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Rapport
Allmänt om substansen
Lenvatinib (Lenvima) från Eisai är en receptortyrosinkinas (RTK)-hämmare som hämmar
kinasaktiviteterna hos de vaskulära endoteliala tillväxtfaktor (VEGF)-receptorerna VEGFR1–
3, samt hämmar fibroblasttillväxtfaktorreceptorerna (FGFR) 1–4 [1]. Lenvatinib är godkänd
som behandling för refraktär tyreoidecancer i USA, Europa och Japan. Dessutom är lenvatinib
i kombination med everolimus godkänd i USA och Europa för behandling av njurcellscancer
(andra linjen) [2, 3]. De rekommenderade doserna för de två godkända indikationerna är per
oral behandling med 18 respektive 24 mg en gång om dagen [2, 3].
Lenvatinib finns som fyra- och tio milligrams kapslar för oral administrering. Doseringen av
lenvatinib som första linjens behandling vid hepatocellulärt carcinom (HCC) i den pivotala fas
III-studien (Studie 304) var 12 mg per dag (vid kroppsvikt ≥ 60 kg) eller 8 mg per dag (vid
kroppsvikt < 60 kg) [1, 4].
Förväntat godkännande
Företaget har lämnat in ansökan om ny indikation för lenvatinib till EMA och ett eventuellt
godkännande kan förväntas under våren 2018.
Kliniskt behov och patientpopulation
Primär levercancer är den femte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste orsaken till
cancerdödlighet globalt [5, 6]. HCC är den vanligaste typen av levercancer och utgör åttiofem
till nittio procent av de primära levercancerfallen [6]. De flesta fallen av HCC orsakas av
skrumplever, cirros. Enligt Socialstyrelsen är primär levercancer vanligare bland män än
kvinnor (475 män och 190 kvinnor år 2016) [7]. Knappt hälften av dem som insjuknar är över
75 år. Antalet svenska patienter med HCC som kan bli aktuella för behandling med lenvatinib
uppskattas till 50–70 personer per år (enligt Dr. Per Stål, hepatolog på Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm). Cytostatika och strålbehandling kan ges i syfte att bromsa
upp sjukdomsutvecklingen och förbättra livskvaliteten [8]. I dagens läge finns endast en
systemisk behandling som första linjens behandling av avancerat HCC, sorafenib, en
tyrosinkinashämmare [5]. Medianöverlevnaden för obehandlade patienter i avancerat stadium
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anges till 8 månader [8]. Sorafenibbehandling av patienter med avancerat HCC medför knappt
3 månaders vinst på medianöverlevnaden och tid till progression (TTP) jämfört med
placebobehandling [9]. Det finns därför behov för mer effektiva läkemedel vid denna
indikation.
Förskrivarkategori
Läkare med specialistkompetens inom onkologi.
Rekommenderad behandling idag
Behandlingsallokering av HCC utförs företrädesvis tvärvetenskapligt enligt Barcelona Clinic
Liver Cancer (BCLC) staging system [8]. Potentiellt kurativa behandlingar för HCC är
resektion och levertransplantation. Emellertid är de flesta patienter med avancerad sjukdom och
underliggande leverdysfunktion inte lämpliga kandidater för dessa behandlingar. Lokal ablation
anses vara förstahandsbehandling för patienter i tidiga skeden (BCLC 0–A) som inte är
lämpliga för kirurgiska terapier. Patienter med icke-resektabelt avancerat HCC och i gott
allmäntillstånd (ECOG 0–1) behandlas palliativt med kemoembolisering (TACE) eller
sorafenib. Vid TACE appliceras vanligen doxorubicin. Sorafenib kan användas för patient i gott
allmäntillstånd med god organfunktion [8]. Regorafenib kan administreras till patienter med
HCC som tidigare har behandlats med sorafenib [10, 11].
