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Zaltrap (aflibercept) i kombination med FOLFIRI som andra linjens 

behandling vid metastaserad kolorektalcancer  

 
Ärendets handläggning 
Ärendet nominerades till gruppen av överläkare Charlotte Bratthäll, onkologiska kliniken, Kalmar, 

i maj 2013. Ärendet bordlades i väntan på kunskapsunderlag från TLV. Beslut fattades vid 

expertgruppens möte 2014-03-10. 

 

Bakgrund 
Aflibercept är ett rekombinant protein med VEGF-bindande funktion och antiangiogen effekt. Det 

binder upp cirkulerande VEGFA, VEGFB samt PlGF vilket resulterar i att de inte kan stimulera 

kärlnybildning via sina respektive receptorer (1). 

 

Kolorektalcancer drabbar drygt 6000 patienter årligen (2). Första linjens behandling av 

metastaserad sjukdom är oftast en oxaliplatinbaserad kemoterapi, i utvalda fall i kombination med 

bevacizumab (Avastin). 

 

Aflibercept godkändes av FDA i augusti 2012 och av EMA i februari 2013 med indikationen ”i 

kombination med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) för vuxna patienter med 

metastatisk kolorektal cancer (MCRC) som är resistent mot eller har progredierat efter 

oxaliplatininnehållande behandling”. 

 

Underlag för bedömningen 
Godkännandet av aflibercept baseras på den s.k. VELOUR-studien (3). I denna studie 

randomiserades 1226 patienter med metastaserad kolon- eller rektalcancer. Patienterna hade ett 

performance status på 0 eller 1 samt tidigare behandling för metastatisk sjukdom (innefattande 

oxaliplatin) eller recidiv inom sex månader efter avslutad adjuvant behandling. Ca 30 % av 

patienterna hade fått bevacizumab i första linjen.   
 

Patienter randomiserades till aflibercept 4 mg/kg eller placebo dag 1 varannan vecka, i båda fallen 

i kombination med kemoterapi (FOLFIRI). Primärt effektmått var överlevnad och sekundära 

effektmått var progressionsfri överlevnad och svarsfrekvens. 

 

Tillägg av aflibercept gav en signifikant förlängd överlevnad (13.5  vs 12.1 månader, se fig 1) med 

en hazard ratio på 0.82 (dvs en 18 % minskad risk att dö under studien). Progressionsfri 

överlevnad var 6.9 mot 4.7 månader. I gruppen som fick aflibercept noterades respons i 20 % av 

patienterna mot 11 % för de som fick placebo. 
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Figur 1 

 
 

 

En subgruppsanalys av de patienter som fått bevacizumab i första linjen visade en trend mot 

överlevnadsvinst även hos dessa, men några säkra slutsatser kunde inte dras för denna grupp då 

studien inte hade statistisk styrka att påvisa skillnader i subgrupper (4,5). 

 

Säkerhet 

Biverkningspanoramat för aflibercept likande det som ses för andra angiogeneshämmare 

(exempelvis bevacizumab) med en ökad förekomst av grad 3 och 4 biverkningar som 

hypertension, blödningar och tromboemboliska händelse jämfört med enbart FOLFIRI. Även 

typiska kemoterapirelaterade biverkningar ökade vid tillägg av aflibercept. Dessa var bl.a. diarré 

(19 vs 8 %), asteni (17 vs 11 %), stomatit (13 vs 5 %), infektioner (12 vs 7 %). 

Behandlingsrelaterade biverkningar (asteni, infektion, diarré och hypertension) som ledde till 

permanent avbruten behandling drabbade 27 % av patienterna som fick aflibercept mot 12 % i 

placebogruppen (3). EMA noterar i sin sammafattning av toxiciteten att den var betydende, inte 

alltid hanterbar och att den hos vissa patienter resulterade i avbruten behandling med såväl 

aflibercept som kemoterapin (5).  

