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SAMMANFATTNING 
 

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en hematologisk malignitet som framför allt drabbar äldre 

personer. KLL går inte att bota men kan behandlas så att sjukdomen går i remission. Patienterna 

börjar behandlas när sjukdomssymtom förekommer. Det finns flera olika behandlingsalternativ. 

Vilken behandling som används beror bl.a. på patientens ålder och olika prognostiska faktorer.  

 

Syftet med arbetet var att utvärdera effekterna av rituximab som tillägg till fludarabin och 

cyklofosfamid (R-FC) vid behandling av KLL samt om behandlingen är kostnadseffektiv.  

 

Arbetet bestod av en litteraturstudie där fem vetenskapliga studier som hittats via sökningar i 

databasen PubMed valts ut för att besvara syftet. Av de utvalda studierna var det två 

randomiserade kliniska studier, två kohortstudier och en hälsoekonomisk studie. 

 

Resultaten från studierna visade att tilläggsbehandling med rituximab gav bättre 

behandlingseffekter både hos obehandlade patienter och hos patienter som behandlats tidigare. 

Den progressionsfria överlevnaden (PFS) blev signifikant längre med R-FC behandling. Även 

den totala överlevnaden blev längre och fler patienter uppnådde komplett remission. Studie 3 

visade att minimal residual disease (MRD) nivån sänktes mer och hos fler av patienterna som 

fick R-FC. Låg MRD nivå gav också längre PFS. Studie 4 visade att patienter som hade ett högt 

uttryck av protein tyrosin kinas 2 (PTK2) genen och behandlades med R-FC hade längre PFS än 

de som fick FC. Den hälsoekonomiska studien visade att R-FC behandling höjde antalet 

kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) med 1,127, kostnadseffektivitetskvoten (ICER) blev 

€17979 per QALY och behandlingen var kostnadseffektiv i Tyskland. 

 

Tillägg med rituximab gav signifikant bättre behandlingseffekter och är ett bra 

behandlingsalternativ framför allt hos de lite yngre patienterna som inte är så sjuka, som är 

jämförbara med patientpopulationen som deltog i studierna, medan det bl.a. beror på 

betalningsviljan per QALY om R-FC behandling är kostnadseffektiv även i Sverige. 
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ABSTRACT 
 

 

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a hematologic malignancy with the presence 

of malignant B-lymphocytes. CLL is most common among elderly, usually at the age 

between 67-72 years old. In Sweden, between 400-500 people are diagnosed with 

CLL each year. CLL is an incurable disease but, with treatment, the disease can go 

into remission. Patients in remission state have no symptoms of the disease. Usually, 

it’s only when symptoms of CLL occur as treatment begins. There are several 

treatment options to choose from. Which is chosen depends on several factors, 

including the patient’s age and various prognostics factors.  

 

The aim of this study was to evaluate the effects of adding rituximab to fludarabine 

and cyclophosphamide (R-FC) for treatment of CLL, and if the treatment is cost-

effective. 

 

This study was a literature study and after searches in the database PubMed, five 

articles were selected. Two of the studies were randomized clinical trials, two were 

cohort studies and one was a cost-effectiveness study. The cohort studies and cost- 

effectiveness study were using data from the two clinical trials for further analysis.  

 

Results from the studies showed improved treatment effects with addition of 

rituximab to both previously untreated and previously treated patients. Progression 

free survival (PFS) was significant longer with R-FC treatment. Even longer overall 

survival and more patients achieved complete response with R-FC treatment. Study 

three showed lower minimal residual disease (MRD) level more frequently in 

patients who were treated with R-FC. Low MRD levels were associated with longer 

PFS. Study four showed that patients with a high expression of the protein tyrosine 

kinase 2 (PTK2) gene who received R-FC had longer PFS than patients who only 

received FC treatment. The cost-effectiveness study showed that R-FC treatment 

increased quality-adjusted life years (QALY) with 1,127, incremental cost-

effectiveness ratio (ICER) was €17979 per QALY and the treatment was cost-

effective in Germany. 

 

Addition of rituximab significantly improved treatment effects and is a good 

treatment option for both previously treated and untreated patients with CLL, 

especially among not too old or too ill patients, which is comparable with the 

population of patients in the clinical trials. Depending on the willingness to pay for a 

QALY, the treatment with R-FC could be cost-effective also in Sweden.  

 

. 
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FÖRKORTNINGAR 
 

 

ADCC - Antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet 

 

BTK - Brutons tyrosinkinas 

 

CDC - Komplementberoende cytotoxicitet 

 

CR - Komplett remission 

 

dATP - Deoxiadenosin trifosfat 

 

DAT - Direkt antiglobulintest 

 

Del 11q - Deletion av en bit av kromosom 11:s långa arm 

 

Del 13q - Deletion av en bit av kromosom 13:s långa arm 

 

Del 17p - Deletion av en bit av kromosom 17:s korta arm 

 

ECOG - Eastern Cooperative Oncology Group  

 

FC - Fludarabin och cyklofosfamid 

 

FFDP - Fri från sjukdomsprogression 

 

FISH - Fluorescent in situ hybridisation 

 

GCS-F - Granulocytstimulerande faktor 

 

Hb-värde - Hemoglobin-värde 

 

ICER - Incremental cost-effectiveness ratio, kostnadseffektivitetskvot 

 

IGHV - Immunoglobulinets tunga variabla kedja 

 

ITT - Intention to treat 

 

KLL - Kronisk lymfatisk leukemi 

 

LDT - Lymfocytfördubblingstid 

 

LYS - Life years saved, vunna levnadsår 

 

MRD - Minimal residual disease, minsta kvarvarande sjukdom 
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NNT - Number needed to treat 

 

OS - Total överlevnad 

 

PD - Progressiv sjukdom 

 

PFS - Progressionsfri överlevnad 

 

PR - Partiell remission 

 

QALY- Quality-adjusted life years, kvalitetsjusterande levnadsår 

 

R-FC - Rituximab, Fludarabin och cyklofosfamid 

 

SD - Stabil sjukdom 

 

SLL - Småcelligt lymfocytiskt lymfom 

 

WTP - Willingness to pay, betalningsvilja 
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INTRODUKTION 
 

Leukemi 
 

 

Alla blodceller, dvs. erytrocyter, leukocyter och trombocyter, bildas i benmärgen 

från den multipotenta hematopoetiska stamcellen för att sedan mogna, differentiera, 

till en specifik cell (1,2). Från stamcellen differentierar cellerna först till antingen 

lymfoida- eller myeloida progenitorceller. Från myeloida progenitorceller utvecklas 

flertalet av blodcellerna förutom B-lymfocyter, T-lymfocyter och NK-celler som 

utvecklas från lymfoida progenitorceller (1).  

 

Leukemi, också kallad blodcancer, är en hematologisk malignitet som drabbar 

benmärg och vissa blodceller (2). Det finns ett flertal olika leukemier, vilket gör att 

leukemier delas in i akut eller kronisk leukemi. Vid akut leukemi blir blodcellerna 

maligna i ett tidigt utvecklingsstadium och vid kronisk i ett senare stadie (3). 

Leukemier delas också in i myeloid eller lymfatisk beroende på vilka blodceller som 

drabbats (3). Både behandling och prognos skiljer sig åt för olika typer av leukemi. 

 

 

 

Kronisk lymfatisk leukemi 
 

 

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna 

både i Sverige och i andra västländer och är ca 2-3 gånger vanligare hos män (4,5). 

Framförallt är det personer över 50 år som får KLL och sjukdomen blir vanligare vid 

högre ålder. Vanligaste åldern när diagnos ställs är mellan 67- 72 år (4). I Sverige 

diagnostiseras mellan 400-500 personer varje år med KLL (5). Det finns ingen känd 

orsak till varför KLL utvecklas. I ett fåtal fall kan det bero på ärftlighet. Att utsättas 

för miljögifter och radioaktiv strålning kan öka risken att drabbas (2). Sjukdomen 

utvecklas långsamt, under lång tid och ofta utan symtom i början. Det går inte att 

bota KLL, men sjukdomen kan gå i remission med behandling, vilket innebär att 

symtomen försvinner för ett tag, och patienten kan leva ett liv med relativt bra 

livskvalitet under många år (2,3). 

