
1 
 

 

Regional arbetsgrupp cancerläkemedel    2022-03-28 

Rozlytrek (entrektinib) vid solida tumörer med NTRK-genfusion 
respektive ROS1-positiv, icke-småcellig lungcancer 
 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till arbetsgruppen i februari 2022. Ärendet diskuterades på arbetsgruppens 
möte 220228 och beslut fattades 220328.  
 
 
Bakgrund 

Fusioner i generna för tropomyosin tyrosinkinasreceptorerna TRKA, TRKB och TRKC 
(benämnda NTRK1, NTRK2 och NTRK3) förekommer i ett stort antal typer av tumörer. De 
är dock relativt sällsynta och förekommer hos mindre än en procent av alla solida tumörer. 
Vissa tumörtyper har dock en markant högre förekomst av NTRK-fusioner, tex  sekretorisk 
bröstcancer, spottkörtelcancer av typen Mammary Analogue Secretory Carcinoma (MASC), 
papillär tyreoideacancer och vissa sarkom. Hos barn är NTRK-fusioner mycket vanligt 
förekommande (upp till 90 % av fallen) vid medfött mesoblastiskt nefrom och infantilt 
fibrosarkom (1). På senare år har det godkänts två läkemedel riktade mot tumörer med 
NTRK-fusioner, entrektinib och larotrektinib.  
 
ROS1-rearrangemang ses hos ca 1-2 % av alla patienter med icke-småcellig lungcancer 
(NSCLC) och är en av flera behandlingsprediktiva markörer som rekommenderas redan i 
primärutredningen. Sedan tidigare finns krizotinib godkänt vid ROS1-positiv NSCLC (2). 

Entrektinib är en hämmare av TRKA, TRKB och TRKC, ROS (ROS1) och anaplastisk 
lymfomkinas (ALK) . Fusionsproteiner som inkluderar TRK, ROS eller ALK är 
tumörgenererande genom signaleringsvägar som leder till obegränsad cellproliferation. 
Entrektinib visade in vitro och in vivo inhibering av cancercellinjer från flera tumörtyper, 
med NTRK, ROS1 och ALK fusionsgener (3).  
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Entrektinib ges peroralt i en dos om 600 mg en gång dagligen. Av EMA godkända 
indikationer är: 
 
NTRK 
Monoterapi  för behandling av vuxna och barn från 12 års ålder med solida tumörer som 
uttrycker en NTRK-genfusion, 

• som har en sjukdom som är lokalt avancerad, metastaserad eller när 
kirurgisk resektion sannolikt leder till svår morbiditet, och 

• som inte tidigare har fått en NTRK-hämmare 
• som inte har några tillfredsställande behandlingsalternativ 

 
ROS1 
Som monoterapi  för behandling av vuxna patienter med ROS1-positiv, avancerad icke-
småcellig lungcancer (NSCLC) som inte tidigare behandlats med ROS1-hämmare. 
 
 
Underlag för bedömningen 

ROS1-positiva icke-småcellig lungcancer 
Godkännandet vid ROS1-positiv NSCLC baseras huvudsakligen på analys av tre fas I/II-
studier (ALKA, STARTRK-1 och STARTRK-2). 161 patienter med lokalt avancerad eller 
metastaserad ROS1-positiv lungcancer inkluderas. Majoriteten av patienterna var ECOG 
performance status 0-1, 37 % var tidigare obehandlade och 40 % hade fått en linjes 
behandling (ffa cytostatika). Patienterna behandlades med entrektinib 600 mg/dag till 
progression eller oacceptabel toxicitet. Primära utfallsvariabler var objektiv responsfrekvens 
(ORR) och responsduration (DoR).  
 
I de sammanslagna studierna noterades en ORR på 67 % (se figur 1), DoR på 15,7 månader. 
9 % uppvisade komplett respons. Patienter med CNS-metastaser uppvisade intrakraniell 
respons på 79 %. Sekundera effektmått var progressionsfri överlevnad (PFS) median var 15,7 
månader, och totalöverlevnad (OS) som var 81 % vid 12 månader (median OS ej uppnådd). 
(4). 
 
Figur 1 
 

 
SLD=summan av längsta diametern, CR=komplett respons, PR=partiell respons, 
PD=progressiv sjukdom, SD=stabil sjukdom, NE/ND= ej bedömbar 
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En jämförande fas III-studie mellan entrektinib och krizotinib vid ROS1-positiv NSCLC är 
pågående.  
 
 
NTRK-fusionspositiva solida tumörer 
 
Godkännandet vid NTRK-positiva solida tumörer baseras huvudsakligen på samma fas I/II-
studier som ovan. I dessa studier inkluderades 121 patienter med NTRK-positiva solida 
tumörer, fördelat på 14 olika tumörtyper och över 30 olika histologier. Patienterna hade lokalt 
avancerad eller metastaserad sjukdom, de vanligaste tumörtyperna var sarkom, MASC, 
NSCLC, tyreoideacancer och kolorektalcancer. Majoriteten av patienterna hade fått en eller 
flera tidigare linjer av cytostatika (73 %), målriktad terapi (20 %), hormonterapi (8 %) eller 
immunterapi (11 %). Patienterna följdes upp i median ca 26 månader.  
 
