
1

Regionala arbetsgruppen cancerläkemedel 2022-10-24

Lumykras (sotorasib) för behandling av icke-småcellig
lungcancer med KRAS G12C-mutation.

Ärendets handläggning

Ärendet inkom till arbetsgruppen 220114 och bordlades i väntan på förmånsbeslut från TLV.
Ärendet hanterades på arbetsgruppens möte 221024. Underlaget nedan är delvis hämtat från
den tidiga bedömningsrapporten inom ramen för regionernas horizon scanning (1).

Bakgrund

I Sverige drabbas cirka 4000 patienter per år av lungcancer, av dessa är ca 80 % av typen
icke-småcellig lungcancer (NSCLC) (2). Omkring 10-15 % av patienterna med NSCLC har
en KRAS G12C-mutation. KRAS G12C-mutationen ses även vid vissa andra tumörtyper,
framför allt bukspottkörtelcancer och kolorektalcancer och spelar en nyckelroll i
tumörcellstillväxt (3). Mutationen gör att KRAS hamnar i sin aktiva form vilket leder till en
intracellulär signalering via RAF/MEK/ERK. Ökad signalering i dessa vägar leder till ökad
proliferation och överlevnad hos tumörcellen. När en KRAS G12C-hämmare som sotorasib
binder enzymet så stannar det i sin inaktiva form och signaleringen blockeras, vilket i
djurmodeller visats begränsa tumörtillväxt (1).

Idag behandlas NSCLC normalt med immunterapi (PD1- eller PDL1-hämmare) med eller
utan platinumbaserad kemoterapi. Vid svikt på första linjens behandling varierar behandling
beroende på histologi, men består ofta av docetaxel eller gemcitabin + karboplatin/vinorelbin
eller pemetrexed+karboplatin. För de subgrupper av NSCLC som har vissa tumörgenetiska
markörer så ges istället tex EGFR-hämmare, ALK-hämmare eller ROS1-hämmare.

Den godkända indikationen för sotorasib är som monoterapi av avancerad NSCLC
med KRAS G12C-mutation, vid progression efter minst en tidigare linje av systemisk
behandling. Doseringen är 960 mg sotorasib (åtta 120 mg-tabletter) en gång dagligen.
Godkännandet är villkorat att bolaget ska inkomma med ytterligare evidens (ffa fas III-data)
för ett fullständigt godkännande.

Underlag för bedömningen

Det huvudsakliga underlaget för godkännande var fas II-studien ”CodeBreaK100”. Studien
var en oblindad enarmad fas I/II-studie som utvärderar säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik
och farmakodynamik för sotorasib i monoterapi hos patienter med avancerade solida tumörer
med KRAS G12C-mutation. Resultaten för patienter med NSCLC har redovisats separat (4).
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I studien inkluderas 126 patienter varav 124 hade mätbar tumör vid baseline. Patienterna hade
ECOG performance status 0-1, 95 % hade adenocarcinom och de hade fått en (43 %), två (35
%) eller tre (22 %) tidigare behandlingslinjer. Majoriteten hade fått behandling med
immunterapi och platinumbaserad kemoterapi. Primär endpoint i studien var objektiv
tumörrespons och viktiga sekundära effektmått var responsduration och progressionsfri
överlevnad (PFS).

Objektiv respons uppnåddes hos 37 % av patienterna, varav 3 % nådde en komplett respons.
Median responsduration var 11,1 månader. PFS var 6,8 månader och medianöverlevnaden
12,5 månader.

Ref (4)

En fas III-studie där sotorasib jämfördes med docetaxel i andra linjens behandling av NSCLC
(CodeBreaK 200 trial,) presenterades på ESMO september 2022 samt i ett pressmeddelande
från företaget (5). Dessa data är alltså inte granskade vetenskapligt eller av regulatorisk
myndighet. I denna studie randomiserades 345 patienter till sotorasib eller docetaxel. Primär
endpoint var PFS. Median PFS var 5,6 månader mot 4,6 månader för docetaxel (HR, 0.66
[95% CI: 0.51, 0.86]; P = 0.002). Tumörrespons noterades hos 28 % av patienterna i
sotorasib-armen och 13 % i docetaxel-armen. Totalöverlevnaden i studien visade ingen
signifikant skillnad mellan grupperna (10.6 mot 11.3 månader, sotorasib respektive
docetaxel; HR, 1.01 [95% CI: 0.77, 1.33]; P = 0.53). Man ska notera att patienter som
randomiserats till docetaxel tilläts byta över till sotorasib vid progress vilket försvårar
överlevnadsanalysen.
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Biverkningar

