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Enzalutamid (Xtandi) för behandling av metastaserad kastrationsresistent 
prostatacancer hos patienter som progredierat under eller efter en 
docetaxelbaserad kemoterapiregim. 

 

Ärendets handläggning 

Ärendet anmäldes 2013-12-10  till expertgruppen av Magnus Lagerlund, verksamhetschef onkologiska 
kliniken, länssjukhuset i Kalmar. Ärendet bereddes och diskuterades vid expertgruppens möte 2014-03-10. 
Ärendet bordlades i väntan på nationella rekommendationer och prisdiskussioner. Beslut fattades vid 
gruppens möte 2014-12-09. 

Bakgrund 

Xtandi godkändes i USA i augusti 2012 och i Europa i juni 2013 för behandling av metastaserad 
kastrationsresistent prostatacancer hos män med progress under eller efter en docetaxelbaserad 
kemoterapiregim. Medlet är utvecklat av det japanska företaget Astellas Pharma i samarbete med amerikanska 
Medivation på basen av experimentella studier på prostatacancercellinjer med överuttryckt androgenreceptor.   
Enzalutamid blockerar flera steg i androgenreceptorsignaleringen i prostatacancercellen medan det snarlika 
abirateron (Zytiga) hämmar CYP17 som är ansvarigt för biosyntes av androgener i binjure-, testikel och 
prostatavävnad. Enzalutamid ges peroralt och rekommenderad dos är 160 mg dagligen (4 tabletter à 40 mg). 

 

Underlag för bedömningen 

Den pivotala fas 3-studien, AFFIRM, är en dubbelblind, placebokontrollerad studie genomförd vid 156 centra 
i 15 länder. 1199 män med kastrationsresistent prostatacancer som progredierat efter kemoterapi inkluderades 
mellan september 2009 och november 2010. Patienterna randomiserades 2:1 till 160 mg enzalutamid eller 
placebo (1). De hade samtidigt en GnRH analog eller hade genomgått orkidektomi.  71 % av patienterna i 
studien var 65 år eller äldre och 25 % 75 år eller äldre. Samtidig behandling med kortikosteroid var tillåten. 
Primär endpoint var totalöverlevnad.  

Studien avbröts efter en planerad interimsanalys när 520 patienter hade avlidit. Totalöverlevnaden (median) i 
behandlingsgruppen var då 18,4 månader mot 13,6 i kontrollgruppen. Inga generella skillnader i effekt eller 
säkerhet observerades mellan äldre och yngre patienter. Även för sekundära endpoints noteras en fördel för 
enzalutamid, exempelvis radiologisk progressionsfri överlevnad (8.3 vs. 2.9 mån) och tid till skelettrelaterad 
händelse (16.7 vs. 13.3 mån). Resultaten från AFFIRM-studien (1) presenteras på nästa sida. 

Som jämförelse kan nämnas att abirateron i en uppdaterad analys visats ge en förlängd överlevnad med 4,6 
månader jämfört med placebo hos tidigare docetaxel-behandlade patienter (medianöverlevnad 15,8 vs 11,2 
månader).  

 

 

 



 
 

 

Överlevnad och tid till progression i studien AFFIRM (1). 

 

 

En fas III studie på patienter pre-kemoterapi (PREVAIL) finns publicerade (2). Studien visar på en statistiskt 
signifikant förlängd överlevnad såväl som positivt utfall på samtliga sekundära effektmått. Denna indikation 
är ännu ej godkänd och berörs inte vidare i detta utlåtande. 



 
 

Säkerhet 

Förekomsten av biverkningar grad 3 eller 4 var lägre för enzalutamid (45 %) än för placebo (53 %).  Åtta 
procent av patienterna i behandlingsgruppen avbröt behandlingen pga biverkningar jämfört med 10 % i 
placebogruppen. De vanligaste biverkningarna i enzalutamidgruppen var trötthet, värmevallningar, diarré 
samt smärtor i leder och muskler. Patienter som tidigare haft krampanfall var exkluderade i studierna då 
prekliniska data och fynd i doseskaleringsstudier visat på sänkt kramptröskel. Fem patienter i 
behandlingsgruppen (0,6 %) jämfört med ingen i placebogruppen fick krampanfall under studiens gång (1). 

Behandlingskostnad 

Omkring 100 patienter per år behandlas i regionen med docetaxel på indikationen metastaserad 
kastrationsresistent prostatacancer. Detta skulle därmed utgöra en maxgräns för antalet patienter som kan 
komma i fråga för behandling med enzalutamid eller abirateron. Läkemedelskostnaden vid listpris är ca 
30 500 kr per månad för behandling med enzalutamid. Det är samma nivå som kostnaden för abirateron. 

I maj 2014 sade TLV nej till att ta in enzalutamid i läkemedelsförmånen då priset som företaget ansökt om var 
för högt i relation till nyttan (3). Därefter har diskussioner förts mellan företaget och NLT-gruppen som har 
lett fram till ett avtal med en rabatt på listpriset vilket gör att kostnaden hamnar på en nivå som bedöms som 
rimlig (4). Då det pågår samtal mellan företag (Janssen för Zytiga och Astellas för Xtandi), TLV och NLT-
gruppen vid SKL om hur man kan få in dessa läkemedel i förmånen, så är avtalen begränsade att gälla under 
vintern/våren 2015.  

Landstingen i regionen har tidigare tecknat ett av NLT-gruppen framförhandlat rabattavtal om Zytiga.  Båda 
preparaten är godkända på studier med placebokontroll.  Expertgruppen delar NLT-gruppens syn att 
preparaten är i stort likvärdiga även om någon jämförande studie mellan abirateron och enzalutamid inte finns 
och inte kan förväntas inom överskådlig framtid.  

 

Gruppens bedömning 

Expertgruppen stödjer NLT-gruppens rekommendation att använda antingen Xtandi eller Zytiga på den 

aktuella indikationen till de villkor som gäller i de ovan nämnda avtalen. Rekommendationen kan komma att 

omprövas om Zytiga eller Xtandi tas in i läkemedelsförmånen eller när nya avtal tecknas.  I likhet med NLT 
anser expertgruppen att uppföljning av behandlingen ska ske i INCA-registret. 
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