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Axitinib (Inlyta) för behandling av vuxna patienter med 
avancerad njurcancer (RCC) efter svikt på tidigare 
behandling med sunitinib eller cytokin. 
 
Ärendets handläggning 
Ärendet anmäldes av Magnus Lagerlund, verksamhetschef vid onkologiska kliniken, 
Länssjukhuset Kalmar, november 2012. Ärendet togs upp vid gruppens möte 121203, där beslut 
togs att ärendet skulle beredas för diskussion vid möte 130107. 
 
Bakgrund 
Vid njurcancer är förlust av von Hippel-Lindau-genens funktion vanlig, vilket leder till 
dysreglering av vascular endothelial growth factor (VEGF), med överuttryck av VEGF-protein 
och ökad tumörangiogenes. Axitinib är en andra generationens tyrosinkinashämmare (TKI), som 
selektivt hämmar VEGF-receptorerna 1,2 och 3. Dessa receptorer är involverade i patologisk 
angiogenes, tumörtillväxt och metastatisk spridning.  
 
Axitinib har prövats i 23 fas I och II studier, varav 14 med friska försökspersoner, totalt 822 
personer. Farmakokinetiska data har bl a visat att max plasmakoncentration sker inom 4 timmar. 
Absorptionen påverkas ej av fasta eller måltid. Läkemedlet metaboliseras främst i levern av 
CYP3A4/5, 80 % elimineras via levern. Kön eller ålder påverkar inte i klinisk signifikans 
metabolismen. Dock har det visats sig att personer av japanskt (asiatiskt?) ursprung har minskad 
utsöndring av axitinib. 
 
Dosresponsstudier visar att primär dosbegränsande toxicitet vid nivån 10 mg x 2 var hypertension, 
maximalt tolererbar dos fastställdes till 20 mg 2 gånger dagligen. Axitinib är en peroral beredning 
och rekommenderad startdos är 5mg x 2, som kan eskaleras vid frånvaro eller lättare biverkningar 
till 7 mgx2 och max 10mgx2. 
 
Axitinib, under namnet Inlyta, godkändes av EMA maj 2012 med indikationen behandling av 
vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC) efter svikt på tidigare behandling med sunitinib 
eller cytokin. Fyra ledamöter i den rådgivande vetenskapliga kommittén CHMP reserverade sig 
mot beslutet. 
 
Underlag för bedömningen 
Registreringsstudien för axitinib, A4061032 (AXIS), var en fas III randomiserad öppen 
multicenterstudie, där axitinib (arm A) jämfördes med sorafenib (arm B), hos patienter med 
avancerad njurcancer efter svikt på tidigare behandling (1). Behandling hade givits med sunitinib, 
bevacizumab+interferon-alfa, temsirolimus eller cytokiner, eller kombination av dessa. 
Patienterna randomiserades 1:1 att erhålla axitinib eller sorafenib, 723 patienter randomiserades. 
Behandlingen gavs kontinuerligt i 4 veckors cykler. I arm A startdos 5mg x 2, och i arm B 400mg 
x 2. Vid god tolerans efter 2 veckors behandling kunde doseskalering göras i arm A, till 7 mg x 2. 
Om fortsatt god tolerans efter ytterligare 2 veckor, var doseskalering till 10mg x 2 tillåten. 37% 
kunde genomföra doseskalering, 31% dosreducerades pga toxicitet.  I arm B gjordes ingen 
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doseskalering. Cross-over var ej tillåtet. Studiens primära syfte var progressionsfri överlevnad 
(PFS). Sekundära mått var total överlevnad (OS), respons (ORR) och tid till försämring.  
 
Median PFS var i arm A 6,7 månader mot 4,7 i arm B, HR 0,665. I gruppen som fått cytokiner 
(251 patienter) som primärbehandling var PFS i arm A 12,1 månader mot 6,5 månader i arm B, 
HR 0,462. Sunitinib gavs till 389 patienter som första linjens behandling, PFS för arm A var då 
4,8 månader mot 3,4 månader i arm B, HR 0,741. ORR för axitinib var 19 % och för sorafenib 9 
%. Ingen skillnad i OS noterades, men det var skillnad i den grupp av patienter som fått cytokiner 
som första linjens behandling jämfört de som fick sunitinib. Arm A 29,4 månader mot 27,8 
månader arm B i cytokingruppen. För sunitinibgruppen i arm A 15,2 månader mot 16,5 månader i 
arm B. 
 
Vanligaste biverkningar i för axitinib var diarré, hypertoni, fatigue, minskad aptit och illamående 
som vardera drabbade ca 30% av patienterna.  För sorafenib var palmoplantart syndrom den 
enskilt vanligaste biverkningen, ca 50% drabbades. Sjukdomsprogress var den vanligaste orsaken 
till avbrytande av behandlingen i båda armarna. Biverkningar orsakade behandlingsavslut hos 
9,2% i arm A och 13% i arm B. 
 
Hälsoekonomi 
För 6,4 månaders behandling är kostnaden 245 000 kronor/patient. Då PFS är 2 månader längre 
för patienterna som fick axitinib jämfört sorafenib, blir kostnaden 53 000 kronor högre/patient. 
Pris per månad är exakt lika 38 311 kronor. 
 
Cirka 100 personer insjuknar i njurcancer/år i regionen. 40 av dessa har en generaliserad sjukdom 
vid diagnos. Man räknar med att ungefär 20 patienter får behandling. Av dessa får ca 9 st andra 
linjens behandling, och det skulle vara den gruppen som är aktuell för axitinib.  
 
Gruppens bedömning 
Expertgruppen bedömer att underlaget för godkännandet är relativt svagt. Studien inkluderade 
huvudsakligen patienter som tidigare fått behandling med cytokin eller sunitinib (Sutent). Cytokin 
används i mycket liten omfattning idag och sunitinib är att betrakta som förstahandsmedel idag. 
Analys av subgrupper i studien visar att fördelen med axitinib i förhållande till sorafenib vad 
gäller PFS var tydlig i patienter som tidigare fått cytokinbehandling men mycket liten hos 
patienter som tidigare fått sunitinib. Det var även en trend mot att axitinib gav en sämre 
överlevnad än sorafenib i tidigare sunitinib-behandlade patienter, denna skillnad var dock inte 
signifikant. Det är mekanistiskt rimligt att förvänta sig en viss korsresistens mellan olika 
tyrosinkinashämmare vilket kan förklara ovan nämnda resultat. Dessa resultat låg till grund för att 
fyra av CHMP´s medlemmar reserverade sig mot att godkänna indikation för patienter som 
tidigare fått behandling med sunitinib (2). Vidare har NICE i Storbritannien givit en preliminär 
negativ rekommendation mot användning av axitinib baserat på brister i studieupplägget (3). När 
det gäller säkerhet förefaller axitinib uppvisa ett annat mönster av biverkningar än sorafenib och 
kan möjligen tolereras bättre av vissa patienter. 
 
Sammanfattningsvis finner expertgruppen att såväl brister i studieupplägg som den marginella 
nyttan av axitinib som andra linjes behandling talar mot att rekommendera denna behandling 
framför övrigt tillgängliga andra linjens behandlingar och/eller best supportive care.  
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