I fas II-studien var de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna milda (grad 1-2) och
utgjordes av diarré (32 %), illamående (19 %), förhöjt alaninaminotransferas (ALAT)
respektive aspartataminotransferas (ASAT) (15 % vardera) och fatigue (11 %). De vanligaste
grad 3/4-biverkningarna var ASAT/ALAT-stegring (omkring 6 %) samt diarré.

I fas III-studien noterades grad ≥ 3 behandlingsrelaterade biverkningar hos 33 % sotorasib-
patienterna och 40 % för docetaxel.  De vanligaste rapporterade biverkningarna var  diarré
(34% sotorasib; 19% docetaxel), fatigue (7 % vs 25 %), håravfall (1 % vs 21 %), illamående
(14 % vs 20 %) and anemi (3 % vs 18 %).

Behandlingskostnad och hälsoekonomi

Månadskostnaden vid rekommenderad startdos är 61 000 kr, medan TLV bedömer kostnaden
för docetaxel till ca 1000 kr/mån (administreringskostnad tillkommer).
Medianbehandlingstiden är enligt TLV ca 7 månader vilket ger en kostnad om ca 430 000 kr
per behandlad patient.

TLV har i sin hälsoekonomiska analys huvudsakligen jämfört sotorasib med docetaxel. Värt
att notera är att resultat från den randomiserade fas III-studien inte ingått i TLV´s underlag
för beslut utan förmånsbeslutet baserades på en indirekt jämförelse mot docetaxel.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för sotorasib
jämfört med docetaxel är ca 1 miljon kronor. Även med beaktande av osäkerheter i analysen
bedömer TLV att kostnaden per vunnet QALY är i nivå med den kostnad per QALY som
TLV bedömer som rimlig för behandling av tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. TLV
har därför beslutat att sotorasib ska ingå i läkemedelsförmånen med begränsning till vuxna
patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med KRAS G12C-mutation,
vid progression efter minst en tidigare linje av systemisk behandling.

Enligt inkommen anmälan diagnostiserades under tiden 2016-2020 i medeltal 330 patienter/år
med NSCLC i sydöstra sjukvårdsregionen. 12 % kan uppskattas ha KRAS G12C-mutation
dvs ca 40 patienter per år. Minst hälften av dessa bedöms bli aktuella för
andralinjesbehandling. Således 20-30 pat/år som är aktuella för behandling enligt den aktuella
indikationen (6).

Nationella rekommendationer

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer (2) ger ingen specifik rekommendation för
behandling av patienter med KRAS-mutation G12C. Behandling sker i linje med hur
patienter utan tumörgenetiska behandlingsprediktiva markörer behandlas, se ovan.
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Gruppens bedömning

Arbetsgruppen noterar att det finns ett behov av ytterligare behandlingsalternativ för patienter
som progredierat på första eller senare linjers behandling av KRAS-muterad NSCLC.

Biverkningsprofilen för sotorasib bedöms fördelaktig jämfört med docetaxel. Sotorasibs
villkorade godkännande baseras dock på huvudsakligen tumörrespons från en okontrollerad
fas I/II-studie vilket försvårar värdering av vilken nytta behandlingen gör relativt andra
möjliga behandlingar i denna situation. Även den hälsoekonomiska analysen bygger på
resultat från fas I/II.

Nytillkomna preliminära resultat från randomiserad studie indikerar enligt arbetsgruppen att
nyttan avseende progressionsfri överlevnad är mycket begränsad och att ingen
överlevnadsvinst kunde visas. Arbetsgruppen anser därför, vid en sammanvägning av effekt,
säkerhet och kostnad, att sotorasib inte kan rekommenderas. Gruppens beslut kan komma att
omprövas när mer detaljerade resultat från den randomiserade studien presenteras.
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