 

Vid KLL har B-lymfocyter omvandlats till tumörceller, s.k. KLL-celler (5). KLL-

cellerna mognar och påminner om vanliga B-lymfocyter men har längre livstid och 

en annan immunofenotyp då de uttrycker andra markörer, s.k. antigen, på cellytan 

(6,7). Några ytmarkörer specifika för KLL-cellerna är CD5, CD23, CD19 och CD20 

(6). CD5 förekommer vanligtvis främst hos T-lymfocyter och uttrycket av CD20 är 

lägre hos KLL-celler än hos vanliga B-lymfocyter. Alla KLL-cellerna härstammar 

från en enda stamcellsklon (8). Därför har alla KLL-celler samma sorts lätta 

immunoglobulinkedja, antingen kappa eller lambda (6). Genom klonal expansion 

bildas fler och fler KLL-celler som kommer att ansamlas i blodet och benmärgen, 

därefter i lymfkörtlar och i mjälten (5,9).  
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Kromosomavvikelser och mutationer i immunoglobulinets tunga variabla kedja 

(IGHV) 

 

Omvandlingen till KLL-celler kan ge olika kromosomavvikelser hos KLL-cellerna 

som påverkar både behandling och prognosen för överlevnad (5). Ibland bildas det en 

extra kromosom 12 (7). Det kan också förekomma en deletion, dvs. en mutation som 

gör att en bit DNA försvinner. Hos KLL-celler är det vanligast att deletion sker på 

den långa armen på kromosom 11 (del 11q) eller 13 (del 13q). Förekommer del 13q 

är prognosen bättre medan prognosen är sämre om det är en del 11q. På kromosom 

17 kan det ske en deletion av kromosomens korta arm så att tumörsuppressorgenen 

som syntetiserar p53 proteinet försvinner, vilket leder till en sämre effekt av 

behandlingen (7). Det p53 proteinet normalt gör är att stanna cellcykel eller starta 

apoptos hos skadade, onormala celler (8).  

 

KLL-celler har också en muterad eller omuterad gen för immunoglobulinmolekylens 

tunga kedjas variabla del (IGHV) (5). Är IGHV genen muterad är prognosen bättre 

och behandling behöver oftast inte sättas in lika tidigt (5,7). Fler mutationer som kan 

få betydelse i framtiden för sjukdomens prognos och behandling har hittats under de 

senaste åren (5).  

 

 

 

Symtom 
 

 

En del personer som har diagnostiserats med KLL märker inte av några symtom på 

flera år, medan andra kan ha svåra symtom på sjukdomen redan när diagnosen ställs 

(5). Ungefär 80% känner sig symtomfria när de får diagnosen KLL, vilket gör att 

sjukdomen ibland upptäcks av en slump om ett blodprov tas vid en 

hälsoundersökning (7,10). Flera vanliga symtom på sjukdomen är allmänsymtom 

som också förekommer vid flera andra sjukdomar, så som feber, nattliga svettningar, 

viktnedgång, trötthet, och blödningar (5,7). I detta fall kan blödningar bero på 

trombocytopeni orsakad av att KLL-celler ansamlas i benmärgen och påverkar 

benmärgens funktion, men kan också orsakas av hemolys pga. antikroppsbildning 

(7). Andra symtom, som patienten inte alltid märker, är lymfknuteförstoring, 

splenomegali, hepatomegali och lymfocytos. Lymfocytos innebär en hög halt 

lymfocyter i blodet, vilket är det som orsakar lymfknutförstoring, splenomegali och 

hepatomegali (5). KLL kan också ge en ökad infektionskänslighet. Det beror på att 

när KLL-cellerna är väldigt många blir det svårare för immunsystemets normala 

celler att kunna aktivera immunsystem (7).  
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Differentialdiagnoser  

 

Det finns ett flertal leukemiska småcelliga lymfom som kan vara svåra att skilja från 

KLL (5). Bland annat mantelcellslymfom, småcelligt lymfocytiskt lymfom (SLL) 

och hårcellsleukemi. 

 

 

 

Diagnostik  

 

 

När ett vanligt blodprov tas kan det visa på en förhöjd halt av leukocyter, vilket kan 

göra att KLL misstänks (7). Men det kan också bero på annan sjukdom. Därför 

diagnostiseras KLL genom att analysera blodets blodstatus, göra en 

differentialräkning och immunfenotypning av B-lymfocyterna samt studera en 

morfologisk bild av blodet i ett blodutstryk (4). När diagnosen ställs har patienten 

vanligtvis också en eller fler förstorade lymfkörtlar och kan också ha förstorad 

mjälte, anemi eller trombocytopeni (11). Förstorade lymfknutor hittas genom 

palpation (7). Patienten kan också röntgas för att se om det finns förstorade inre 

lymfknutor eller om mjälten är förstorad. Benmärgsprov behöver bara tas innan 

behandling, inte för att ställa diagnos (11). 

 

B-lymfocyternas immunfenotyp undersöks med flödescytometri för att fastställa att 

det är KLL-celler, och inte en annan liknande hematologisk malignitet, t ex 

småcelligt lymfom (7). Varje celltyp, t ex B-lymfocyter eller KLL-celler, uttrycker 

sina specifika ytmarkörer, dvs. de har en viss fenotyp. Cellernas ytmarkörer 

identifieras med hjälp av att flera olika fluorescerande antikroppar tillsätts till provet 

(12). Antikropparna binder sedan till specifika ytmarkörer. I flödescytometern 

passerar cellerna, en och en, genom en laserstråle som identifierar cellerna både efter  

hur ljusets sprids när det träffar cellen och också vilka fluorescerande antikroppar 

som har bundit till cellernas ytmarkörer. Man får på så sätt reda på cellernas storlek, 

om de uttrycker en specifik ytmarkör eller inte, om cellerna är mogna, klonala dvs. 

härstammar från samma cell, samt hur starkt en viss ytmarkör uttrycks (12,13). För 

att hitta KLL-celler undersöks det om cellerna har ett flertal markörer, däribland 

CD5, CD19, CD20, CD23 (6,11). Flödescytometri kan också användas för att 

bedöma vilket stadie sjukdomen är i samt användas för att upptäcka förekomst av 

minsta kvarvarande sjukdom (MRD) (12,13).  

 

 

 

Kriterier för diagnos  

 

Kriterier för att få diagnosen KLL är lymfocytos med fler än 5x 109 klonala B-

lymfocyter per liter blod (6,10,11). B-lymfocyterna ska också ha den karakteristiska 

fenotypen för KLL-celler, dvs. CD5+, CD19+, CD20+ och CD23+. I blodutstryket 

ska största delen vara små, mogna lymfocyter (11). 
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Faktorer som påverkar prognosen och stadieindelning 

 

Det finns ett flertal faktorer som kan påverka prognosen för överlevnad och vilken 

behandling som bör väljas. Därför görs några olika tester och undersökningar innan 

behandling påbörjas. Dels tas ett benmärgsprov för att se hur infiltrerad benmärgen 

är av KLL-celler (7,8,11). Det brukar också göras ett direkt antiglobulin test (DAT) 

för att ta reda på om det förekommer antikroppar mot de röda blodcellerna, vilket i så 

fall tyder på autoimmun hemolys (11). Det är också vanligt att kolla 

lymfocytfördubblingtiden (LDT). Något som är mindre vanligt är att leta efter 

serumfaktorer som β2-mikroglobulin, CD23 och thymidinkinas, där prognosen beror 

på hur höga värdena är (6,11). Däremot brukar en mutationsanalys av dels TP53 

genen och ibland också för IGHV genen göras (5,11). Ett annat vanligt test som görs 

för att hitta olika kromosomavvikelser som påverkar prognosen är Fluorescent in situ 

hybridisation (FISH). Då används olika fluorokrommärkta prober (korta DNA 

sekvenser) som ska binda till ett specifikt ställe på en kromosom som har 

komplementerande sekvens (14). De kromosomavvikelser det söks efter är de som är 

vanligast förekommande vid KLL. Det vill säga del 11q, del 13q, del 17p och en 

extra kromosom 12, varav den allra vanligaste deletionen är del 13q (6,11).  

 

För att bedöma prognosen delas KLL in i stadier. Det finns två olika sätt som 

används vid stadieindelningen, den ena kallas för Binet och den andra för Rai 

klassifikationen (6,11). Det räcker att förstorade lymfknutor, mjälte och lever hittas 

genom palpation enligt både Rais och Binets stadieindelningar (11). Med Rai-

klassifikationen kunde KLL från början delas in i 5 stadier, men det ändrades senare 

till 3 stadier likt Binet-klassifikationen (6). I Binets klassificering sker indelning efter 

antal lymfoida områden, dvs. på hur många platser det förekommer ansamling av 

lymfocyter (6,11). Områden som undersöks är huvud och hals, armhålorna, 

ljumskarna och om mjälte eller lever är förstorad. Tabell I och II beskriver Rais 

respektive Binets klassifikation (6,11). I Sverige är flest patienter i lågriskstadie och 

stadie A när de får diagnosen KLL (15). Stadie C och högriskstadiet har sämst 

överlevnadsprognos.  

 

 

 

 
Tabell I. Beskrivning av stadieindelning enligt Rai, gamla klassifikationen inom parantes (6,11).  

Rai stadieindelning 

Lågrisk  

(0) 

Lymfocytos i blod och benmärg, eller bara i blodet 

Intermediärrisk 
(I och II) 

Lymfocytos och förstorade lymfknuta/or på ett område samt 

splenomegali och/eller hepatomegali. 

Högrisk 

(III och IV) 

Utöver det tidigare nämnda också anemi med Hb-värde under 

110g/L eller trombocytopeni med färre än 100x109 

trombocyter/L.  
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Tabell II. Beskrivning av stadieindelning enligt Binet (6,11). 

Binet stadieindelning 

A Högst 2 områden med lymfknuteförstoring eller organförstoring 

B 3 eller fler områden med lymfknuteförstoring och/eller organförstoring. 

C Hb-värde under 100g/L eller trombocytopeni med färre än 100x109 

trombocyter/L. Oavsett förekomst av organförstoring eller ej. 