 

Enligt läkemedelsverket utgör aflibercept ”ett tillskott till behandlingen av metastatisk kolorektal 

cancer med en begränsad överlevnadsvinst, med en samtidig uttalad biverkningsprofil.” (4) 

 
Gastrointestinal onkologisk förening anser att aflibercept kan ges som tillägg till irinotekanbaserad 

kemoterapi i andra linjen ”efter övervägande”. Man noterar att den positiva effekten på överlevnad 

tenderar att vara lägre i de patienter som behandlats med bevacizumab i första linjen (6). 
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Ett antal medlemmar i CHMP reserverade sig mot beslutet att godkänna aflibercept då de ansåg att 

den begränsade överlevnadsvinsten (särskilt hos tidigare bevacizumabbehandlade patienter) inte 

uppväger den kraftiga toxiciteten (5). 

 

Enligt TLV´s och av dem anlitade experter samt företaget förefaller, baserat på indirekta 

jämförelser, aflibercept har en jämförbar effekt men en högre förekomst av biverkningar än övriga 

biologiska läkemedel som tillägg till cytostatika vid denna indikation (7). 

 

Behandlingskostnad 
Uträkning av läkemedelskostnaden baseras på de patientkarakteristika som noterades i VELOUR-

studien. I den studien fick patienterna i afliberceptgruppen i median 9 cykler, varav 7 inkluderade 

aflibercept (indikerar överhoppade doser/behandlingsavbrott). Läkemedelskostnaden per cykel var 

10 110 kr. Denna kostnad är enligt TLV´s hälsoekonomiska kunskapsunderlag lägst bland 

jämförbara alternativ beräknad per cykel. Motsvarande kostnad är för bevacizumab 11 285 kr (10 

269 kr efter upphandling sydöstra regionen), cetuximab 19 875 kr och panitumumab 19 492 kr) 

(7). TLV har inte gjort en sedvanlig kostnadseffektivitetsanalys (ex kostnad per vunnet QALY) då 

man bedömer att effekten i stort är likvärdig med alternativen medan kostnaden är lägre. Det 

upphandlade priset på bevacizumab i sydöstra sjukvårdsregionen hamnar alltså på samma nivå 

som aflibercept. I TLV´s analys anges biverkningsrelaterade kostnader per behandlingscykel till 

743 kr för aflibercept och 487 kr för bevacizumab. Det finns en stor osäkerhet i dessa 

kostnadsuppskattningar men man kan grovt anta att totaltkostanden för de båda alternativen är i 

stort sett likvärdiga. 

 

Enligt anmälan beräknas 5-10 patienter per år vara aktuella för denna behandling. Med ett 

förväntat antal av 7-9 cykler per patient ger det en kostnad per patient på ca 70 – 100 00 kr och en 

totalkostnad i regionen mellan 0,5 och 1 miljon kronor per år. En eventuell användning av 

aflibercept kommer sannolikt resultera i en minskad volym av övriga biologiska läkemedel (ffa 

bevacizumab) som ges som tillägg till cytostatika vid denna indikation. 

 

Nationella riktlinjer 
NLT-gruppen vid SKL har lämnat en rekommendation till landstingen baserat på TLV´s 

hälsoekonomiska kunskapsunderlag. NLT noterar och rekommenderar följande: 

 

”Någon hälsoekonomisk värdering av behandling med de biologiska läkemedel som användas i 

denna behandlingssituation är aldrig gjord och sådan behandling kan därför vara tveksam. Under 

förutsättning att aktuellt landsting beslutat att använda något av de alternativa biologiska 

läkemedlen vid ovanstående indikation rekommenderar NLT- gruppen landstingen att:  

 

• använda aflibercept som ett av flera alternativ enligt godkänd indikation om inte prisbilden ser 

annorlunda ut efter att landsting/regioner gjort upphandling av aktuella preparat.” 

 

Gruppens bedömning 
Gruppen bedömer att det är visat att aflibercept ger en överlevnadsvinst, som vid en indirekt 

jämförelse förefaller vara likvärdig med övriga biologiska behandlingar vid metastaserad 

kolorektalcancer. Kostnaden är i nivå med den för bevacizumab men med betydande biverkningar. 

Expertgruppen bedömer, utifrån den dokumentation och hälsoekonomiska analys som finns idag, 

att aflibercept inte bör användas i rutinsjukvård. 
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