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Portrazza (necitumumab) vid icke-småcellig lungcancer av 
skivepiteltyp.  

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom till expertgruppen 2015-12-28 från överläkare Anders Vikström, 
Lungkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet vilade i avvaktan på uppgift om 
pris och lanseringsdatum och beslut fattades vid expertgruppens möte 2016-04-11. Utlåtande 
bygger till delar på en tidig bedömningsrapport från Otis-projektet från oktober 2015 (1). 

 

Bakgrund 

Necitumumab (Portrazza) godkändes i februari 2016 i kombination med gemcitabin och 
cisplatin som första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller 
metastaserad skivepitelcancer som uttrycker EGFR. Preparatet marknadsförs av Lilly. 
Necitumumab administreras dag 1 och dag 8 i varje 3-veckorscykel som tillägg till 
gemcitabin- och cisplatinbaserad kemoterapi i upp till 6 behandlingscykler, följt av enbart 
necitumumab till patienter vars sjukdom inte har progredierat, fram till sjukdomsprogression 
eller oacceptabel toxicitet (2). 

Necitumumab är en monoklonal antikropp som binder till human epidermal 
tillväxtfaktorreceptor 1 (EGFR). Därmed antas man få en hämning av malign progression, 
induktion av angiogenes och aktivering av celldöd (2). 
 
Lungcancer är den fjärde vanligaste cancerdiagnosen med ca 3600 fall per år i Sverige. Icke-
småcellig lungcancer (NSCLC) är den dominerande undergruppen inom lungcancer och kan 
indelas i skivepitel- och icke-skivepitelcancer.  

 

Underlag för bedömningen 

Godkännandet baseras huvudsakligen på en fas III-studie som kallas SQUIRE (3). Studien är 
en randomiserad, öppen multicenterstudie av kemoterapi med gemcitabin-cisplatin plus 
necitumumab jämfört med kemoterapi med gemcitabin-cisplatin ensamt i första linjens 
behandling av patienter med stadium IV NSCLC av skivepiteltyp.  
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I SQUIRE erhöll 545 patienter necitumumab tillsammans med gemcitabin och cisplatin, och 
548 patienter fick endast gemcitabin-cisplatinbehandling. Om det inte fanns någon 
sjukdomsprogression i necitumumabgruppen efter sex cykler av terapin fortsatte man med 
necitumumab i monoterapi. Av de inkluderade patienterna var 83–84 procent män och 90 
procent rökare. 

 

Behandling med necitumumab resulterade i en statistisk signifikant förlängning av total 
överlevnad (OS; primärt effektmått) med 1,6 månader (HR=0.84, p=0.01). Den 
progressionsfria överlevnaden (PFS) ökade endast med 0,2 månader, men skillnaden var trots 
det signifikant (HR=0.85, p=0.006)  

 

 

Biverkningar 

Vanligast förekommande biverkningar var hudreaktioner och hypomagnesi, vilket är typiska 
biverkningar för EGFR-antikroppar. Tillägget av necitumumab till gemcitabin och cisplatin 
gav dock ingen ökning av klassiska cytostatikabiverkningar såsom neutropeni, 
trombocytopeni och trötthet. 

Bland de allvarliga biverkningarna (≥ grad 3) som tillägg av necitumumab gav dominerade 
elektrolytrubbningar, hudreaktioner (8 %) och venösa tromboemboliska händelser (5 %). 
Dödsfall som ansågs kunna relateras till behandlingen noterades för 15 patienter i 
necitumumabgruppen och 10 i kontrollgruppen.  
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Behandlingskostnad  

I den pivotala studien var PFS för gruppen som fick necitumumab 5.7 månader, vilket 
motsvarar ca 8 cykler. Kostnaden för necitumumab baserat på listpris blir då ca 205 000 kr 
per patient (8 cykler x 2 doser a 12 800 kr). Utöver detta finns kostnader för gemcitabin och 
cisplatin. 

TLV har inom ramen för klinikläkemedelsprojektet inte fått i uppdrag att titta på 
kostnadseffektiviteten för necitumumab.  

Antalet patienter i sydöstra sjukvårdsregionen med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp 
som uttrycker EGFR uppgår enligt anmälan till ca 75. Baserat på performance status kommer 
sannolikt en del att inte bli aktuella för behandling. I regionen används framför allt 
karboplatin i kombination med gemcitabin eller paklitaxel. Cisplatin ges i undantagsfall i 
stället för karboplatin då det kräver bl.a. mer prehydrering vilket ger en ökad tidsåtgång. Om 
man strikt följer den godkända indikationen (i kombination med cisplatin och gemcitabin) 
innebär det att högst 15 patienter kan bli aktuella för behandling, men tillåter man sig att 
extrapolera till en användning av necitumumab i kombination med karboplatin och 
gemcitabin ökar patientpopulationen till ca 60 patienter. 

 

Gruppens bedömning 

Expertgruppen noterar behovet av nya effektiva behandlingar för icke-småcellig lungcancer 
av skivepiteltyp. Tillägget av necitumumab till platinabaserad kemoterapi innebär dock en 
mycket liten överlevnadsvinst till priset av relativt allvarliga biverkningar. Baserat på detta 
och den höga kostnaden bedömer expertgruppen att necitumumab inte har en plats i 
rutinsjukvård för behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp. 
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