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Xalkori (crizotinib) som första linjens behandling av anaplastiskt 

lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer 

(NSCLC). 

 
Ärendets handläggning 
Ärendet nominerades till gruppen av Anders Vikström, överläkare lungmedicinska kliniken, 

Universitetssjukhuset i Linköping. Ärendet inkom 2015-12-28. Ärendet har legat vilande under 

tiden TLV utrett ärendet. 

 

Bakgrund 
Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är den dominerande formen och står för ungefär 80 % av all 

lungcancer (1). Särskilda mutationer och genförändringar har noterats i undergrupper av NSCLC, 

bland annat mutationer i EGFR-tyrosinkinaser. 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). Idag är första linjens behandling för dessa patienter en kombination av cytostatika 

(platinum+pemetrexed eller platinum+paklitaxel), i vissa fall i kombination med bevacizumab. 

 

En hämmare, crizotinib, av detta tyrosinkinas har utvecklats av Pfizer för behandling av lokalt 

avancerad eller metastaserad ALK-positiv NSCLC. Crizotinib tas peroralt, 250 mg två gånger 

dagligen kontinuerligt, till progression eller oacceptabel toxicitet. I mars 2014 lämnade 

expertgruppen en rekommendation för tidigare cytostatikabehandlade patienter. Det nu aktuella 

ärendet gäller behandling med crizotinib i första linjens behandling. 

 

Underlag för bedömningen 
Utöver dokumentation från den tidigare godkända indikationen baserades godkännandet främst på 

studien Profile 1014 (4). Det är en öppen randomiserad fas III-studie där crizotinib jämförs med 

pemetrexed+platinum som första linjens behandling. Studien inkluderade 343 patienter med ALK-

positiv NSCLC av icke-skivepiteltyp. Patienterna randomiserades till crizotinib 250 mg två gånger 

dagligen eller intravenös kemoterapi bestående av pemetrexed i kombination med cisplatin eller 

karboplatin var tredje vecka i upp till 6 cykler. 

 

Primär endpoint var progressionsfri överlevnad (PFS vilken för crizotinib var 10.9 månader och 

för kemoterapi 7.0 månader (HR=0.45, p<0.001). Medianöverlevnad nåddes inte i någon av 

grupperna. Då en stor andel av patienterna som progredierade i cytostatikagruppen erbjöds att byta 

till crizotinib så försvårar det en analys av totaltöverlevnad. Objektiv respons noterades hos 74 % 

av crizotinib-patienterna mot 45 % för cytostatikagruppen. 
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Säkerhet 

De vanligaste allvarliga biverkningarna i studien var levertoxicitet, neutropeni, fatigue, dyspne 

och gastrointestinala besvär. De vanligaste biverkningarna (≥25 %) var synrubbningar, 

gastrointestinala besvär, ödem, förhöjda transaminaser, minskad aptit, och trötthet, yrsel och 

neuropati. Utöver ovan nämnda biverkning finns fall rapporterade av pneumonit/interstitiell 

lungsjukdom och QT-förlängning. 12 % av crizotinibpatienterna avbröt behandling pga 

biverkningar medan motsvarande siffra för kontrollarmen var 14 %. 

 

Behandlingskostnad 
Läkemedelskostnaden för behandling med crizotinib är ca 44 400 SEK per månad. Med en 

förväntad behandlingstid om i median ca 11 månader innebär det en kostnad per patient på ca 490 

000 SEK. I sydöstra sjukvårdsregionen bedöms minst 20 patienter årligen diagnosticeras med 

ALK-positiv NSCLC. Siffran är lite osäker då testning först på senare tid blivit rutin. Enligt 

anmälan kommer majoriteten vara aktuella för förstalinjesbehandling med crizotinib.  
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TLV har tidigare beslutat att Xalkori ska ingå i läkemedelsförmånen för patienter med tidigare 

behandlad ALK-positiv NSCLC. Nu har man även beslutat att tidigare obehandlade patienter 

ingår i läkemedelsförmånen (5). Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY), i 

jämförelse med kemoterapi, är enligt TLV´s analys hög och ligger omkring 900 000 kr. Viktigt att 

notera är att priset på pemetrexed inom kort sjunker då patentet går ut. Det påverkar bedömningen 

av kostnadseffektiviteten i jfr med cytostatikabehandling. 

 

 

Gruppens bedömning 
Behandlingen med crizotinib innebär en förlängd progressionsfri överlevnad med ca 4 månader. 

Man har inte kunnat visa att detta leder till en förlängd överlevnad, men det kan eventuellt 

förklaras av kort uppföljningstid och att en stor andel patienter vid progression på kemoterapi 

påbörjade behandling med crizotinib. Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår bedöms som hög. 

Det råder en osäkerhet kring vilken sekvens av cytostatika, crizotinib och andra generationens 

ALK-hämmare (tex. ceritinib) som är mest effektiv. 

 

Gruppen bedömer dock att crizotinib nu kan användas som första eller andra linjens behandling av 

ALK-positiv icke-småcellig lungcancer.  

 

Användningen av crizotinib bör noggrant följas upp vad avser antal patienter, behandlingstid, och 

om möjligt effekt och säkerhet i klinisk praxis. Uppföljning bör ske inom ramen för redan 

etablerade kvalitetsregister (med koppling till den ALK-portal som pilottestas) inom lungmedicin.  
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