 

 

 

 

Behandling 
 

 

Sjukdomen brukar inte börja behandlas förrän patienten har vissa symtom (5,11). När 

behandling påbörjas är patienterna oftast i intermediärrisk eller högrisk stadiet, enligt 

Rai klassifikationen, och stadie B eller C enligt Binet klassifikationen (6). Att börja 

behandla symtomfria patienter har inte visats ge en längre överlevnadstid (5,11). 

Symtom som indikerar att behandling bör påbörjas är snabb viktnedgång, nattliga 

svettningar eller feber som inte beror på infektion (11). Även anemi och 

trombocytopeni, kraftigt förstorad mjälte eller lymfkörtlar samt om antalet 

lymfocyter i blodet fördubblats på ett halvår indikerar att behandling ska påbörjas 

(8,11).  

 

KLL behandlas vanligtvis med kemoterapi, ofta en kombination av flera cytostatika. 

Cyklofosfamid, fludarabin, klorambucil och bendamustin är de cytostatika som 

används mest (11). På senare tid har också antikroppar och tyrosinkinashämmare 

börjat användas. Rituximab är den antikropp som används mest medan ibrutinib är 

den tyrosinkinashämmare som används (11). Patienter som får ett återfall i 

sjukdomen får antingen samma behandling en gång till eller annan behandling 

beroende på när patienten får ett återfall. Sker återfallet inom 2 år klassas sjukdomen 

som refraktär och patienten erhåller en annan behandling, men om återfallet sker 

efter mer än 2-3 år bedöms den som behandlingskänslig och samma behandling ges 

en gång till (8,11). 

 

 

Cytostatika  

 

Cyklofosfamid tillhör gruppen alkylerare. Dess verkningsmekanism är att störa DNA-

syntesen genom att tvärbinda DNA (16). Den troliga målmolekylen för alkylering av 

DNA är kvävet i position 7 på kvävebasen guanin. Tvärbindning innebär att det 

skapas kovalenta bindningar mellan två kvävebaser i DNA:t (16). De kovalenta 

bindningarna skapas antingen mellan två kvävebaser i samma DNA-sträng eller 



 

12 
 

mellan de två komplementära strängarna. På så sätt förhindras fortsatt DNA-syntes 

och cellerna kommer dö genom apoptos. Cyklofosfamid är en prodrug som måste 

metaboliseras av cytokrom p450 i levern för att bli aktiv och fungera som en 

akylerare. Vanliga biverkningar är kräkningar, benmärgsdepression och 

hemorrhagisk cystit (16). Cyklofosfamid brukar ges i kombination med fludarabin 

(11).  

 

Klorambucil är också en alkylerare och utvecklades från kvävesenapsgas. 

Verkningsmekanism är, likt cyklofosfamid, att störa DNA syntesen genom 

tvärbindning av DNA (16,17). Några av de vanligaste biverkningar är 

benmärgsdepression, kräkningar och anemi (17). Äldre patienter som samtidigt har 

andra sjukdomar får ofta klorambucil (11). Rekommendationerna för behandling 

med klorambucil är 0,4-0,5 mg/kg p.o. dag 1 med en cykellängd på 14 dagar, i 8-12 

cykler beroende på biverkningar och behandlingssvar. 

 

Fludarabin tillhör gruppen purinanaloger. Det är den purinanalog som är vanligast 

att använda vid behandling av KLL och har visat sig vara det cytostatikum som är 

mest aktivt som monoterapi (8,11). Fludarabin måste fosforyleras av 

deoxycytidinkinas till den aktiva formen kallad 2F-ara-ATP (18). 2F-ara-ATP liknar 

nukleosiden deoxiadenosin trifosfat (dATP) och kommer därför tävla om inbindning 

till DNA:t (19). När 2F-ara-ATP ingår i DNA kommer det leda till att DNA-syntesen 

hämmas genom att DNA-polymeras (alfa, delta och epsilon), ribonukleotidreduktas, 

DNA-primas och DNA-ligas hämmas (18,19). Några av de vanligaste biverkningarna 

är feber, neutropeni, trombocytopeni, anemi och infektioner (18). 

 

Förstahandsvalet hos de lite yngre patienterna är fludarabin i kombination med 

cyklofosfamid och rituximab (11). Patienten får 375 mg/m2 rituximab i.v dag 0 i 

första cykeln och 500 mg/m2 dag 1 de resterande cyklerna, 25 mg/m2 i.v. eller 40 

mg/m2 p.o. fludarabin och 250 mg/m2 i.v. eller p.o. cyklofosfamid dag 1-3 i varje 

cykel, som varar i 28 dagar (11). Patienten behandlas med 4-6 cykler om 

behandlingen fungerar och inga allvarliga biverkningar uppkommer.  

 

Bendamustin innehåller både en benzimidazolring likt en purinanalog och en 

alkylerande del (20). Detta gör att Bendamustin har egenskaper från båda dessa 

cytostatikagrupper. Verkningsmekanismen är oklar men bendamustin har visat sig 

tvärbinda DNA-strängar likt en alkylerare, försämra DNA-reparation och DNA-

syntes och framkalla celldöd av olika slag (20,21). De vanligaste biverkningarna är 

neutropeni, trombopeni och allergiska reaktioner. Bendamustin tillsammans med 

rituximab ges till personer som samtidigt har andra sjukdomar och är yngre än 65 år, 

men kan också ges till äldre eller vid terapisvikt (10,11). Bendamustin ges i.v. i doser 

på 90 mg/m2 dag 1-2 i varje cykel. Rituximab ges i.v. i en dos på 375mg/m2 dag 0 i 

första cykel och 500 mg/m2 i resterande. Ges 4-6 cykler (11). 
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Monoklonala antikroppar och tyrosinkinashämmare 

 

Rituximab är en monoklonal antikropp. Dessa antikroppar binder specifikt till de 

celler som uttrycker antigenet CD20 på sin yta (22). Celler som uttrycker CD20 är 

förutom pre-B- och mogna B-lymfocyter också KLL-celler. När rituximab binder till 

CD20 med sin Fab-domän leder det till aktivering av komplementsystemet och 

inbindning av monocyter, granulocyter eller NK-celler till antikropparnas Fc-domän 

(22). Detta gör att cellerna kommer lysera genom komplementberoende cytotoxicitet 

(CDC) eller antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet (ADCC). Inbindning av 

rituximab kan också starta apoptos hos cellerna. Dessutom har rituximab visats göra 

resistenta celler känsligare för annan kemoterapi (16). Monoklonala antikroppar ger 

generellt färre biverkningar än kemoterapi. Rituximab kan användas som 

tilläggsbehandling till både fludarabin, cyklofosfamid och bendamustin (11). Några 

biverkningar som kan förekomma av rituximab är hypersensivitet och infektioner av 

olika slag (16,22). 

 

Alemtuzumab än en monoklonal antikropp som binder till ytantigenet CD52 som 

finns på T- och B-lymfocyter samt KLL-celler och lyserar cellerna genom CDC eller 

ADCC (23). Kan användas vid behandling av resistent KLL eller 17p-deletion men 

idag används ibrutinib i första hand vid 17p-deletion (11,16). Har biverkningar 

liknande rituximab men även lymfopeni och leukopeni är vanligt (16,23).  

 

Ibrutinib hämmar Brutons tyrosinkinas (BTK). Normalt signalerar BTK via B-

cellreceptorn för att aktivera olika signalvägar hos B-celler för t. ex. transport och 

adhesion (24). Ibrutinib har visat sig hämma tillväxt och minskar överlevnad av 

maligna B-celler och används idag som förstahandsmedel för att behandla KLL med 

17p-deletion eller TP53 mutation (11,24). Vanliga biverkningar är neutropeni, anemi 

och diarré (24).  

 

 

Övrig behandling 

 

Om en patient som har fått behandling med kemoterapi inte svarar på behandlingen, 

får relaps tidigt eller har 17p-deletion kan allogen stamcellstransplantation vara ett 

behandlingsalternativ (11). Återfallsrisken minskar, med det är riskfyllt och görs bara 

på de som verkligen behöver och främst på yngre patienter (5,11). Ett ingrepp som 

kan minska symtom på sjukdomen är att operera bort mjälten, s.k. splenektomi (11). 

Splenektomi kan göras om patienten har splenomegali som ger symtom även vid 

behandling eller vid trombocytopeni och autoimmun anemi som inte blir bättre. 

Strålbehandling kan användas om patienten inte tål kemoterapi. Kan också användas 

för att stråla på ett specifikt ställe, t ex mjälten. Om patienten har splenomegali går 

det att stråla istället för att operera bort mjälten (11). När patienten får behandling för 

KLL kan det också behövas understödjande behandling. Understödjande behandling 

kan vara infektionsprofylax, allopurinol, erytropoetin och granulocytstimulerande 

faktor, GCS-F (5,11). 
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Responsbedömning 

 

För att bedöma hur patienten har svarat på behandlingen studeras blodvärdena, det 

görs en benmärgsundersökning och en palpatorisk undersökning. Ett flertal faktorer 

påverka responsbedömningen, däribland antal B-lymfocyter, antal trombocyter, Hb-

värde, och förekomst av lymfknutor (11). 

