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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2014-03-10 

 

Xalkori (crizotinib) för behandling av tidigare behandlad 

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 2013-03-09. Utlåtandet baseras till delar på en 

tidigare publicerade rapport (1) inom 4-länssamarbetet. Ärendet har legat vilande under tiden TLV 

utrett ärendet, beslut fattades vid expertgruppens möte 2014-03-10. 

 

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

lungcancer (2). Särskilda mutationer och genförändringar har noterats i undergrupper av NSCLC, 

bland annat mutationer i EGFR-tyrosinkinaser. Idag finns två läkemedel godkända för NSCLC 

med EGFR-mutationer, gefitinib (Iressa) och erlotinib (Tarceva). 2007 identifierades en 

translokation som påverkar ALK-genen hos ca 7 % av patienterna med NSCLC (3). 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 (4).  

 

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. Användningen av crizotinib 

förutsätter att tumören är ALK-positiv och godkännandet av crizotinib i USA har skett med ett 

tillhörande diagnostiskt test (4). Crizotinib fick i oktober 2012 ett villkorat godkännande för 

försäljning i Europa. Indikationen är tidigare behandlad ALK-positiv avancerad icke-småcellig 

lungcancer. 

 

Underlag för bedömningen 
De studier som utgjort underlag för godkännandet var två enarmade (utan kontrollgrupp) 

multicenterstudier, nedan benämnda Profile 1001 respektive 1005, där respons var primär 

endpoint. Dessa studier rekryterar fortfarande patienter och uppdateringar av resultaten sker 

kontinuerligt. EMA hade under utvärderingen även tillgång till en del data från en kontrollerad 

studie (Profile 1007), vilken inte formellt utgjorde underlag, men kunde användas som stöd för 

registreringen. 

 

PROFILE 1001 

Denna studie är en fas I-studie som publicerades redan oktober 2010 med 82 utvärderade 

patienter. Den senaste, i vetenskaplig tidskrift publicerade, analysen av studien kom i oktober 

2012 (5). Där presenteras data för 149 patienter med ALK-positiv NSCLC i stadium III eller IV. 

Majoriteten har fått minst en tidigare behandling och hade ett ECOG performance status på 0 eller 

1. Objektiv respons noterades hos 61 % av patienterna, medianduration för responsen var 49 

veckor. Progressionsfri överlevnad (PFS) var i median 9,7 månader. Överlevnadsdata var vid 

tidpunkten för analys inte klara men uppskattad ettårsöverlevnad var 75 %, vilket får anses vara  
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högt utifrån historiska data för gruppen tidigare behandlade patienter med NSCLC. Mediantiden 

för behandling med crizotinib var 43 veckor.  

 

PROFILE 1005 

En uppdaterad analys av denna fas II-studie presenterades vid ESMO 2012 (6). Sammansättningen 

av patienter var i stort likvärdig med studie 1001, med skillnaden att fler patienter hade fått 

multipla tidigare terapier.  I denna studie noterades en objektiv respons hos 60 % av patienterna 

(se figur nedan) med en medianduration om 10,5 månader. PFS var 8,1 månader. Mediantiden för 

behandling med crizotinib var 48 veckor.  

 

 
 

Från denna studie finns även livskvalitetsdata presenterade (7). Bland annat noterades kliniskt 

relevanta förbättringar från baslinjen för trötthet, hosta, dyspne och smärta. De positiva effekterna 

på livskvalitet förfaller dock avta efter ca 45 veckor vilket sammanfaller med den genomsnittliga 

responsdurationen (6). 

 

 

Profile 1007 (A8081007)  

En kontrollerad fas III-studie för behandling som andra linjen (en tidigare platinumbaserad terapi) 

och jämförelse mot pemetrexed eller docetaxel finns ofullständigt och kortfattat rapporterad i 

EMA´s utvärderingsprotokoll samt samt därefter publicerad i vetenskaplig tidskrift (8,9). Där 

presenteras data för 347 patienter. Primära endpointen var PFS där crizotinibbehandlade patienter 

hade en PFS på 7,7 månader mot 3 månader för pemetrexed/docetaxel (p<0.0001). Man såg ingen 

skillnad i överlevnad, men den analysen försvåras av att patienterna i kontrollgruppen tilläts byta 

till crizotinibbehandling (inom Profile 1005) vid progression. 65 % av patienterna i 

crizotinibgruppen uppvisade en objektiv respons mot 20 % i kontrollgruppen.  
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Sammanfattningsvis ser man i studierna 1001, 1005 och 1007, trots brist på kontrollgrupp i de två 

förstnämnda, tydligt positiva effekter på primära endpoints som objektiv tumörrespons och PFS. 

