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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  130114 

 

Ruxolitinib (Jakavi) för behandling av symtom vid myelofibros  

 
Tillägg 140505 
 

”Sedan utlåtandet publicerades har TLV nu beslutat att Jakavi ska vara subventionerat och 

ingå i högkostnadsskyddet endast för patienter med myelofibros av intermediär 

2 eller hög risk”.  

 
 

Ärendets handläggning 
Ärendet nominerades till gruppen av specialistläkare Arta Dreimane och verksamhetschef Franz 

Rommel, hematologiska kliniken, universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet inkom 2012-12-12. 

Ärendet bereddes och beslut fattades vid expertgruppens möte 2013-01-28. Utlåtandet baseras på 

en tidig bedömningsrapport inom 4-länssamarbetet (1). 

 

Bakgrund 
Myelofibros är malign sjukdom som ger en kraftig ökning av bindväv i benmärgen vilket gör att 

det blir mindre utrymme för blodbildning. Istället börjar det bildas blodkroppar i lever och mjälte 

vilket leder till att dessa organ förstoras. Cellsignalering via Janus kinaser (JAK) och STAT-

proteiner är ofta aktiverad hos patienter med myelofibros. Sjukdomen yttrar sig i form av anemi, 

trombocytos eller trombocytopeni, leukocytos eller leukopeni samt mjältförstoring. Övriga 

symptom är trötthet, svaghet, buksmärta, kachexi, viktnedgång, klåda, nattlig svettning och 

skelettsmärta. Symtomen antas bero på en kombination av den massiva mjältförstoringen och 

ökningen av inflammatoriska cytokiner. Behandling inriktas idag på att åtgärda anemi (ex med 

epo) samt minska leukocytos med tex hydroxiurea. Splenektomi kan vara nödvändigt för patienter 

med kraftigt förstora mjälte. Allogen stamcellstransplantation kan vara botande. 

 

Ruxolitinib (Jakavi; Incyte Corp and Novartis AG) hämmar JAK1 och JAK2. Jakavi är sedan 

våren 2012 godkänt i Europa med indikationen ”behandling av sjukdomsrelaterad splenomegali 

eller symtom hos vuxna patienter med primär myelofibros, post-polycythaemia vera-myelofibros 

eller post-essentiell trombocytemi-myelofibros”. Ruxolitinib ges peroralt två gånger daligen (2). 

 

Anmälan till expertgruppen gäller två typer av användningsområden. Det ena gäller 12-24 

månaders behandling för lindring av svåra symtom vid myelofibros. Det andra gäller 3-6 

månaders behandling inför allogen stamcellstransplantation för att öka chansen till lyckat 

transplantationsutfall och minskade komplikationer. Anmälaren anser att den senare gruppen utgör 

det huvudsakliga användningsområdet för ruxolitinib. 

  

Underlag för bedömningen 
Studieupplägg 

Det huvudsakliga underlaget för godkännandet av ruxolitinib är två, med tanke den relativt 

ovanliga diagnosen, stora randomiserade studier, benämnda COMFORT-I och –II. 
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COMFORT-I var en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie på 309 patienter. 

Patienterna var refraktära mot eller inte kandidater för tillgänglig terapi. Primärt effektmått var 

andel patienter som vid vecka 24 hade en minskning av mjältvolymen med minst 35 %. Man 

studerade även totalöverlevnad samt symtomreduktion mätt som andel patienter som hade en mer 

än 50 % sänkning av symtompoäng enligt modifierad MFSAF-(Myelofibrosis Symptom 

Assessment Form)-dagbok (3). 

 

COMFORT-II var en randomiserad studie på 219 patienter där ruxolitinib jämfördes mot bästa 

tillgängliga terapi (BAT) vilken valdes individuellt av den enskilde prövaren. Den vanligaste 

behandlingen i gruppen BAT var hydroxiurea (47 %) och glukokortikoider (16 %). Även i denna 

studie var det primära måttet mjältvolymminskning enligt ovan men den mättes vid 48 veckor. 

Sekundärt mått var bl.a. mjältvolymminskning vid 24 veckor och totalöverlevnad (4). 

 

I båda dessa studier hade ca hälften av patienterna en primär myelofibros, övriga hade post-

polycytemia vera eller post-essentiell trombocytemi myelofibros. Ca 60 % var högrisk och 

resterande 40 % intermediär-2 risk. Medianvolym för mjälten vid baslinjemätning var ca 2500 

cm3, dvs mer är 10 gånger normal storlek. 

 

Resultat 

Andel patienter som uppfyllde kriterium för att ha svarat på behandling visas i nedanstående tabell 

(2). 

 
Antal och andel patienter med ≥35 % minskning av mjältens volym vid vecka 24 (COMFORT-I) och vecka 42 

(COMFORT-II). 

 
Dessa mycket tydliga responsdata stärks av data som visar att endast några enstaka patienter hade 

ökning i mjältvolym under behandling med ruxolitinib medan en övervägande majoritet på 

placebo uppvisade ökad volym. 