 

För komplett remission (CR) krävs att antalet lymfocyter är under 4x109/L i det 

perifera blodet och det ska inte finnas några lymfknutor större än 1,5 cm eller 

förstorad mjälte/lever (6,11). Det ska vara fler än 100x109/L trombocyter, fler än 

1,5x109/L neutrofiler och ett Hb-värde över 110g/L. Inga B-symtom som svettningar 

eller feber ska förekomma och benmärgsaspirat ska visa på normocytära celler och 

färre än 30% lymfocyter. Alla dessa kriterier ska vara uppfyllda två månader efter 

behandlingen.  

 

Partiell remission (PR) innebär att alla krav inte uppfylls efter 2 månader (6,11). Det 

krävs att antingen ha fler än 1,5x109/L neutrofiler, en ökning av trombocyter med 

minst 50 % alternativt över 100x109/L eller ett Hb-värde som ökat med minst 50 % 

alternativt över 110g/L. Det kan finnas B-symtom kvar. För att uppnå PR måste antal 

lymfocyter minskat med minst 50 %, liksom storleken på lymfknutorna och 

mjälte/lever. 

 

Progressiv sjukdom (PD) innebär att patienten har minst ett av följande kriterier 

(6,11). En ny lymfknuta större än 1,5 cm eller att en tidigare har vuxit, över 50 % 

ökning av storleken hos mjälte/lever, en ökning av lymfocyter till minst 5x109/L och 

förekomst av trombocytopeni, anemi eller neutropeni orsakade av KLL. 

 

Stabil sjukdom (SD) innebär att sjukdomen är oförändrad, inte svarar på behandling, 

och uppfyller inte kriterierna för vare sig CR, PR eller PD (6,11).  

 

Även om patienten uppnår CR efter behandling finns det kvar sjuka celler som kan 

mätas i blodet eller benmärg med flödescytometri (6,11). Dessa kallas för minsta 

kvarvarade sjukdom (MRD). Ifall behandling görs för att minska MRD när patienten 

uppnått CR kan det förbättra prognosen ännu mer, men det behövs fler studier för att 

visa om den behandlingen lönar sig. MRD-analys görs vanligtvis inte i sjukvården 

idag vid KLL (11). 

 

 

 

Syfte 
 

 

Syftet med arbetet var att utvärdera effekterna av rituximab som tillägg till fludarabin 

och cyklofosfamid samt om behandlingen är kostnadseffektiv jämfört med bara 

fludarabin och cyklofosfamid vid behandling av KLL.  
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MATERIAL OCH METODER 
 

 

Detta arbete utgörs av en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar valts ut och 

analyserats för att besvara arbetets syfte. Sökningen efter artiklar gjordes i databasen 

PubMed. Sökorden som användes var ”Chronic lymphocytic leukemia AND 

Rituximab AND Fludarabine AND Cyclophosphamide”. Sökningen avgränsades till 

randomiserade kliniska studier som inte skulle vara äldre än 10 år. Denna sökning 

gav 17 träffar varav 4 artiklar valdes ut. Artiklarna som valdes bort jämförde inte R-

FC vs FC behandling. En ny sökning gjordes på ”Chronic lymphocytic leukemia 

AND Rituximab AND Fludarabine AND cyclophosphamide AND cost analysis”. 

Denna sökning avgränsades till artiklar på engelska som inte var äldre än fem år. 

Sökningen gav 3 träffar varav 1 artikel valdes ut som var relevant. Artiklarna som 

valdes ut finns sammanfattade i tabell III. 
 

 

Tabell III. Artiklar utvalda att besvara arbetets syfte. 

Studie Författare, år Syfte 

1. Addition of rituximab to fludarabine 

and cyclophosphamide in patients with 

chronic lymphocytic leukaemia: a 

randomised, open-label, phase 3 trial 

(25) 

Hallek M., Fischer 

K., Fingerle-Rowson 

G., Fink A.M., Busch 

R., Mayer J., et al. 

(2010) 

Jämföra effekt och säkerhet med 

R-FC vs FC som 

förstahandsbehandling till KLL 

patienter med sjukdomssymtom. 

2. Rituximab Plus Fludarabine and 

Cyclophosphamide Prolongs 

Progression-Free Survival Compared 

with Fludarabine and 

Cyclophosphamide Alone in Previously 

Treated Chronic Lymphocytic 

Leukemia (26) 

Robak T., 

Dmoszynska A., 

Solal-Céligny P., 

Warzocha K., 

Loscertales J., 

Catalano J., et al. 

(2010) 

Jämföra effekten av R-FC med 

FC behandling till personer med 

KLL och som blivit behandlade 

en gång tidigare. 

3. Minimal Residual Disease 

Quantification Is an Independent 

Predictor of Progression-Free and 

Overall Survival in Chronic 

Lymphocytic Leukemia: A Multivariate 

Analysis From the Randomized 

GCLLSG CLL8 Trial (27) 

Böttcher S., Ritgen 

M., Fischer K., 

Stilgenbauer S., 

Busch R.M.,Fingerle-

Rowson G., et al. 

(2012) 

Undersöka den kliniska 

betydelsen av att bestämma 

nivån av MRD samt undersöka 

MRD-nivåerna och dess 

betydelse för prognosen hos 

KLL patienter som behandlats 

med R-FC jämfört med bara FC 

4. PTK2 expression and 

immunochemotherapy outcome in 

chronic lymphocytic leukemia (28) 

Weisser M., Yeh R., 

Duchateau-Nguyen 

G.,  Palermo G., 

Quang Nguyen T., 

Shi X., et al. (2014) 

Undersöka om det finns en 

population patienter med ett 

genuttryck som gör att de 

uppnår längre PFS av att 

behandlas med R-FC jämfört 

med FC.  

5. Cost-effectiveness of rituximab in 

addition to fludarabine and 

cyclophosphamide (R-FC) for the first-

line treatment of chronic lymphocytic 

leukemia (29) 

Müller D., Fischer 

K., Kaiser P., 

Eichhorst B., Walshe 

R., Reiser M., et al. 

(2015) 

Utvärdera kostnader per QALY 

och per LYS för 

förstahandsbehandling med  R-

FC jämfört med FC hos 

personer med KLL.  
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RESULTAT 

 

Studie 1: Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide 

in patients with chronic lymphocytic leukaemia: a randomised, open-

label, phase 3 trial. Hallek et al. 2010 (25) 
 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att jämföra effekt och säkerhet av rituximab som tillägg till 

fludarabin och cyklofosfamid jämfört med enbart fludarabin och cyklofosfamid som 

förstahandsbehandling till KLL patienter med sjukdomssymtom. 

 

 

Studiedesign 

 

Studien, kallad för CLL8-studien, var en randomiserad, öppen, multicenterstudie 

med patienter från 190 centra i 11 länder. Inklusionskriterier var diagnostiserad KLL 

som inte tidigare behandlats i Binet stadie C, alternativt i Binet stadie A eller B om 

sjukdomssymtom förekom. Patienterna skulle ha en låg samsjuklighet och Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status 0 eller 1, där 0 innebär att 

patienten är fullt aktiv. De som exkluderades från studien var patienter i Binet stadie 

A eller B utan symtom och patienter som hade autoimmun cytopeni eller annan 

allvarlig sjukdom samtidigt.  

 

Totalt deltog 817 patienter varav 409 patienter randomiserades till behandling med 

fludarabin och cyklofosfamid (FC) och 408 patienter till behandling med rituximab, 

fludarabin och cyklofosfamid (R-FC). Patienterna i båda grupperna fick 25 mg/m2 

fludarabin och 250 mg/m2 cyklofosfamid intravenöst en gång per dag de tre första 

dagar per cykel. Totalt bestod behandlingen av sex cykler. Patienterna i R-FC 

gruppen fick även 375 mg/m2 rituximab intravenöst dag 0 i första cykeln och 500 

mg/m2 dag 1 de nästkommande cyklerna. GCS-F och antivirala medel som profylax 

skulle undvikas. Patienter som hade uppnått partiell eller komplett remission vid den 

undersökning som gjordes efter tre behandlingscykler, fick fortsätta behandlingen 

medan de som inte svarade på behandlingen och visade tecken på att sjukdomen var 

progressiv eller stabil fick hoppa av studien. En månad efter avslutad behandling 

gjordes en responsbedömning igen innan den slutgiltiga responsbedömningen 

gjordes efter ytterligare två månader. Därefter skulle uppföljande undersökningar 

göras var tredje månad under första till tredje året. Sedan en gång i halvåret fram till 

femte året och till sist en gång om året fram till och med det åttonde året. Studien 

avslutades dock tidigare än planerat, efter en uppföljning på drygt tre år, då den 

progressionsfria överlevnaden (PFS) var signifikant längre för R-FC-gruppen. 

 

Det primära effektmåttet var PFS. Tiden mättes från att patienterna randomiserats 

fram tills de fick sjukdomsprogress eller dog. Det fanns flera sekundära effektmått, 
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bl. a. total överlevnad (OS), responsfrekvens och biverkningar. Resultaten 

analyserades enligt intention to treat (ITT). För att studien skulle ha en power på 

80% krävdes att minst 357 händelser inträffade. 