Överlevnadsdata är ännu inte kompletta från studierna men kommer när de presenteras bli 

svårtolkade, då patienterna i den kontrollerade studien (1007) i hög grad har gått över till 

behandling med crizotinib vid svikt på kontrollbehandling. 

 

Profile 1014 (A8081014)   

En randomiserad fas III-studie där crizotinib jämförs med pemetrexed+platinum som första linjens 

behandling pågår. Data från denna studie väntas under 2014. 

 

Säkerhet 

I studierna 1001 och 1005 var de vanligaste biverkningarna synstörningar och gastrointestinala 

besvär. Omkring hälften av patienterna drabbas av illamående, kräkningar, diarré och 

synstörningar (dubbelseende, dimsyn mm). Förekomsten av grad 3 eller 4 biverkningar var i de 

båda studierna ca 25 %.  Neutropeni, trötthet och förhöjt ALAT var de vanligaste grad 3/4-

biverkningarna. I studie 1001 avbröt tre av 143 patienter pga biverkningar (pneumonit och ALAT-

höjning). I studie 1005 (analys av 901 patienter när det gäller säkerhet) avbröt 15 patienter pga 

biverkningar (pneumonit och ALAT) . 

 

Resultaten från den kontrollerade studien 1007 visade likartat biverkningspanorama för crizotinib 

som de två tidigare studierna. Behandlingsrelaterade events av grad 3/4 anges vara i stort sett lika 

vanligt förekommande för crizotinib som kemoterapi (33 vs 32 %). Avbrott i behandlingen pga 

biverkningar var dock mer vanligt förekommande i kemoterapiarmen (9). EMA´s globala, 

preliminära bedömning, baserat på den då ej fullständigt rapporterade studien 1007, är att 

crizotinib är mer toxiskt än kemoterapi (pemetrexed eller docetaxel). Detta bekräftas i den 

vetenskapliga publikationen där man anger att en möjlig förklaring kan vara längre behandlingstid 

i crizotinibgruppen (9). Crizotinib uppvisar bland annat mer lever- (ALAT) , hjärt- (QT-

förlängning och synkope) och lungtoxicitet (pneumonit och lungemboli), ibland livshotande. Även 

gastrointestinala biverkningar som kan påverka följsamhet till behandlingen förefaller utgöra ett 

större problem för crizotinib (7). 

 

Behandlingskostnad 
Läkemedelskostnaden för behandling med crizotinib är 43 685 SEK per månad. Med en PFS, och 

därmed förväntad behandlingstid, på 7,7–9,2 månader innebär det en kostnad per patient på strax 

under 400 000 SEK. Läkemedelskostnaden för pemetrexed, med antagande om behandling var 

tredje vecka i fyra cykler, ger en ungefärlig läkemedelskostnad om 100 000 kr. Kostnaden för 

docetaxel varierar mycket beroende på upphandlat pris men kan antas ligga runt 1000 kr för 4 

cykler.  

 

För pemetrexed och docetaxel tillkommer kostnader för premedicinering och infusion. För 

crizotinib tillkommer kostnad för mutationsanalys. 

 

I Sverige beräknas mellan 100-150 lungcancerpatienter årligen ha EML4-ALK-positiv lungcancer. 

För sydöstra sjukvårdsregionen skulle det innebära 10-15 patienter årligen. Enligt anmälaren 

kommer drygt hälften av patienterna vara aktuella för andralinjesbehandling. Således kan det 

maximalt röra sig om 5-10 patienter årligen i regionen på den nu aktuella indikationen. 
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TLV har beslutat att Xalkori ska ingå i läkemedelsförmånen endast som behandling för patienter 

med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig 

lungcancer. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, i jämförelse med pemetrexed, är 

enligt TLV´s analys och antaganden ca 900 000 kr.  

 

Gruppens bedömning 
Det av EMA villkorade godkännandet av crizotinib baserades huvudsakligen på okontrollerade 

och ofullständigt rapporterade studier, vilket är en svaghet. Resultaten stöds dock av en 

kontrollerad studie som publicerats efter godkännandet. Den höga andelen patienter som uppnådde 

objektiv tumörrespons får dock anses vara anmärkningsvärd med tanke på att detta är patienter 

som tidigare fått flera linjers behandling och är långt framskridna i sin sjukdom. Kostnaden per 

kvalitetsjusterat levnadsår bedöms som hög. Gruppen bedömer dock att crizotinib är ett värdefullt 

tillskott för patienter med tidigare behandlad 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 som finns inom lungmedicin. 
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