Primära utfallsmått var ORR och DoR, sekundära mått var PFS. 61 % av patienterna 
uppnådde en komplett (n = 19) eller partiell (n = 55) respons. Median DoR var 20.0 månader  
och median PFS 13.8 månader. De patienter som svarade på behandlingen gjorde det inom 4 
veckor. 11 patienter hade vid inklusion mätbara CNS-metastaser, bland dessa var 
intrakraniell ORR 64 % och median intrakraniell DoR 22.1 månader. Respons i olika 
tumörtyper kan ses i figur 2 (5). 
 
 
 
Figur 2 
 
 

 
 
 
SLD=summan av längsta diametern, CUP=okänd primärtumör, CRC=kolorektalcancer, 
CR=komplett respons, PR=partiell respons, PD=progressiv sjukdom, SD=stabil sjukdom, 
NE/ND= ej bedömbar 
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Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna (≥20 %) i en sammanslagen säkerhetspopulation var bland 
annat trötthet, förstoppning, smakförändringar, ödem, yrsel, diarré, illamående. De vanligast 
förekommande allvarliga biverkningarna (≥2 %) var infektion i lungorna (5,2 %), dyspné (4,6 
%), kognitiv störning (3,8 %) och pleural vätskeutgjutning (3,0 %) och frakturer (2,4 %). 
Permanent avbrytande av behandling på grund av biverkningar förekom hos 4,6 % av 
patienterna (3).  
 
Biverkningar av grad 3/4 förekom hos ca 42 % i NTRK-studierna och ca 50 % i ROS1-
studierna (4,5).  
 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Månadskostnaden för entrektinib vid normaldosering är ca 44 400 kr och median 
behandlingstid vid NTRK-positiva tumörer var 8 månader och för ROS1-positiva 11 
månader. Det innebär en behandlingskostnad per patient om ca 355 000 kr respektive 
490 000 kr.  
 
I den hälsoekonomiska bedömningen har TLV jämfört kostnader för entrektinib med 
alternativa behandlingar. Då alternativa behandlingar vid NTREK-positiva tumörer varierar 
stort beroende på tumörtyp så är dessa jämförelser behäftade med stor osäkerhet. TLV 
bedömer att det finns tre relevanta behandlingsalternativ till entrektinib för behandling av 
solida tumörer med NTRK-genfusion: bästa understödjande behandling, cellgifter och 
kirurgi. För den största andelen patienter bedömer TLV att bästa understödjande behandling 
inklusive cellgifter är den mest relevanta behandlingen. Vid behandling av ROS1-positiv 
icke-småcellig lungcancer bedömer TLV att krizotinib är relevant jämförelsealternativ till 
entrektinib. 
 
TLV bedömer, trots stor osäkerhet, att entrektinib kan förväntas ha bättre effekt än 
standardbehandling hos patienter med NTRK-genfusionspositiva tumörer. Vid ROS1-positva 
tumörer anser TLV att entrektinib  och krizotinib kan anses vara jämförbara effektmässigt 
och att kostnaden är densamma. TLV bedömer därför att kostnaden för entrektinib i 
förhållande till nyttan är rimlig. Mot denna bakgrund ingår entrektinib i högkostnadsskyddet. 
 
Antalet patienter i sydöstra sjukvårdsregionen som kan komma i fråga för behandling är när 
det gäller NTRK-positiva tumörer mycket svårbedömt. I takt med att testning med genpaneler 
ökar och även att rekommendationer om testning skrivs in i vissa vårdprogram kommer 
antalet identifierade fall att öka. Initialt väntas endast någon enstaka NTRK-positiv patient 
per år vara aktuell för behandling. Antalet patienter med ROS1-positiv NSCLC bedöms 
också vara någon enstaka patient per år. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Nationella rekommendationer 

I vårdprogrammet för lungcancer (2) rekommenderas entrektinib vid såväl ROS1-positiv som 
NTRK-positiv lungcancer: 
 

• ”Patienter med ROS1-rearrangemang bör erbjudas behandling med krizotinib eller 
entrektinib. Vid progression bör man överväga behandling med annan TKI alternativt 
konventionell cytostatikabehandling.” 

 
• ” Patienter med NTRK fusionsgen bör erbjudas behandling med entrektinib.” 

 
Vårdprogrammet för sköldkörtelcancer (6), en diagnos där NTRK-fusioner är relativt vanliga 
(papillär tyreoideacancer har en förekomst om 5-25 %), nämner entrektinib men ger ingen 
specifik rekommendation. Även i vårdprogrammet för sarkom omnämns NTRK-hämmare 
utan specifik rekommendation (7). 
 
 
Gruppens bedömning 

Entrektinib bedöms, trots avsaknaden av randomiserade studier, vid ROS1-positiv NSCLC ha 
visat positiva effekter och rimlig biverkningsprofil i linje med tidigare godkänd behandling. 
Kostnaden är även den i linje med befintlig behandling och gruppen bedömer att läkemedlet 
kan användas vid denna indikation. 
 
Vid NTRK-fusionspositiva tumörer bedömer gruppen att underlaget är mycket osäkert 
samtidigt som de tidiga resultat som ligger till grund för godkännandet är lovande, särskilt 
beaktande att majoriteten hade erhållit tidigare behandling. Responserna var relativt långa 
och noterades i vitt skilda tumörtyper, inklusive i patienter med CNS-metastaser. 
Biverkningsprofilen förefaller hanterbar och kostnaden är i linje med andra målriktade 
läkemedelsbehandlingar. Identifiering av patienter aktuella för behandling får styras av lokala 
rutiner för testning och rekommendationer i vårdprogram. Gruppen bedömer 
sammanfattningsvis att läkemedlet kan användas även vid denna indikation.  
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