 

 

Resultat 

 

Det förekom inga stora skillnader mellan R-FC-gruppens och FC-gruppens patienter 

med avseende på demografi eller kliniska egenskaper. Medianåldern var 61 år och 74 

% var män i båda grupperna. Förekomsten av kromosomavvikelser, omuterad IGHV 

gen, patienternas nivå av thymidinkinas och fysiska hälsa var jämnt fördelad mellan 

grupperna liksom andel patienter i de olika Binet stadierna. De flesta var i stadie B 

(64% och 63%) och över hälften hade 13q-deletion. Det var 4 patienter i R-FC-

gruppen och 13 patienter i FC-gruppen som randomiserats men inte uppfyllde alla 

kriterier eller valde att hoppa av och fick därmed inte någon behandling. I R-FC-

gruppen var det 74 % och i FC-gruppen 66 % som fick alla sex cyklerna. Patienterna 

i R-FC-gruppen erhöll i genomsnitt fler cykler (5,2 cykler) än de i FC-gruppen (4,8 

cykler) vilket berodde på att det var fler patienter i FC-gruppen som inte svarade på 

behandlingen. Dosreducering p.g.a. biverkningar var vanligare i R-FC-gruppen, men 

förekom i båda grupperna. Av alla deltagare i studien var det 44 % i R-FC-gruppen 

och 22 % i FC-gruppen som uppnådde CR och number needed to treat (NNT) blev 5. 

 

Den progressionsfria överlevnaden var signifikant längre i R-FC-gruppen med ett 

medianvärde på 51,8 månader jämfört med 32,8 månader i FC-gruppen. PFS blev 

längre för alla patienter oavsett Binet stadie eller kromosomavvikelse med R-FC 

behandling. I R-FC-gruppen var 65% fortfarande progressionsfria 3 år efter 

behandling, jämfört med 45 % i FC-gruppen. För patienter med 17p-deletion var det 

ingen i FC-gruppen som var progressionsfri efter 3 år, medan 18% var det i R-FC-

gruppen. R-FC-gruppen hade också en signifikant total överlevnad på 87% efter 3 år, 

jämfört med 83 % i FC-gruppen. Sammanlagt dog färre patienter efter behandling 

med R-FC (16 %) än efter FC (21 %), flera av dödsfallen berodde på 

sjukdomsprogression medan ca 2 % respektive 3 % var relaterade till behandlingen. I 

tabell IV ges en kort sammanfattning av studiens resultat. Biverkningar förekom i 

båda behandlingsgrupperna, framför allt hos patienter äldre än 65 år. Neutropeni och 

leukocytopeni var de biverkningar som var signifikant vanligare i R-FC-gruppen.  

 

 

 
Tabell IV. Sammanfattning av studiens resultat för de båda behandlingsgrupperna. 

 R-FC-gruppen, n=408 FC-gruppen, n=409 p-värde 

Erhöll 6 behandlingscykler (%) 74 % 66 % - 

Progressionsfri överlevnad, PFS 

(medianvärde) 

51,8 månader 32,8 månader <0,0001 

Progressionsfri överlevnad efter 3 

år, PFS (%) 

65 %  45 % <0,0001 
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Totala överlevnaden efter 3 år, 

OS  (%) 

87 % 83 % 0,012 

Komplett remission, CR (%) 44 %  22 % <0,0001 

Dödsfall kopplade till 

behandlingen (%) 

2 % 3 % - 

 

 

 

 

Studie 2: Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide prolongs 

progression-free survival compared with fludarabine and 

cyclophosphamide alone in previously treated chronic lymphocytic 

leukemia. Robak et al. 2010 (26) 
 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att jämföra effekten av rituximab, fludarabin och 

cyklofosfamid med fludarabin och cyklofosfamid som behandling till personer med 

KLL som behandlats en gång tidigare. 

 

 

Studiedesign  

 

Studien, kallad för REACH, var en randomiserad, öppen, multicenterstudie med 

patienter från 88 centra i 17 länder. De som inkluderades i studien var patienter över 

18 år med diagnostiserad KLL som behandlats med en nukleosidanalog eller 

alkylerare tidigare och vara känsliga för fludarabin. Patienterna skulle ha ECOG 

performance status under 1 samt förväntas att leva i minst 6 månader. Däremot fick 

de inte ha behandlats med monoklonala antikroppar eller interferon. Exkluderades 

gjorde patienter som hade fått en allvarlig reaktion på en nukleosidanalog, hade 

autoimmun hemolytisk anemi, förekomst av invasiv malignitet de senaste åren eller 

om patienterna hade en annan allvarlig sjukdom.  

 

Av de 552 patienter som deltog i studien fick 274 patienter behandling med R-FC 

och 272 patienter fick FC. Från början var det 276 patienter i varje grupp. Några 

patienter fick ingen medicin men räknades ändå in i studien vid ITT-analysen av 

behandlingseffekterna. Patienterna fick 25mg/m2 fludarabin och 250mg/m2 

cyklofosfamid intravenöst de tre första dagarna i varje cykel. Behandlingstiden var 6 

cykler. R-FC-gruppen fick 375mg/m2 rituximab intravenöst dag 0 i första cykeln och 

500mg/m2 dag 1 de resterande cyklerna. Dosen rituximab kunde delas och ges över 

två dagar om patienten hade fler än 25x109 lymfocyter/L blod. De som behövde fick 

profylax och understödjande behandling. Under hela behandlingstiden studerades 

sjukdomens status med regelbundna undersökningar. Därefter skulle undersökning 
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göras en gång i halvåret de första åren och till sist en gång per år mellan femte och 

åttonde året.  

 

Det primära effektmåttet var PFS. Sekundära effektmått var bl.a. total överlevnad, 

CR och säkerhet. För att studien skulle ha en power på 80% krävdes det minst 550 

deltagare och minst 284 händelser krävdes för 40 % bättre median PFS. 

 

 

Resultat 

 

Patienterna var jämnt fördelade mellan R-FC-gruppen och FC-gruppen med 

avseende på deras kliniska och demografiska egenskaper. Ca 2/3 var män och nästan 

60% var under 65 år i båda grupperna. Medianåldern var 63 år i R-FC-gruppen och 

62 år i FC-gruppen. Flest patienter var i Binet stadie B i båda grupperna (60% och 

58%). Den vanligaste kromosomavvikelsen var 13q-deletion. Uppföljning av 

patienterna skedde i en mediantid på 25 månader. I R-FC-gruppen var det 67,5% som 

fullföljde hela behandlingen med 6 cykler jämfört med 61,4 % i FC-gruppen. 

Orsaker till att behandlingen inte fullföljdes berodde i de flesta fall på allvarliga 

biverkningar eller att patienten visade tecken på PD eller SD (vanligare i FC-

gruppen). Även dosreducering gjordes, främst sänktes doserna cyklofosfamid och 

fludarabin. Biverkningar var lite vanligare i R-FC-gruppen, bl.a. neutropeni, men 

flertalet patienter oavsett grupp fick minst en biverkning. Däremot använde fler i R-

FC gruppen GCS-F. Det var fler patienter i R-FC-gruppen som gjorde flera 

uppföljningar än vad de i FC-gruppen gjorde. 

 

Det förekom en statistisk signifikant skillnad i PFS efter behandling med R-FC (30,6 

månader) jämfört med FC (20,6 månader). PFS blev längre för patienter i alla Binet 

stadier med R-FC behandling. Däremot fanns ingen signifikant skillnad i den totala 

överlevnaden då den inte var uppnådd än för R-FC-gruppen medan mediantiden var 

52 månader för FC-gruppen. Det var färre än 10 % som hade dött efter en mediantid 

på 25 månader och 69,9 % i R-FC-gruppen jämfört med 58 % i FC-gruppen hade 

uppnått antingen partiell eller komplett remission. Hos övriga var sjukdomen stabil, 

progressiv eller hade inte utvärderats. I tabell V visas en sammanfattning av studiens 

resultat. NNT-talet för att uppnå CR blev 9. 

 

 

 
Tabell V. Sammanfattning av studiens resultat 

 R-FC- gruppen, n= 276 FC-gruppen, n= 276 p-värde 

Erhöll 6 behandlingscykler 

(%) 
67,5 % 61,4 % - 

Progressionsfri överlevnad, 

PFS (medianvärde) 

30,6 månader 20,6 månader <0,001 

Komplett remission, CR (%) 24,3 % 13,0 % <0,001 

Partiell remission, PR (%) 45,7 % 44,9 % - 
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Studie 3: Minimal residual disease quantification is an independent 

predictor of progression-free and overall survival in chronic 

lymphocytic leukemia: A multivariate analysis from the randomized 

GCLLSG CLL8 trial. Böttcher et al. 2012 (27) 
 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka den kliniska betydelsen av att bestämma nivån 

av MRD samt att undersöka hur MRD nivåerna skiljer sig mellan KLL patienter som 

behandlats med R-FC jämfört med FC och vilken betydelse det har för prognosen.   