Klinisk effekt
Den pivotala studien 304 (NCT01761266) [4] var en öppen, multicenter, randomiserad, ”noninferiority” fas III-studie som jämförde effekten och säkerheten för lenvatinib mot sorafenib
som första linjens behandling hos patienter med icke-resektabelt HCC. I studien
randomiserades 954 patienter i ett 1:1-förhållande till att få endera lenvatinib (12 mg/dygn vid
vikt 60 kg eller mer, eller 8 mg/dygn vid vikt under 60 mg) eller sorafenib (400 mg två gånger
dagligen). Behandlingen pågick tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Den
primära ändpunkten för studien var total överlevnad (overall survival, OS), med målet att visa
icke-inferioritet. Resultaten av denna studie har presenterats som abstrakt på ASCO, juni 2017
[4]. Lenvatinib uppfyllde de statistiska kriterierna för icke-inferioritet i den primära ändpunkten
för median OS jämfört med sorafenib. Lenvatinib visade statistiskt signifikanta förbättringar i
tre sekundära ändpunkter: progressionfri överlevnad (PFS), tid till progression och objektiv
svarsfrekvens (ORR) (Tabell 1). Generell livskvalitet (overall quality of life (QOL)) baserat på
European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30frågeformuläret visade att lenvatinib bidrog till att fördröja försämringen av QOL, såsom smärta
och diarré, jämfört med sorafenib (nominellt p-värde <0,01) [12].
En tidigare publicerad enarmad, öppen fas II-studie på 46 japanska och koreanska HCCpatienter har visat klinisk effekt av lenvatinib [13] (Tabell 1). Biverkningarna var acceptabla
(Tabell 2), men dosmodifiering blev nödvändigt tidigt i studien hos patienter med lägre
kroppsvikt.
Kliniska observanda
De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar (biverkningar med incidens 30 procent eller
högre) i den öppna fas III-studien var hypertoni, diarré, minskad aptit, viktminskning och
trötthet [4, 14, 15] (Tabell 2). Nio procent av patienterna som behandlades med lenvatinib och
sju procent av patienterna i sorafenibgruppen avbröt behandlingen på grund av
behandlingsrelaterade biverkningar enligt ett pressmeddelande [14] medan siffrorna som anges
i ett annat pressmeddelande är tretton respektive nio procent [4]. Fyrtiotre procent av
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patienterna som behandlades med lenvatinib och 30 procent som fick sorafenib upplevde
behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar [14].
Biverkningar med förekomsten över 30 procent i fas II-studien var hypertoni, palmar-plantar
erythrodysesthesia syndrom, minskad aptit och proteinuri (Tabell 2) [13]. Dosminskningar och
avbrott på grund av biverkningar uppstod i 74 procent (n=34) respektive 22 procent (n=10).
I fas II-studien var förekomsten av grad 3 hypertoni 54 procent. Endast patienter som
åtminstone tog två läkemedel mot hypertoni drabbades av biverkningen på grad 3-nivå.
Biverkningen var hanterbar utan dosmodifiering eller utsättning av lenvatinib. Incidensen av
grad 3 palmar-plantar erythrodysesthesia var 9 procent. Förekomsten av grad 3 eller 4
trombocytopeni var också hög (22 procent). En patient fick avbryta lenvatinib på grund av
denna biverkning [13].
In vitro-studier indikerar att cytokrom P450 3A4 är bland de metaboliska vägar som bidrar till
den totala metabolismen av lenvatinib [16]. In vivo hade dock inducerare och hämmare av CYP
3A4 minimal effekt på lenvatinibexponeringen [16, 17].
Andra avslutade och pågående studier med aktuell substans
Flera fas I/II-studier utvärderar/planeras vad gäller lenvatinibs säkerhet eller/och effekt vid
olika cancersjukdommar: i kombinationen med pembrolizumab vid metastatisk gastroesofageal
cancer [18], mot endometriell eller primärperitoneal cancer eller äggstockscancer [19], plus
letrozol hos postmenopausala patienter som nyligen diagnostiserats med hormonreceptorpositiv
bröstcancer i neoadjuvant syfte [20], mot metastatisk eller avancerat feokromocytom eller
paragangliom [21], för behandling av metastatiska neuroendokrina tumörer (TALENT-studien)
[22], för behandling av barn och ungdomar med refraktära solida maligniteter eller vid återfall,
och unga vuxna med osteosarkom [23], och i kombination med kapecitabin och extern
strålterapi mot lokalt avancerat rektal adenokarcinom [24]. Tolerabilitet och säkerhet av
lenvatinib i kombination med pembrolizumab hos patienter med HCC undersöks i en öppen fas
1b-studie [25].
Andra substanser i pipeline för samma indikation
Flera fas III-studier har utvärderat målriktade medel mot HCC, men hittills har inget medel
visat överlägsen effekt jämfört med sorafenib. Några viktiga exempel är sunitinib, linifanib,
brivanib och everolimus [26]. