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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2020-03-23 

Lorviqua (lorlatinib) vid ALK-positiv icke-småcellig lungcancer 
 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till expertgruppen 2020-01-06. Ärendet behandlades vid expertgruppens möte 
2020-03-23. 
 
Bakgrund 

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den dominerande formen och står för ungefär 85 % 
av all lungcancer (1). Särskilda mutationer och genförändringar har noterats i undergrupper 
av NSCLC, bland annat mutationer i EGFR-tyrosinkinaser, ROS1 och ALK. 2007 
identifierades en translokation som påverkar ALK-genen hos ca 7 % av patienterna med 
NSCLC (2). Senare analyser anger en förekomst mellan 1 och 7 %. ALK-genen kodar för ett 
tyrosinkinas som driver tumörtillväxt. Patienter med ALK-positiva tumörer är ofta yngre och 
oftare icke-rökare än patienter med ALK-negativa tumörer (3). Det finns utöver lorlatinib 
fyra ALK-hämmare godkända av EMA för behandling i första eller andra linjen. Alternativ 
behandling efter ALK-hämmare är cytostatikakombination bestående av pemetrexed+ 
platinum med eller utan bevacizumab.  
 
Lorlatinib är en selektiv hämmare av ALK och ROS1 tyrosinkinaser. Substansen har även 
visats ha en effekt i djurmodeller vid mutationer som ger resistens mot andra godkända ALK-
hämmare (alectinib, krizotinib, ceritinib och brigatinib). Rekommenderad dos är 100 mg en 
gång dagligen peroralt tills progression eller oacceptabel toxicitet. Den godkända 
indikationen är: 
 
ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat 
efter: 
•alektinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller 
•krizotinib och minst en annan ALK TKI. 
 
Då alektinib visat klar fördel framför krizotinib så kommer lorlatinib ffa att ha en plats som 
andra linjens behandling av ALK-positiv NSCLC.  
 
 
Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är studien 
B7461001 (4). För en sammanfattning av studiens resultat se även TLV´s beslutsunderlag (5).  
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Effekten samt EMA-godkännandet av lorlatinib vid behandling av ALK+ NSCLC baseras på 
fas1/2 studien B7461001 vilken undersökte lorlatinib i flera olika behandlingssekvenser, från 
terapinaiva patienter till patienter behandlade med en, två eller tre ALK-TKIer med eller utan 
kemoterapi.  
 
Denna komplexa studie påvisade respons med lorlatinib hos ca 47 % av patienter som fått 
minst en tidigare ALK-hämmare. Hjärnmetastaser var särskilt känsliga mot lorlatinib med en 
intrakraniell tumörrespons (IC-ORR) på 63,0% . Klinisk nytta av behandlingen sågs 
dessutom i alla terapisubgrupper, dvs. oberoende av antal målstyrda behandlingar eller 
kemoterapier patienterna hade fått tidigare.  
 
Vid sjukdom som har blivit resistent specifikt mot standardbehandlingen alektinib krympte 
lorlatinib tumörer både systemiskt och intrakraniellt med en ORR på 35,1% och en IC-ORR 
på 44,4%.  

Ytterligare effektmått i B7461001 studien inkluderade median PFS som motsvarade 7.4 
månader för samtliga förbehandlade patienter medan PFS för patienter förbehandlade med 
andragenerationens ALK–hämmare (alektinib och ceretinib) låg mellan 5.5 och 6.9 månader. 
 
Då kontrollarm saknades i studien får resultaten sättas i relation till historiska data för ffa 
cytostatika som kan anses vara rimlig kontrollgrupp. TLV bedömer att effekten av lorlatinib 
är överlägsen effekten av platinumbaserad kemoterapi. Behandling med kemoterapi har i 
samtliga publicerade randomiserade studier endast visats ge en ytterst begränsad effekt vid 
progression efter behandling med ALK-TKI. 

 
Bolaget ska komplettera sin ansökan till EMA med resultat från en fas III-studie där effekten 
av lorlatinib jämförs mot krizotinib som första linjens behandling (senast dec 2021) samt 
ytterligare en studie hos patienter som progredierat efter behandling med alektinib eller 
ceritinib (senast juni 2024) (5). 
 
 
Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna med lorlatinib var förhöjda nivåer av kolesterol och 
triglycerider, ödem samt perifer neuropati. Vad gäller grad 3/4 biverkningar så var de 
ovanliga utöver påverkan på kolesterol och triglycerider (ca 15 % av patienterna uppvisade 
grad 3/4). Dosreduktion krävdes hos ca 23 % av patienterna och 3 % avbröt behandlingen 
permanent pga biverkningar (4).  
 
 
Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Ca 20 patienter per år diagnosticeras i sydöstra sjukvårdsregionen med ALK-positiv 
lungcancer. I stort sett samtliga dessa erbjuds behandling med alektinib. Vid svikt på den 
behandlingen kan lorlatinib övervägas. Valet av andra linjens behandling kan baseras på 
vilken resistensmutation patienten uppvisar, om rebiopsi kan göras. Enligt anmälan beräknas 
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ca 80 % av de som sviktar på alektinib kunna bli aktuella för lorlatinib eller 
platinum+pemetrexed. 
 
Läkemedelskostnaden för behandling med lorlatinib är ca 50 000 kr/månad (5). Det är i nivå 
med övriga ALK-TKI. Mediantiden för behandling (samtliga kohorter sammanslagna) var ca 
8 månader. TLV uppskattar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår ligger inom 
intervallet 730 000 till 980 000 kronor för lorlatinib jämfört med platinumbaserade cellgifter. 
TLV bedömer att denna kostnad är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och 
sjukdomens svårighetsgrad. 
 
 
Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer anger att det är oklart vilken sekvens av ALK-
hämmare som är bäst. Hos patienter som tidigare erhållit ceritinib, alektinib eller brigatinib är 
lorlatinib enligt vårdprogrammet ett rimligt behandlingsalternativ. 
 
 
Gruppens bedömning 

 
Gruppen anser att underlaget för EMA´s godkännande är svagt då det endast bygger på 
okontrollerade studier och huvudsakligen på responsfrekvens. Överlevnadsdata saknas.  Dock 
noterar gruppen att den höga andelen responser, även i tidigare behandlade patienter, visar på 
en tydligt positiv effekt. Vidare är den höga andelen responser vid CNS-metastaser av värde. 
Biverkningsprofilen är hanterbar.  
 
Trots ovan nämnda brister i dokumentationen bedömer expertgruppen att lorlatinib 
(Lorviqua) kan användas vid ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) 
vars sjukdom har progredierat efter alektinib eller ceritinib som första behandling med ALK-
tyrosinkinashämmare eller efter krizotinib och minst en annan ALK TKI. 
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