 

 

Studiedesign 

 

Denna studie undersökte nivåerna av MRD hos tyska och österrikiska patienterna 

som deltog i studie 1, CLL8-studien (25) och behandlades med R-FC eller FC. MRD 

är den andel KLL-celler som finns kvar efter behandling. På patienter, som gett 

tillåtelse, togs MRD-prov från perifert blod under CLL8-studiens gång. Av alla 

deltagare i CLL8-studien deltog 493 patienter från Tyskland och Österrike i MRD 

analysen. Sammanlagt kunde upp till sex MRD analyser göras för varje patient. 

Prover togs innan behandlingen påbörjades, efter halva behandlingstiden (tre cykler) 

och en månad efter sista behandlingscykeln. Därefter togs prov när den slutgiltiga 

responsbedömningen undersöktes två månader senare och sedan var tredje månad. 

Benmärgsprov togs bara hos patienter som uppnått CR en månad efter den sista 

behandlingscykeln. I studie 1 (25) beskrivs studiedesignen med bl. a. patienturval 

och behandling.  

 

Beroende på hur höga MRD nivåerna var delades patienterna in i olika grupper. 

Dessa var lågnivå om antalet var under 0,01 % KLL-celler (färre än en KLL-cell per 

10 000 leukocyter), intermediärnivå vid fler än 0,01 % men färre än 1%  KLL-celler 

och högnivå vid fler än 1% KLL-celler (fler än en KLL-cell per 100 leukocyter). 

Proverna bedömdes vara MRD negativa i lågnivå-gruppen, då det bara var ett fåtal 

maligna celler kvar, och MRD positiva i de andra grupperna.  

 

 

Resultat 

 

Subgruppen där MRD nivåerna analyserades, var lik de övriga patienterna i CLL8-

studien utan någon signifikant skillnad i ålder, kön, sjukdomsstadier eller kliniska 

parametrar. En skillnad var att när MRD-prov skulle tas vid uppföljningarna var det 

färre med 17p-deletion som deltog liksom färre som inte uppnått CR, jämfört med 

andelen patienter i hela CLL8-studien. Från 493 patienter analyserades totalt 1 775 

prover.  
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MRD nivån minskade mest efter R-FC behandling, men en signifikant minskning 

skedde även med FC behandling. Före behandling var medianvärdet av andelen 

KLL-celler 76 % för patienterna i R-FC-gruppen och 75 % i FC-gruppen. Efter tre 

behandlingscykler hade nivåerna minskat till 0,070 % KLL-celler i R-FC-gruppen 

vilket var en signifikant skillnad jämfört med en minskning till 0,73 % KLL-celler i 

FC-gruppen. Två månader efter sista cykeln hade nivåerna minskat ytterligare i båda 

grupperna med en signifikant skillnad till ett medianvärde under 0,010 % KLL-celler 

i R-FC-gruppen och 0,047 % i FC-gruppen. Samtidigt var MRD nivån under 0,010 

% KLL-celler i perifert blod hos 35 % av de som behandlats med FC och hos 63 % 

(signifikant fler) som hade behandlats med R-FC. MRD nivån var lägre i benmärgen 

hos de i R-FC-gruppen med ett medianvärde på 0,013 % KLL-celler vid tvåmånaders 

uppföljning vilket var signifikant lägre jämfört med 0,081 % KLL-celler i FC-

gruppen.  

 

Patienter som var MRD negativa visade sig ha längre PFS liksom längre OS. Vid den 

slutgiltiga responsbedömningen var median PFS 68,7 månader för lågnivå-gruppen 

jämfört med 40,5 månader för intermediärnivå-gruppen och 15,4 månader för 

högnivå-gruppen. Längst PFS syntes hos patienter som uppnått CR och var MRD 

negativa. 

 

 

 

Studie 4: PTK2 expression and immunochemotherapy outcome in 

chronic lymphocytic leukemia. Weisser et al. 2014 (28) 
 

 

Syfte 

 

Syftet var att undersöka om det finns en population patienter med ett genuttryck som 

gör att de uppnår längre PFS av att behandlas med R-FC jämfört med FC. 

 

 

Studiedesign 

 

Denna studie använde genuttrycksdata från tidigare studier, efter patienternas 

tillåtelse. Data användes från både studie 1, CLL8 studien (25) och studie 2, 

REACH-studien (26). Se respektive studie för deras studiedesign. Prover för 

genuttrycksanalys fanns att tillgå från 300 av patienter som deltog i REACH-studien 

och från 282 av patienterna i CLL8-studien. Först gjordes genuttrycksanalys med 

data från REACH-studien, där sannolikheten för längden på PFS för olika grupper 

uppskattades med Kaplan-Meier diagram. Därefter användes genuttrycksdata från 

CLL8-studien för att testa om liknande resultat erhölls med annan patientgrupp.   
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Resultat 

 

Data från REACH-studien kom från 152 patienter i R-FC-gruppen och 148 patienter 

i FC-gruppen. Ålder, kön, sjukdomsstadier, kromosomavvikelser samt flera andra 

faktorer var jämnt fördelade mellan R-FC-gruppen och FC-gruppen i genuttrycks-

studiepopulationen. Studiepopulationen skiljde sig heller inte åt i jämförelse med 

hela REACH-studiens behandlingsgrupper. Subgruppernas median PFS var 30,3 

månader för de som fått R-FC och 18,5 månader för de som fått FC, vilket liknade 

PFS för hela populationen.  

 

Resultatet av genuttrycksanalysen visade att det fanns sju gener vars uttryck 

påverkade behandlingseffekten beroende på hur starkt uttrycket var. Fyra av generna, 

varav protein tyrosin kinas 2 genen (PTK2) antogs vara den viktigaste, var kopplade 

till bättre effekt med R-FC behandling men påverkade inte effekten av FC-

behandling. PTK2-genen kodar för kinaset PTK2 och är inblandad i B-

cellreceptorsignaleringen. Patienter som uttryckte högre nivåer av PTK2 i R-FC-

gruppen hade ett bättre behandlingsresultat och förutsågs få längre PFS. För 

studiepopulationen som fick R-FC och uttryckte höga nivåer av PTK2 uppskattades 

sannolikheten att de skulle vara progressionsfria efter 30 månader till 60 %, jämfört 

med en sannolikhet på ca 35 % hos de som fått FC oavsett om uttrycket av PTK2 var 

högt eller lågt. 

 

Genuttrycksdata samlades in från 282 patienter från CLL8-studien för att studera 

uttrycket av PTK2 hos denna subgrupp jämfört med REACH-studiens subgrupp. 

Även denna genuttryckspopulations R-FC-grupp och FC-grupp var jämförbar med 

hela CLL8-studiepopulationen, med avseende på bl. a. ålder, sjukdomsstadier och 

kromosomavvikelser, förutom 11q-deletion som var 9 % högre i populationen som 

fick R-FC. Studiepopulationen hade median PFS på 55,4 månader för R-FC-gruppen 

och 29,9 månader för FC-gruppen, vilket var liknande PFS som för hela CLL8-

studiepopulationen. För patienter som uttryckte höga nivåer av PTK2 uppskattades 

sannolikheten att dessa patienter skulle vara progressionsfria efter 30 månader till ca 

75 % och något lägre för de med lågt PTK2 uttryck, medan sannolikheten var runt 50 

% för de som fått FC behandling, oavsett uttryck av PTK2.  

 

 

 

Studie 5: Cost-effectiveness of rituximab in addition to fludarabine 

and cyclophosphamide (R-FC) for the first-line treatment of chronic 

lymphocytic leukemia. Müller et al. 2015 (29) 

 
Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera kostnader per kvalitetsjusterat levnadsår 

(QALY) och antal vunna levnadsår (LYS) för förstahandsbehandling med R-FC 

jämfört med FC hos patienter med KLL. 
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Studiedesign 

 

Denna studie var en kostnadseffektstudie, gjord utifrån tyska sjukvårdsförsäkringens 

perspektiv. Patientdata som användes i studien kom från en uppföljningsstudie av 

studie 1 (25). I uppföljningsstudien hade patienterna följts upp i en mediantid på 5,9 

år, jämfört med 3 år i studie 1. Då var PFS 57 månader för R-FC-gruppen och 33 

månader för FC-gruppen. Information om patienterna och behandlingen finns 

beskriven i studie 1. För att kunna utvärdera kostnader per QALY och LYS användes 

en Markov modell. Denna modell bestod av tre hälsostadier som patienterna kunde 

befinna sig i. Från början befann sig alla patienter i fri från sjukdomsprogression 

(FFDP) stadiet. Patienter som dog övergick till stadiet död, medan patienter som 

drabbades av sjukdomsprogression övergick till stadiet progressiv sjukdom (PD), 

men hamnade senare i dödsstadiet om de dog. I modellen var också diskontering, för 

kostnader och effekt, med en frekvens på 3 % per år medräknad.  

 

QALY, ett mått på antal år med full hälsa där hälsan uppskattas med ett värde mellan 

0 (död) och 1 (full hälsa), beräknades från data deltagare i CLL8-studien lämnat om 

sin hälsorelaterade livskvalitet och användes för att uppskatta hälsoutfall för FFDP 

och PD stadierna. De kostnader som togs med i beräkningen av inkrementella 

kostnader var kostnader för läkemedel som användes för att behandla KLL och 

eventuella biverkningar samt kostnader för material och personal. Genom att 

uppskatta ett värde på betalningsviljan (willingness to pay, WTP) på mellan 0-

100 000 kunde sannolikheten för behandlingens kostnadseffektivitet beräknas.  

