaktäriseras av en translokation mellan delar av 

kromosomer 9 och 22, sk Philadelphiakromosomen vilket ger upphov till ett aktivt Bcr-Abl. 

Sjukdomen delas in i tre kliniska faser, kronisk, accelererad och blastfas. Obehandlad övergår 

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

stort sett samtliga patienter behandling med en tyrosinkinashämmare, oftast inleds behandlingen med 

imatinib och vi intolerans eller resistens byter man normalt till nilotinib eller dasatinib. 

Ponatinib godkändes juli 2013 av EMA. Den har likt övriga tyrosinkinashämmare en blockerande 

effekt på Bcr –Abl men har till skillnad från övriga substanser effekt även vid ett stort antal muterade 

varianter av Bcr-Abl, inklusive den relativ vanliga och idag svårbehandlade varianten T315I. 

Den godkända indikationen är behandling av vuxna patienter med 

 kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris som är resistenta 

mot dasatinib eller nilotinib; som är intoleranta mot dasatinib eller nilotinib och för vilka 

påföljande behandling med imatinib inte är kliniskt lämplig; eller som har T315I-mutation 

 Philadelphia-kromosompositiv akut lymfatisk leukemi (Ph+ ALL) som är resistenta mot dasatinib; 

som är intoleranta mot dasatinib och för vilka påföljande behandling med imatinib inte är kliniskt 

lämplig; eller som har T315I-mutation 

Underlag för bedömningen 

Godkännandet av ponatinib baseras huvudsakligen på en öppen multicenterstudie utan kontrollgrupp 

(1).  Studien inkluderade patienter med KML och Ph+ALL som var resistenta mot eller inte 

tolererade dasatinib eller nilotinib, eller som hade T315I-mutationen. 449 patienter inkluderades i 

studien, varav 32 hade Ph+ ALL. Mer än hälften av patienterna hade provat fler än tre olika 

tyrosinkinashämmare. Primär endpoint för patienter med KML i krinisk fas var betydande 

cytogenetiskt svar (major cytogenetic response, MCyR). Det primära effektmåttet vid KML i 

accelererad fas eller blastkris samt Ph+ ALL var betydande hematologiskt svar (major 

haematological response, MaHR).  

Av patienterna med KML i kronisk fas nådde 56 % MCyR. Andelen patienter vars svar varade minst 

12 månader var för denna grupp 91 %. För accelererad och blastfas KML nådde 55 respektive 39 %  



 

 

 

 

primär endpoint MaHR. Värt att notera är att för de flesta effektmått hade KML patienter, oavsett 

med sjukdomens fas, bättre effekt om de bar på mutationen T315I, en mutation som medför resistens 

för alla andra tyrosinkinashämmare på marknaden.  

Biverkningar 

Vanliga men lindriga biverkningar var exempelvis hudreaktioner, huvudvärk och trötthet. Bland de 

allvarliga icke-hematologiska biverkningarna noterades i studien bl.a. pankreatit (5 %), buksmärtor 

(2 %), diarré (1 %) och hjärtinfarkt (1 %). Arteriell och venös ocklusion, inklusive hjärtinfarkt, 

stroke, svår perifer vaskulär sjukdom noterades i studierna. Baserat på den kända risken för venös 

och arteriell trombos har EMA följt upp utfallet efter godkännandet (2). Man har noterat att 

förekomsten är högre än i de kliniska studierna. EMA rekommenderar nu ökad vaksamhet på dessa 

biverkningar, att behandling avbryts om man inte nått komplett respons inom 3 månader samt att man 

i kronisk fas kan överväga att sänka dosen när man uppnått en respons. Kontroll och ev. behandling 

av högt blodtryck samt värdering av patientens kardiovaskulära risk är viktigt för att minimera 

riskerna för denna typ av biverkningar. 

Dosreduktion krävdes hos 55 % av patienterna och 12 % avbröt behandlingen pga biverkningar.  

Behandlingskostnad 

Medianbehandlingstid var 13 månader, men varierar stort beroende på vilken fas av sjukdom 

patienten befinner sig i. Läkemedelskostnaden vid rekommenderad dos blir ca 64 000 kr per månad. 

TLV har beslutat att Iclusig ska ingå i läkemedelsförmånen. Man noterar att dokumentationen kring 

medicinsk effekt och kostnadseffektivitet är bristfällig och baseras på fas II-studier utan 

kontrollgrupp och på indirekta jämförelser med okontrollerade och små studier, men anser att 

sjukdomens svårighets grad, det begränsade antalet patienter och därmed svårigheten att ta fram data 

gör att detta ändå kan accepteras. Kostnaden per QALY bedöms enligt TLV till ca 220 000 – 330 000 

kr beroende på i vilken av indikationerna det gäller och fas av sjukdomen. I modellerna för 

kostnadseffektivitet har man inte tittat på patienter med T315I-mutationen som har den sämsta 

prognosen och där annan behandling saknas helt. TLV konstaterar att osäkerheten i analyserna är stor 

och den är som allra störst för de med störst behov (3). 

Beräknad incidens av KML i regionen är enligt anmälan ca 10 patienter per år. Utifrån antaganden 

kring resistens och intolerans mot övriga tyrosinkinashämmare och förekomst av T315I mutationen 

så beräknas antalet patienter i regionen uppgå till 3-5 patienter/år. När det gäller Ph+ ALL kan man 

förvänta sig någon enstaka patient per år i regionen. 

Nationellt vårdprogram 

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

som första linjens behandling (4). För patienter där imatinib, nilotinib och dasatinib inte är lämpliga 

behandlingsalternativ finns sedan en tid bosutinib och ponatinib som alternativ. 

I rekommendationerna för KML i kronisk fas säger gruppen: 

 



 

 

 

 

 

1. SvKMLgr vill understryka att vid byte av TKI pga behandlingssvikt bör analys med avseende på 

ev. mutation i BCR-ABL1 genomföras. 

  

2. Som andra linjens behandling efter svikt på imatinib bör dasatinib eller nilotinib användas, utom 

vid T315I-mutation, då endast ponatinib har dokumenterad klinisk effekt. 

 

3. Beslut om byte av TKI i 2nd line och senare sjukdomsfaser innefattar idag inte sällan grannlaga 

överväganden kring risk-nytta, där förutsättningar och faktaunderlag synes snabbt föränderliga. 

SvKMLgr rekommenderar därför ansvariga kliniker att i möjligaste mån diskutera och förankra 

denna typ av beslut med regionalt KML-ansvariga läkare/enheter.  

 

Gruppens bedömning 

Expertgruppen noterar att dokumentationen för såväl medicinsk effekt som kostnadseffektivitet är 

bristfällig men att behovet är stort för patienter med KML eller Ph+ ALL som inte svarar på eller 

tolererar någon annan tyrosinkinashämmare eller som har mutationen T315I. Gruppen anser att 

Iclusig, efter noggrann risk-nytta-bedömning, kan användas enligt godkänd indikation.  
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