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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  160215 

Ramucirumab (Cyramza) vid icke-småcellig lungcancer.  

 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom till expertgruppen 2015-12-11 från överläkare Anders Vikström, 
Lungkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet diskuterades och beslut fattades vid 
expertgruppens möte 2016-02-15. Utlåtande bygger till delar på en tidig bedömningsrapport 
från Otis-projektet från oktober 2015 (1). 

 

Bakgrund 

Ramucirumab (Cyramza) godkändes i början av 2016 i kombination med docetaxel för 
behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig 
lungcancer med sjukdomsprogression efter platinumbaserad kemoterapi. Preparatet 
marknadsförs av Lilly. Ramucirumab ges intravenöst 10 mg/kg var tredje vecka.  

Ramucirumab är en monoklonal antikropp som verkar genom att binda till VEGF2-receptorn 
vilket minskar kärlnybildning (angiogenes) (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 skiveptiel- och 
ickeskivepitelcancer.  
 

Underlag för bedömningen 

Godkännandet baseras huvudsakligen på dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie som 
kallas REVEL (3). Studien inkluderade 1253 patienter som fått första linjens behandling och 
progredierat under eller efter den behandlingen. Patienter med både skivepitel- och icke-
skivepitelcancer och med performance status 0-1 inkluderades i studien. Primärt utfallsmått 
var totalöverlevnad och sekundära mått var progressionsfri överlevnad och tumörrespons. 
Ramucirumab gavs som intravenös infusion 10 mg/kg var tredje vecka som tillägg till 
docetaxel 75 mg/m2.  

Kombinationen av ramucirumab och docetaxel gav en signifikant överlevnadsvinst om 1,4 
månader (10,5 vs 9,1 månader, HR=0.86) jämfört med docetaxel + placebo. Progressionsfri 
överlevnad var 4,5 vs 3,0 månader. Andelen patienter med objektiv tumörrespons var 23 % vs 
14 %. 
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Biverkningar 

Det var ingen skillnad i den övergripande förekomsten av allvarliga biverkningar mellan de 
två grupperna i fas III-studien (43 % vs 42 %). Neutropeni grad 3 eller högre var vanligare i 
ramucirumabgruppen (49 %) jämfört med kontrollgruppen (39 %). Fler fall av lindrigare 
blödning, framförallt näsblod, noterades i ramucirumabgruppen (29 % vs 15 %). Andelen 
studieavbrott på grund av biverkningar var 15 % i ramucirumabgruppen jämfört med 9 % i 
kontrollgruppen. 

 

Behandlingskostnad  

Behandlingstid i studien var ca 15 veckor vilket motsvarar i snitt 4,5 infusioner. Det innebär 
en kostnad på ca 190 000 kr per behandlad patient. Ett års behandling med ramucirumab var 
tredje vecka skulle kosta knappt 700 000 kronor. Enligt anmälan torde antalet patienter i 
sjukvårdsregionen som kan vara aktuella för denna behandling understiga 10 patienter. 

Det saknas, vid den nu aktuella indikationen, en hälsoekonomisk analys från TLV och även 
rekommendation från NT-rådet. Man kan notera att tillägget av ramucirumab till docetaxel 
innebär en stor kostnad. Samtidigt får man anta att de flesta patienter idag inte skulle 
behandlas med enbart docetaxel i andra linjen utan även få tillägg av tex pemetrexed, erlotinib 
eller nintedanib. Även nivolumab är ett idag ett alternativ vid skivepiteltyp. Inom kort väntas 
dock godkännande för nivolumab även vid icke-skivepiteltyp. 

 

Gruppens bedömning 

Expertgruppen noterar att tillägg av ramucirumab till docetaxel innebär en något förlängd 
överlevnad, progressionsfri överlevand och ökad responsfrekvens. Samtidigt innebär tillägget 
en ökad förekomst av tex blödningar och ökad andel patienter som avbryter behandling pga 
biverkningar. Utifrån den höga kostnaden och de mycket begränsade effekterna bedömer 
expertgruppen att ramucirumab inte har en plats i rutinsjukvård för behandling av icke-
småcellig lungcancer. 
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