 

 

Resultat 
 

Patienter som behandlades med R-FC var längre i FFDP stadiet än de som bara fick 

FC behandling, vilket innebar både färre dödsfall och förbättrad livskvalitet. R-FC 

behandling höjde QALY med 1,127. R-FC behandlingen var dyrare, med en kostnad 

på €28 384 jämfört med FC som kostade €8 118, vilket innebar en kostnadsskillnad 

på €20 266. Kostnadseffektivitetskvoten (incremental cost-effektiveness ratio, ICER) 

blev €17 979 per QALY och €15 733 per LYS. Tillägg med rituximab visades sig 

därmed vara kostnadseffektivt till 90 % med en WTP på €30 000.  

 

 

 

Sammanfattning av studiernas resultat 
 

 

Både studie 1 och 2 (25,26) visar att R-FC behandling ger förlängd PFS och OS än 

bara FC behandling. Studie 3 (27) visar att R-FC behandling i större utsträckning 

sänker MRD nivån hos patienterna medan studie 4 (28) visar att R-FC behandling är 

fördelaktigt att ge till patienter med högt uttryck av PTK2-genen, då dessa får längre 

PFS. Studie 5 (29), den hälsoekonomiska studien, visade att behandlingen är 
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kostnadseffektiv. I tabell VI ges en sammanfattning av resultaten från de fem 

studierna. 

 

 
Tabell VI. Sammanfattning av resultaten från de fem studierna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Studie Syfte Resultat 

Studie 1  

Hallek, et al. 2010 

(25) 

Jämföra effekt och 

säkerhet med R-FC vs FC 

som 

förstahandsbehandling till 

KLL patienter med 

sjukdomssymtom. 

PFS var signifikant längre i R-FC-

gruppen med en mediantid på 51,8 

månader jämfört med 32,8 månader i FC- 

gruppen. 65 % i R-FC-gruppen var 

fortfarande progressionsfria efter 3 år 

medan bara 45 % var progressionsfria i 

FC-gruppen. 

Studie 2 

Robak, et al. 2010 

(26) 

Jämföra effekten av R-FC 

med FC behandling till 

personer med KLL som 

blivit behandlade en gång 

tidigare. 

R-FC-gruppen hade signifikant längre 

PFS än FC-gruppen. Median PFS var 

30,6 månader för R-FC-gruppen jämfört 

med 20,6 månader för FC-gruppen.  

Studie 3  

Böttcher, et al. 

2012 (27) 

Undersöka den kliniska 

betydelsen av att 

bestämma nivån av MRD 

samt undersöka MRD-

nivåerna och dess 

betydelse för prognosen 

hos KLL patienter som 

behandlats med R-FC 

jämfört med bara FC 

MRD-nivåerna minskade hos båda 

behandlingsgrupperna, men minskningen 

var större och hos fler patienter i R-FC-

gruppen. Låga MRD nivåer, under 0,01 

% KLL-celler, var kopplade till längre 

PFS och OS. Median PFS var 68,7 

månader för låg MRD nivå jämfört med 

15,4 månader för de med hög MRD nivå. 

Studie 4 

Weisser, et al. 2014 

(28) 

Undersöka om det finns en 

population patienter med 

ett genuttryck som gör att 

de uppnår längre PFS av 

att behandlas med R-FC 

jämfört med FC.  

Patienter (från både REACH- och CLL8-

studien) med högt uttryck av PTK2-

genen hade längre PFS med R-FC 

behandling, vilket inte visades hos 

patienter med högt PTK2 uttryck som 

fick FC behandling. 

Studie 5  

Müller, et al. 2015 

(29) 

Utvärdera kostnader per 

QALY och per LYS för 

förstahandsbehandling 

med R-FC jämfört med FC 

hos personer med KLL.  

Tilläggsbehandling med rituximab till 

FC gav en höjning av QALY med 1,127, 

ICER blev €17 979 per QALY och €15 

733 per LYS 
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DISKUSSION 
 

 

Syftet med detta litteraturarbete var att utvärdera effekten av rituximab som 

tilläggsbehandling till fludarabin och cyklofosfamid vid behandling av KLL samt att 

undersöka om behandlingen är kostnadseffektiv.  

 

De vetenskapliga artiklarna som används för att besvara arbetets syfte hittades efter 

sökningar i databasen PubMed. Studierna som hittades var två randomiserade 

kliniska studier, två kohortstudier och en kostnadseffektivitetsstudie.  I 

kohortstudierna analyserades specifik data närmare från de kliniska studierna, det gör 

att effekten av rituximab kan bedömas mer ingående. Studie 1-3 var sponsrade av 

läkemedelsföretaget F. Hoffmann-La Roche som tillverkar rituximab, vilket gör att 

resultaten från dessa studier kan ha framställts på ett sätt som gör att resultaten 

verkar bättre än de egentligen är.  

 

Studie 1 och 2 (25,26) var båda öppna, randomiserade kliniska studier. Att studierna 

var randomiserade ger en ökad trovärdighet. Det skulle däremot ha varit bättre om 

studierna varit blindade istället för öppna eftersom i öppna studier vet både patienter 

och läkare vilken medicin patienterna får, vilket kan påverka behandlingen och ge 

bedömingsbias. Dessutom fås förväntningseffekter hos patienterna (30). Studie 3-5 

hade hämtat data från studie 1 och/eller 2. Gemensamt för studie 1 och 2 var att det 

gjordes power beräkning och att resultaten analyserades enligt ITT. ITT-analys gör 

resultaten mer trovärdiga då alla patienter som varit med i studien från 

randomiseringen räknas in, även de patienter som hoppat av p.g.a. att de inte fått 

någon behandlingsrespons eller om de fått allvarliga biverkningar (31). Detta ger ett 

trovärdigare resultat som är mer anknutet till verkligheten, än om bara patienter som 

fullföljt hela behandlingen och uppföljningar varit medräknade. 

 

I studie 1 (25) deltog patienter som inte tidigare behandlats medan deltagarna i studie 

2 (26) hade fått behandling tidigare men de skulle fortfarande vara känsliga för 

fludarabin, annars hade responsen till behandlingen blivit sämre. Den progressionfria 

överlevnaden blev signifikant längre med R-FC behandling i både studie 1 och 2 

(median 51,8 mån och 30,6 månader) jämfört med utan rituximab (32,8 månader och 

20,6 månader). Fler uppnådde också CR i båda studierna med R-FC behandling (44 

% och 24,3 % ) jämfört med bara FC behandling (22 % och 13 %). PFS blev längre 

för patienterna i studie 1 liksom andelen som uppnådde CR, vilket kan bero på att 

dessa inte fått någon behandling tidigare och då får en bättre respons på 

behandlingen än de som behandlats tidigare. Studie 1 avslutades tidigare än planerat 

p.g.a. att patienterna som fick R-FC visade en signifikant längre progressionsfri 

överlevnad och då rekommenderade personerna som hade hand om 

säkerhetsövervakningen att studien skulle avslutas. Det är rimligt eftersom R-FC 

behandlingen var mycket effektivare. I en uppföljningsstudie av studie 1 med en 

uppföljningstid på 5,9 år var median PFS 56,8 månader efter behandling med R-FC 

och 32,9 månader med FC (32).   
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NNT-talet för att uppnå CR blev 5 i studie 1, vilket innebär att 5 patienter måste 

behandlas för att 1 patient ska uppnå CR. I studie 2 blev NNT-talet 9, vilket innebär 

att 9 patienter behöver behandlas för att 1 ska uppnå CR. Båda studiernas NNT-tal 

tycker jag var låga och innebär att få behöver behandlas för att en ska uppnå CR. 

 

Det förekom flera likheter mellan studie 1 och 2 (25,26). Patienterna i båda studierna 

var relativt unga (runt 61-63 år) jämfört med medianåldern på patienter som 

vanligtvis diagnostiseras med KLL (över 70 år). I båda studierna var patienterna 

relativt friska och fick inte ha andra aktiva sjukdomar. Detta kan göra att resultatet 

inte riktigt speglar verkligheten och responsen hos äldre personer som får behandling 

med R-FC då de kan vara sjukare än patienterna som deltog i studierna. Flest 

patienter var i Binet stadie B i båda studierna. Patienter med 17p-deletion svarade 

dåligt på behandlingen även om tillägg med rituximab gav något bättre 

behandlingsresultat. En orsak till sämre behandlingseffekt är att vid 17p-deletion har 

den del av kromosomen med DNA som kodar för tumörsuppressorgenen som 

syntetiserar p53 proteinet försvunnit (7). Den funktion p53 proteinet har är bl.a. att 

stanna cellcykel och starta apoptos hos skadade, onormala celler (8). Därför är det 

bättre att patienter med 17p-deletion behandlas med alemtuzumab eller ibrutinib som 

i studier har visat sig ha bättre effekt vid 17p-deletion (11).  

