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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2021-06-21 

Piqray (alpelisib) vid behandling av metastaserande bröstcancer 

med PIK3CA-mutation efter svikt på första linjens endokrina 

behandling. 
 

Uppdatering 221121 

Efter uppdatering av nationellt vårdprogram bröstcancer publicerad augusti 2022 har RAG 

Cancerläkemedel gjort en förnyad prövning av alpelisib. Baserat på BYLieve-studien har 

vårdprogramgruppen valt att rekommendera alpelisib även för patienter som tidigare 

behandlats med aromatashämmare (AI) i kombination med CDK4/6-hämmare. Det är idag en 

etablerad förstalinjesbehandling vid  hormonreceptorpositiv, HER2-negativ lokalt avancerad 

eller metastaserande bröstcancer. RAG Cancerläkemedel noterar att evidensen för alpelisib 

efter tidigare behandling med CDK4/6+AI är relativt svag och biverkningsprofilen fortsatt 

utmanande. Samtidigt bedöms rekommendationen rimlig baserat på att i stort sett samtliga 

patienter idag behandlas med CDK4/6-hämmare och responsen förefaller likartad den i 

studierna nedan. RAG Cancerläkemedel anser det därför rimligt att alpelisib kan användas i 

linje med rekommendationen i vårdprogrammet 

 

Referens: 
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Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till expertgruppen 20210108. Ärendet var vilande i väntan på beslut från TLV 

och behandlades vid expertgruppens möte 21-06-21. 

 

Bakgrund 

Varje år insjuknar cirka 8 500 personer i Sverige i bröstcancer. Ca 80 % av dessa har 

östrogenreceptorpositiv (ER+), HER-2-negativ tumör. I nuläget erbjuds dessa patienter 

behandling med CDK4/6-hämmare i kombination med aromatashämmare i första linjen eller 

fulvestrant (om patienten tidigare fått endokrin behandling) vid metastaserande sjukdom. 

 

Ungefär 40-45% av all ER+ bröstcancer visar mutation i PIK3CA, vilket kan betyda att 

resistens utvecklas snabbare mot endokrin behandling. Alpelisib är en PI3Kα-hämmare som 

visat effekt på tumörceller med mutation i PIK3CA.  
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Alpelisib i kombination med fulvestrant är indicerat för hormonreceptorpositiv 

(HR-positiv),  HER2-negativ, lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer med en 

PIK3CA-mutation efter sjukdomsprogress efter endokrin behandling i monoterapi.  

 

Rekommenderad dos är 300 mg daglig, vid måltid i kombination med fulvestrant 500 mg 

intramuskulär injektion var 28 dag, men en dos 14 dagar efter den initiala dosen (1). 

 

 

Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är studien 

SOLAR-1 (2), som är en dubbel-blind placebokontrollerad fas III-studie. Under tiden juli 

2015 till juli 2017 randomiserades 572 patienter, varav 341 var PIK3CA-muterade. 

Patienterna delades in i två kohorter utifrån mutationsstatus, till att randomiseras 1:1 till 

antingen alpelisib+fulvestrant eller placebo+fulvestrant. Medianåldern var 63 år. 60 % hade 

fått cytostatika (adjuvant eller neoadjuvant) och endast 6 % CDK4/6-hämmare före 

behandling med alpelisib. 70 % hade ECOG 0 och 30 % ECOG 1. Primär endpoint var 

progressionsfri överlevnad. 

 

I kohorten med PIK3CA-muterade patienter dubblerades progressionsfri överlevnad med 

tillägget av alpelisib, i median 11 månader mot 5.7 månader (primäranalys juni 2018, HR 

0,65, p=0,0007). Subgruppsanalyser visade en konsekvent effekt i den muterade kohorten, 

bl.a. oberoende av lung- och levermetastaser (2).  

 

 

Ref (1) 
 

 

En slutgiltig överlevnadsanalys visade ingen signifikant överlevnadsvinst. Medianöverlevnad  

39.3 månader för alpelisib + fulvestrant mot 31.4 månader för placebo+fulvestrant  

(HR=0.86, 95% CI, 0.64-1.15; p = 0.15) (2).  
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   (3) 
 

 

 

Subgruppen med patienter som tidigare behandlats med CDK4/6-hämmare i studien var 

mycket liten och därför begränsades indikationen till patienter som progredierat efter 

endokrin behandling i monoterapi. EMA sammanfattar i sin utredning av alpelisib att 

”…efficacy has not been established in the subpopulation of patients who previously have 

received CDK4/6 inhibitors in combination with endocrine therapy.” (4). 

 

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller 4 var förhöjt plasmaglukos (39 %), hudutslag 

(19 %), förhöjt gamma-glutamyltransferas (12 %), minskat antal lymfocyter (9 %), diarré 

(7 %), förhöjt lipas (7 %), hypokalemi (6 %), trötthet (6 %), viktminskning (5 %) (1). 

Biverkningar orsakade 25 % av alla permanenta avslut av behandlingen, i placebogruppen 4 

% (2).  

 

Hyperglykemi är den mest framträdande biverkan med alpelisib och fick hos en majoritet av 

de drabbade patienterna hanteras med perorala antidiabetika och i vissa fall med insulin (1). 

 

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Kostnaden för alpelisib i rekommenderad startdos är ca 18600 kr/mån. I den pivotala studien 

behandlades patienter med alpelisib i median 5.5 månader, vilket ger en kostnad per 

behandlad patient om ca 100 000 kr.  

 

Utifrån behandlingsrekommendationer i nationellt vårdprogram för bröstcancer samt 

utlåtande från TLV´s kliniska experter bedömer TLV jämförelsealternativet till alpelisib + 

fulvestrant är CDK4/6-hämmare + fulvestrant och då lyfter TLV särskilt ribociklib och att 

dessa kombinationer effektmässigt förefaller likvärdiga.  
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TLV har i beslutet om förmån för alpelisib gjort en s.k. kostnadsminimeringsanalys som visar 

att kostnaden för behandling med alpelisib ligger på ungefär samma nivå som ribociklib, 

cirka 173 000 kronor. I den utredningen utgår TLV från att patienterna behandlas i nio 

månader med alpelisib respektive ribociklib och inkluderar kostnad för testning av PIK3CA 

(5).  

 

Då majoriteten av de aktuella patienterna sannolikt får aromatashämmare + CDK4/6-

hämmare i första linjen kvarstår det endast ett fåtal patienter per år i regionen som uppfyller 

indikationen för att behandlas med alpelisib (dvs progress efter endokrin behandling i 

monoterapi).  

 

Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer (6), ger rekommendation enligt följande: 

 

Hos patienter med avancerad ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer med PIK3CA-mutation 

och progression på tidigare behandling med aromatashämmare, ger tillägget av PI3K-

hämmaren alpelisib till fulvestrant en signifikant förlängd progressionsfri överlevnad med 

5,3 månader i jämförelse med enbart fulvestrant (11,0 månader vs 5,7 månader) (+++) 

 

 

Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att alpelisib som tillägg till fulvestrant ger en nytta vad gäller 

progressionsfrihet men att det samtidigt inte innebär någon visad överlevnadsvinst. 

Biverkningsprofilen med hög förekomst av hyperglykemi innebär en utmaning. 

Expertgruppen bedömer dock att alpelisib kan användas med beaktande av den godkända 

indikationen som begränsar användningen till patienter med sjukdomsprogress 

efter endokrin behandling i monoterapi. Behandling bör (om läkemedlet inkluderas i det 

registret) följas upp via Register för Cancerläkemedel eller via individuella patientöversikter. 
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