 

Symtomsvar (mer än 50 % reduktion), sannolikt relaterat både till minskad mjältstorlek och till 

minskning i inflammatoriska cytokiner, noterades inom 4 veckor hos ungefär hälften av 

patienterna (3). 



 3 

 
     Källa: (3) 

 

Medianöverlevnad har inte uppnåtts i studierna men en överlevnadsanalys vs placebo visade en 

riskkvot för död på 0,5  (3). Även för jämförelsen mot BAT finns överlevnadsdata med samma 

riskreduktion (5).  

 

 

 
       Källa: (3) 

 

Värdet av ruxolitinib som förberedande behandling inför transplantation är inte studerat. I vilken 

grad reducerade symtom och mjältstorlek leder till färre komplikationer vid transplantationen är 

inte känt för expertgruppen. I anmälan anges att behovet av transfusioner under transplantationen 

kan minska sekundärt till minskad mjältstorlek samt att risken för veno-ocklusiv sjukdom (VOD) 

minskar och därmed behovet av behandling med defibrotide. 
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Genomgående i studierna förefaller effekten på mjältens storlek och symtom vara bättre hos 

patienter med V617F-mutation i JAK2 även om tydliga effekter noterades i samtliga subgrupper 

(typ av myelofibros, riskgrupp, ålder, Hb och mjältstorlek vid baseline) (ref ASH abstract 278). 

 

Säkerhet 

Båda studierna visade på anemi och trombocytopeni som de vanligaste biverkningarna. Dessa 

kunde i de allra flesta fall hanteras med dosreduktion eller transfusioner. Behovet av transfusioner 

var lika mellan BAT och ruxolitinib (4). Enstaka patienter avbröt pga dessa biverkningar. I 

COMFORT-I var det en transformation till AML i ruxolitinib-gruppen. I COMFORT-II var det 

två transformationer i kontrollgruppen (BAT). Transformationer till AML kan även ses spontant 

vid myelofibros (7). 

 

Enligt EMA´s bedömning överväger nyttan med ruxolitinib tydligt riskerna vid V617F mutation, 

medan nyttan är lägre i mutationsnegativa patienter. Man bedömde dock att man trots detta även i 

den gruppen ser ett värde av ruxolitinib (8). 

 

Nationella riktlinjer och rekommendationer 
Enligt The Nordic study group on myeloproliferative neoplasms (NMPN) kan 

ruxolitinib övervägas hos patienter med hög eller intermediär-2 risk med uttalad mjältförstoring 

eller konstitutionella symtom som inte svarat på konventionell terapi (hydroxiurea eller 

interferon). Man ser också en plats för ruxolitinib hos patienter som inför en 

stamcellstransplantation har behov av snabb effekt på mjälte och symtom. Vid denna indikation 

pågår eller planeras det enligt NMPN studier (9). Inom INCA-registret för myeloproliferativa 

sjukdomar har det tagits fram en blankett om mortalitet och morbiditet för transplanterade 

patienter vilken skulle kunna användas för uppföljning. 

 

Hälsoekonomi 
Rekommenderad startdos är 15-20 mg x 2 beroende på trombocytantal men i sammanlagda data 

från studierna var genomsnittsdosen 30 mg/dag. Det ger en månadskostnad på ca 35 000 kr. För 

det i anmälan föreslagna behandlingsalternativet förberedande för transplantation (3-6 mån) 

motsvarar det en kostnad per patient på ca 105 000 – 210 000 kr. Vid symtomlindrande 

behandling (12-24 mån) blir kostnaden ca 420 000 – 840 000 kr/patient.  
 

De senaste fem åren har diagnosen myelofibros ställts på 5-6 patienter/år i sydöstra 

sjukvårdsregionen (10). Enligt anmälan kan 1-2 patienter/år i regionen vara aktuell för 

långtidsbehandling av symtom och 1-3 patienter/år för förberedande behandling inför 

transplantation.  

 

Utfallsmått (såsom medianöverlevnad, komplikationsfrekvens vid transplantationer etc) och 

hälsoekonomiska modeller som skulle kunna ligga till grund för kostnadseffektivitetsanalys är inte 

tillgänglig för expertgruppen. Sannolikt kommer denna typ av data presenteras i samband med 

förmånsbeslut från TLV. 

 

Gruppens bedömning 
Expertgruppen bedömer att dokumentationen av ruxolitinib som symtomlindrande behandling vid 

myelofibros är mycket god. Kliniskt relevanta effekter på symtom och mjältstorlek har 

rapporterats. Även överlevnadsvinst har visats. Gruppen rekommenderar att ruxolitinib används på 

godkänd indikation, baserat på det stora behovet av behandling och storleken på de positiva 

effekterna. Sannolikt är nyttan störst på patienter där botande stamcellstransplantation planeras. 
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Gruppen har inte kunnat göra någon hälsoekonomisk analys vilket innebär att rekommendationen 

kan komma att omprövas när sådan information presenteras. 

 

Gruppen förutsätter att behandlingsutfallet med ruxolitinib följs upp både på nordisk nivå via 

NMNP och via det europeiska samarbetet för uppföljning och utfall av benmärgstransplantation.   
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