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Imbruvica (ibrutinib) vid recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom (MCL) och kronisk 

lymfatisk leukemi (KLL)  

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom till expertgruppen 2015-07-06 från överläkarna Ingemar Lagerlöf och Anna 

Sandstedt från Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet behandlades på 

expertgruppens möte 2015-11-02. 

Bakgrund 

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 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. KLL patienter som har fått flera linjers behandlingar eller har 17p-deletion eller 

TP53-mutation är olämpliga för immunkemoterapi. För denna patientgrupp behövs nya 

behandlingsalternativ. 

Mantelcellslymfom är en malign tumörsjukdom som utgår från en grupp B-lymfocyter som normalt 

finns i lymfkörteln. Den drabbar ca 10-15 personer varje år i Sydöstra sjukvårdsregionen. Vanligast 

behandlingen för yngre patienter (≤ 70 år) är en cytostatikakombination med cyklofosfamid, 

vinkristin, doxorubicinoch prednisolon, s k CHOP, tillsammans med antikroppen rituximab 

omväxlande med cytarabin och rituximab.  

Om behandlingssvaret är gott, vilket är regel, avslutas behandlingen med en autolog 

stamcellstransplantation.  

Ibrutinib är en BTK-hämmare som verkar genom att blockera enzymet Brutons tyrosinkinas och 

hämmar B-cellsreceptorn och dödar maligna B-celler. Ibrutinib ges i tablettform dagligen och har 

relativt få biverkningar. Ibrutinib är godkänt för att behandla tre typer av blodcancer, KLL, 

mantelcellslymfom och Morbus Waldeström. Alla sjukdomarna drabbar B-lymfocyterna. 

Sjukdomarna betraktas som sällsynta och Imbruvica är därför klassas som ett särläkemedel.  

Patienter med KLL som behandlas med ibrutinib ska ha fått minst en tidigare behandling eller ha 

genetiska mutationer i cancercellerna som kallas 17p-deletion eller TP53-mutation, vilket medför att 

de inte är lämpliga för en kombinationsbehandling av kemoterapi och immunterapi. Vid 

mantelcellslymfom ges läkemedlet till patienter vars sjukdom inte svarat på eller som har kommit 

tillbaka efter tidigare behandling. Behandlingen ska fortsätta så länge sjukdomen förbättras, är stabil 

eller att biverkningarna inte blir för svåra. 

 

http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=cyklofosfamid&t=s&pageid=2803
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=vinkristin&t=s&pageid=2803
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=doxorubicin&t=s&pageid=2803
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=prednisolon&t=s&pageid=2803
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=rituximab&t=s&pageid=2803
http://www.internetmedicin.se/stat.aspx?jid=45&s1=cytarabin&t=s&pageid=2803


 

 

 

 

 

Underlag för bedömningen 

KLL 

Godkännandet för indikationen KLL baseras huvudsakligen på en studie på 391 patienter som inte 

svarade på annan behandling eller vars sjukdom kommit tillbaka (1). Patienterna randomiserades till 

antingen ibrutinib eller ofatumumab, primär endpoint var progressionsfri överlevnad. Ibrutinib var 

mer effektivt än ofatumumab (Arzerra) när det gällde att fördröja sjukdomens utveckling (HR=0.22, 

p<0.001). Ettårsöverlevnaden var 90 % för ibrutinib mot 81 % för ofatumumab (HR = 0.43, p = 

0.005). Respons noterades i 43 % av ibrutinibpatienterna mot 4 % för ofatumumab. Ibrutinib var 

också effektivare än ofatumumab i subgruppen av patienter med 17p deletion / TP53 mutation. 

MCL 

För indikationen mantelcellslymfom studerades ibrutinib i en studie som omfattade 111 patienter 

med mantelcellslymfom som inte svarar på eller hade kommit tillbaka efter tidigare behandling (2). I 

denna studie saknades kontrollgrupp. Resultat av studien visade att ibrutinib var effektiv, med runt 67 

% av patienterna som uppnådde antingen en fullständig eller partiell respons på behandling: 23 % av 

patienterna hade ett komplett och 44 % hade en partiell respons. Den genomsnittliga längden på 

svaret på behandlingen var 17,5 månader. Överlevanden vid 2-årsuppföljning var 47 %.  

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna är diarré, muskuloskeletal smärta, illamående, förkylningar, blåmärken, 

utslag, illamående, feber, neutropeni och förstoppning. Allvarliga biverkningar är anemi, 

lunginfektion, urinvägsinfektion, neutropeni och trombocytopeni (1,2). Det är viktigt att notera att 

ibrutinibs metabolism påverkas kraftigt av läkemedel som hämmar eller stimulerar CYP3A4. 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Läkemedelskostnaden för ibrutinib vid KLL är ca 625 000 kr/år och vid MCL ca 830 000 kr/år. I 

anmälan bedöms att ca 3-5 KLL-patienter respektive 3-5 MCL-patienter per år i regionen kan bli 

aktuella för ibrutinib.   

TLV har fått in underlag där effekten av ibrutinib vid KLL jämförs indirekt mot den av rituximab 

plus idelalisib. Jämförelsen tyder på att behandling med ibrutinib vid KLL gör att patienterna lever 

längre utan att sjukdomen förvärras än behandling med rituximab plus idelalisib. Kostnad per 

kvalitetsjusterat levnadsår för ibrutinib jämfört med rituximab plus idelalisib kan uppskattas till 830 

000 kronor vid KLL. 

Det finns ingen studie där ibrutinib jämförs med någon annan behandling vid MCL. Effekten av 

ibrutinib jämförs istället indirekt mot bendamustin + rituximab och R-CHOP vilka har en betydligt 

lägre kostnad än ibrutinib. Det finns inte tillräckligt belägg för att ibrutinib skulle vara ett bättre 

läkemedel för patienterna med MCL i relation till jämförelsealternativen. TLV avslår därför förmån 

för den indikationen. 

Mot bakgrund av ovanstående anser TLV att ibrutinib ska vara subventionerat och ingå i 

högkostnadsskyddet för behandling av patienter med KLL som tidigare fått behandling eller som har 

kromosomavvikelsen 17p-deletion eller genmutationen TP53-mutation, men inte för patienter med 

MCL. 



 

 

 

 

Nationella rekommendationer 

Svenska KLL-gruppens nationella riktlinjer rekommenderar ibrutinib som förstahandsval vid 

refraktär KLL. Som alternativ nämns idelalisib + rituximab, alemtuzumab eller ofatumumab (4). 

 

Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att effekterna vid refraktär KLL är mycket positiva och baseras på en 

randomiserad studie med aktiv kontrollgrupp. Vid MCL är dock dokumentationen svag och gruppen 

anser att det behövs mer dokumentation om effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet. 

Biverkningsprofilen är acceptabel. Gruppen anser därför att Imbruvica kan användas för behandling 

av KLL där patienten fått minst en tidigare behandling och särskilt som förstalinjens behandling till 

KLL-patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation .  
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