 

Dosering och behandlingstid med rituximab, fludarabin och cyklofosfamid var lika i 

både studie 1 och 2 (25,26). Det var också enligt samma behandlingsprincip och 

dosering som patienter i Sverige rekommenderas (11). En sak som skiljde sig åt 

mellan studierna var att patienterna i studie 2 kunde få dosen rituximab delad över 

två dagar. I studie 1 undveks i stor utsträckning profylaktisk behandling med GCS-F, 

medan det i studie 2 inte var lika reglerat och fler fick GCS-F, främst i R-FC-

gruppen. Mindre allvarliga biverkningar var vanligt både av R-FC och FC 

behandling, men neutropeni och leukocytopeni var vanligare bland de som fått 

rituximab. I övrigt tolererades rituximab väl. I studie 1 var det signifikant fler i R-

FC-gruppen som fick neutropeni och leukocytopeni medan det inte förekom en 

signifikant skillnad mellan grupperna i studie 2, vilket troligen beror på att fler 

använde GCS-F i studie 2. 

 

Studie 3 (27) analyserade MRD nivåer från patienter som deltog i studie 1. Denna 

subgrupp var jämförbar med hela populationen i studie 1 med avseende på demografi 

och kliniska egenskaper. I studie 3 var det däremot färre patienter som hade del 17p 

med vid uppföljningarna. En orsak till detta var att flera av dessa patienter fick 

återfall och då gjordes inte ytterligare MRD analys på dessa. Data från alla patienter 

som deltog i studien var heller inte tillgänglig hos alla vid varje uppföljningstillfälle 

p.g.a. att en del patienter var dåliga på att gå på uppföljningar när MRD-prov skulle 

tas. MRD nivåerna sänktes mer och hos fler som fick R-FC än FC behandling. Vid 

den slutliga responsbedömningen var 63 % i R-FC-gruppen och 35 % i FC-gruppen 

MRD-negativa (färre än en KLL-cell per 10 000 leukocyter i blodet), vilket var en 

signifikant skillnad. Det fanns en del patienter som uppnådde låg MRD nivå redan 

efter halva behandlingstiden och det var då oklart om det gjorde någon skillnad, med 

avseende på PFS längden, att fortsätta behandla dessa patienter. Låga MRD nivåer 
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visade sig leda till längre PFS och OS. Därför borde MRD-nivån undersökas oftare 

för att dels få reda på hur effektivt en viss behandling sänker nivån och dels för att 

förutspå prognosen. MRD nivån hade betydelse för PFS längden oavsett om 

patienten uppnått CR eller ej. R-FC behandling sänkte MRD hos fler patienter än de 

som inte fick rituximab, men hade patienterna låg MRD nivå var PFS ungefär lika 

lång oavsett behandling.  

 

Studie 4 (28) hämtade genuttrycksdata från studie 1 och 2. Subgrupperna i denna 

studie var därmed jämförbara med studie 1 respektive 2 populationerna med 

avseende på demografiska och kliniska egenskaper. Från genuttrycksanalysen med 

subgruppen som togs från REACH-studien sågs att uttryck av 4 gener var till fördel 

för R-FC behandling. Författarna valde att fokusera på PTK2-genen då den ansågs 

vara viktigast. Att välja ut den gen som författarna tror vara den viktigaste kan ge 

bias. PTK2 är bl.a. inblandad i B-cellreceptorsignalering och involverad i 

celladhesion och migration (28). R-FC visade sig vara effektivare och ge längre PFS 

hos patienter med högt uttryck av PTK2 vilket inte syntes med FC behandling. När 

PTK2 uttrycket från studie 1 subgruppen undersöktes blev det liknande resultat. 

Resultatet från denna subgrupp visade att patienter med högt uttryck av PTK2 som 

behandlades med R-FC fick längre PFS. Eftersom bara förbättring sågs hos patienter 

med högt PTK2 uttryck som fick R-FC men inte FC behandling måste PTK2 vara 

inblandad i den rituximab-beroende celldöden hos KLL-cellerna, dock är PTK2s roll 

vid behandling med rituximab vid KLL till stor del okänd. 

 

Studie 5 (29) är en hälsoekonomisk studie som undersöker kostnadseffekten för 

tillägg av rituximab. Klinisk data som användes togs från en uppföljningsstudie (32) 

av studie 1. En nackdel med denna hälsoekonomiska studie är att den utvärderar 

kostnaderna från ett sjuhusvårdsperspektiv och inte ett samhällsperspektiv. En 

hälsoekonomisk studie ska helst vara ur ett samhällsperspektiv för att räkna totala 

kostnader och effekter för samhället, bl.a. för patienten och landsting och inte bara 

kostnader för hälso- och sjukvård, däribland läkemedel, som ingår i ett 

sjukvårdsperspektiv (33). Markov modellen som användes i studien hade tre steg, 

FFDP, PD och död, var anpassad efter behandlingscyklerna och räknade med 

diskontering av effekt och kostnader med 3 %  per år som även används i Sverige. 

Inkrementella kostnader som räknades var kostnader för läkemedel både för 

behandling av KLL och biverkningar samt kostnader för personal och material men 

ej för t.ex. uppföljningar. Den största kostnaden var rituximab, vilket även var största 

anledningen till att R-RC behandling var mycket dyrare än FC. Kostnaden per 

administrationsdos av rituximab är 25 926 kr i Sverige (34). 

 

Var man villig att betala €30 000 så var sannolikheten att behandling med rituximab 

var kostnadseffektiv 90 %. De som fick R-FC var längre tid i FFDP stadiet och hade 

bättre livskvalitet. QALY ökade med 1,127 och ICER blev €17979 per QALY, vilket 

motsvarar drygt 168 000 kr. Ekonomiska studier från andra länder har ICER på 

mellan €16 000 och €30 500 per QALY enligt författarna till studie 5 (29). Det är 

svårt att avgöra om behandlingen räknas som kostnadseffektiv i Sverige då det beror 

på hur mycket samhället är berett att betala för en QALY. Det finns ingen gräns i 
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Sverige på vad kostnaden för en QALY får vara för att räknas som kostnadseffektiv, 

men en kostnad under 100 000 kr per QALY räknas som en låg kostnad och över 

500 000 kr som en hög kostnad per QALY (33).  

 

I studie 5 togs det bara hänsyn till de som fått behandling en gång, blev de sedan 

sjuka och fick ny behandling räknades inte dessa kostnader med eftersom patienterna 

hade hamnat i PD stadiet och fick inte återgå till FFPD stadiet vilket gjorde att 

kostnader för behandling vid återfall inte räknades med. Det är många patienter som 

får behandling flera gånger och ibland samma beroende på hur lång tid det har gått 

från den senaste behandlingen till återfallet. I kostnadsberäkningen för läkemedlen 

togs det heller inte med i beräkningarna att flera patienter fick läkemedelsdoserna 

sänkta liksom att inte alla patienter fick 6 behandlingscykler. Hade detta tagits med 

hade det förändrat kostnaden per QALY. R-FC behandling är kostnadseffektiv för 

den patientgrupp som data användes ifrån, dvs. för lite yngre, friskare personer.   

 

I Sverige finns flera olika sorters läkemedel som kan användas vid behandling av 

KLL. R-FC används i första hand till yngre, friskare patienter (11). Genom att 

studera behandlingseffekterna hos specifika patientpopulationer, t.ex. om de har högt 

eller lågt uttryck av vissa gener och olika prognostiska faktorer, tror jag att fler 

specifika patientpopulationer som gynnas av R-FC kan hittas, liksom patienter som 

behöver annan behandling. På så sätt kan bättre behandlingsresultat uppnås med fler 

kompletta remissioner och så lång PFS som möjligt. 

 

 

 

SLUTSATS 
 
 

Tillägg med rituximab till fludarabin och cyklofosfamid ger bättre behandlingseffekt 

både hos patienter som inte behandlats tidigare och de som behandlats tidigare och 

som är känsliga för fludarabin. R-FC behandling visade sig signifikant förlänga den 

progressionsfria tiden hos patienter som inte var så gamla eller sjuka. Dessutom 

sänktes MRD nivån hos fler och låg MRD nivå gav förlängd PFS jämfört med höga 

nivåer. Längre PFS sågs också hos patienter med ett högt uttryck av PTK2-genen. En 

patientgrupp som inte gynnades lika mycket av denna behandling var patienter med 

17p-deletion, utan där krävs en annan behandling. Tillägg av rituximab gav också 

längre OS och fler patienter som uppnådde CR. Mindre allvarliga biverkningar var 

vanligt förekommande med både FC och R-FC behandling, men fler som hade fått 

R-FC behandling fick neutropeni och leukocytopeni. R-FC behandlingen höjde 

QALY med 1,127 och ICER blev €17979 per QALY (ca 168 000 kr) och räknades 

som kostnadseffektiv i Tyskland. Om behandlingen är kostnadseffektiv i Sverige 

beror på vad man är villig att betala för en QALY och om kostnaden understiger 

ICER (33). Det krävs hälsoekonomiska studier gjorda från ett samhällsperspektiv för 

att få en uppfattning om behandlingen är kostnadseffektiv för samhället.  
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