
 

 

 

 

 

Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  160118 

 

Zykadia (ceritinib) vid ALK-positiv icke småcellig lungcancer 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom till expertgruppen 2015-07-16 från Anders Vikström, överläkare vid 

Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet bordlades vid expertgruppens 

möte 2015-11-02 i väntan på beslut från TLV.  

Bakgrund 

Icke småcellig lungcancer utgör 85 % av all lungcancer. Vid diagnos har 10-15 % av patienterna 

lokalt avancerad sjukdom och 40 % metastaserande sjukdom. Patienter som har en ALK 

(Anaplastiskt LymfomKinas) positiv sjukdom, är yngre, oftare icke-rökare och diagnosticeras oftare 

vid ett mer avancerat stadium av sjukdomen. Medianöverlevnad utan specifik behandling är ca 12 

månader. Vanligtvis är denna grupp behandlingsrefraktära för erlotinib. Crizotinib (Xalkori) är idag 

godkänt för behandling av patienter med ALK-positiv lungcancer efter svikt på cytostatika. Vid svikt 

på crizotinib har det inte funnits något alternativ. Studier för 3:e linjens cytostatikabehandling saknas. 

Ceritinib godkändes i maj 2015 av EMA under namnet Zykadia. Den blockerar ALK aktiviteten, och 

på så sätt reducerar tillväxt och spridning. Den godkända indikationen är behandling av ALK-positiv 

icke småcellig lungcancer, som progredierat på crizotinib. 

Underlag för bedömningen 

Godkännandet av ceritinib, grundar sig på en fas I-studie kallad ASCEND-1(1) och en fas II-studie 

kallad ASCEND-2 (2), utan kontrollgrupper. Totalt rör det sig i dessa studier om drygt 300 patienter 

som tidigare behandlats med crizotinib.  Ca 85 % var under 65 år. Overall response rate i studierna 

var 56 % respektive 39 % (behandlande läkares utvärdering).  Medianöverlevnad var 16.7 respektive 

14 månader. Progressionsfri överlevnad var median 6.9 respektive 5.7 månader. I medeltid gavs 

behandling mellan 8-9 månader. Tumörrespons noterades hos 56 % respektive 37 % av patienterna. 

Likartad responsfrekvens noterades oavsett förekomst av hjärnmetastaser. 

Utöver studierna ovan som låg till grund för godkännandet finns preliminära resultat från studien 

ASCEND-3 (4), vilken inkluderade patienter utan tidigare crizotinib-behandling. Även här sågs god 

respons (64 %), även i patienter med hjärnmetastaser. 

Biverkningar 

Vanliga biverkningar är diarré, illamående, kräkningar, trötthet, buksmärtor, hudutslag, nedsatt aptit 

och förstoppning. Förhöjda levervärden är vanligt, anemi och förhöjt kreatinin. EKG ska kontrolleras 

då förlängt QT-intervall kan förekomma. Lunginflammation är en vanlig biverkan. I ovan nämnda 

studier avbröt 6-8 % av patienterna pga biverkningar (1,2). 

Interaktion med andra läkemedel är känt bl a för diklofenak, midazolam, fentanyl och warfarin. 

Andra läkemedel som påverkar CYP3A, kan då öka eller minska koncentrationen av ceritinib. 

Exempel på sådana substanser är karbamazepin, fenytoin, rifampicin och ketokonazol. Absorptionen  



 

 

 

 

av ceritinib är pH-beroende varför man kan förvänta sig interaktion med magsyrahämmande 

läkemedel (3).  

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Behandlingstiden i de registreringsgrundande studierna var ungefär 9 månader och med antagande 

om en dos på 750 mg dagligen blir kostnad per behandlad patient ca 452 000 SEK, baserat på listpris. 

I regionen torde ca 20-30 ALK-positiva NSCLC-patienter diagnosticeras årligen. Man kan förvänta 

sig ett gradvis ökat antal patienter som blir aktuella för ceritinib-behandling i takt med att de sviktar 

på crizotinib. 

Utifrån tillståndets svårighetsgrad anser TLV att man kan acceptera en stor osäkerhet i skattningen av 

kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår.  Inom ramen för förmånslagens möjlighet till överläggning 

har TLV fört en dialog med landstingen och företaget kring de stora osäkerheterna. Landstingen och 

företaget har kommit överens om en sidoöverenskommelse med riskdelning för att hantera de 

osäkerheter som finns vad gäller den ökade överlevnaden efter progression (5). Baserat på den 

riskdelningen bedömer TLV att kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår hamnar någon stans mellan 

440 000 och 930 000 kr, vilket får anses vara acceptabelt. Under förutsättning att landsting och 

regioner tecknar avtal om riskdelning så ingår Zykadia i läkemedelsförmånen från och med 16 dec 

2015. Företaget ska inkomma med nya hälsoekonomisk analys senast dec 2018, då ytterligare 

jämförande data väntas finns tillgängliga. 

Utlåtande 

Expertgruppen noterar att preparatet är godkänt på studier som saknar kontrollgrupp vilket försvårar 

bedömningen av behandlingens värde. Samtidigt är behovet av behandling mycket stort i den aktuella 

patientgruppen. Expertgruppen finner att Zykadia kan användas inom ramen för riskdelningsavtalet 

och med strikt beaktande av den godkända indikationen, dvs som tredje linjens behandling (efter 

cytostatika och crizotinib) av ALK-translokerad NSCLC och med uppföljning via 

lungcancerregistret. Då det vetenskapliga underlaget är svagt och det nu sker en mycket snabb 

utveckling inom området ALK-translokerad NSCLC bör man överväga om patienter kan ingå i 

klinisk prövning. 
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