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Ramucirumab (Cyramza) vid andra linjens behandling av magsäckscancer. 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom i mars 2015 från professor Maria Albertsson, Onkologiska kliniken, 

Universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet behandlades vid expertgruppens möte 150427 då det 

bordlades i väntan på hälsoekonomisk utvärdering av TLV. Ärendet togs upp igen 151005. 

 

Bakgrund 

Ramucirumab är en human antikropp av IgG1-typ och riktar sig mot vascular endothelial growth 

factor receptor 2 (VEGFR2) och hämmar på så sätt angiogenesen (1). Angiogenes anses viktig för 

tillväxt av magsäckscancer (2). Cyramza har utvecklats av ImClone Systems Inc och marknadsförs 

av Eli Lilly. 

Medlet godkändes av FDA i april 2014 och av EMA i december 2014. Indikationen är monoterapi 

alternativt i kombination med paklitaxel för behandling av patienter med avancerad magsäckscancer 

eller adenocarcinom i gastroesofageala övergången med sjukdomsprogress efter tidigare platina- och 

fluoropyrimidinbaserad kemoterapi. Den rekommenderade dosen som monoterapi är 8 mg/kg som 

intravenös infusion varannan vecka för de patienter som inte bedöms tåla kombinationsbehandlingen. 

I kombination med paklitaxel är rekommenderad dos 8 mg/kg dag 1 och 15 i en 28-dagarscykel. 

Paklitaxel ges i dosen 80 mg/m2 dag 1, 8 och 15. Premedicinering med histamin 1 receptor-

blockerare rekommenderas för att minska risken för infusionsrelaterade reaktioner. Cyramza är 

föremål för utökad övervakning som ett godkännandevillkor. 

 

Underlag för bedömningen 

Godkännandet baseras på två studier, RAINBOW (3) och REGARD (4). RAINBOW-studien var en 

dubbel-blind randomiserad fas 3 studie där ramucirumab + paklitaxel jämfördes med placebo + 

paklitaxel hos 665 patienter. Primär endpoint var totalöverlevnad. Medianöverlevnaden i 

ramucirumabgruppen var 9,6 månader jämfört med 7,4 månader i placebogruppen. Efter ett år levde 

40 % av patienterna i ramucirumab-gruppen mot 30 % i placebogruppen. Nedan visas Kaplan-Meier 

kurvor för totalöverlevnad (A) och progressionsfri överlevnad (B). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REGARD-studien var en fas 3-studie omfattande 335 patienter som randomiserades (2:1) till 

ramucirumab eller placebo. Totalöverlevnaden (median) var 5,2 månader i ramucirumab-gruppen 

jämfört med 3,8 i placebogruppen. Kaplan-Meierkurvor visas nedan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Biverkningar 

De allvarligaste biverkningarna förknippade med ramucirumab är gastrointestinal perforation, 

gastrointestinal blödning och arteriella tromboemboliska händelser. Vanliga biverkningar är 

hypertoni, näsblödning och proteinuri. 

 

Behandlingskostnad 

I REGARD-studien (monoterapi) gavs i median fyra infusioner per patient. Räknat på 70 kg patient 

blir läkemedelskostnaden ca 140 000 kr per patient. I RAIBOW-studien (kombination med 

paklitaxel) gavs i median 9 behandlingar vilket ger en läkemedelskostnad på ca 317 000 kr per 

patient. I anmälan uppskattas antalet patienter som kan komma i fråga för behandling med 

ramucirumab till 20 per år i sjukvårdregionen. TLV bedömer kostnaden per QALY till 1,3 – 1,9 

miljoner kr, beroende på val av jämförelsebehandling samt om indirekta kostnader tas med i analysen 

(5).  

 

Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer, i likhet med NT-rådet (6), att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat 

levnadsår (QALY) klart överskrider den nivå som kan accepteras för att rekommendera användning 

av Cyramza hos patienter med avancerad magsäckscancer eller adenocarcinom i gastroesofageala 

övergången med sjukdomsprogress efter tidigare platina- och fluoropyrimidinbaserad kemoterapi. 
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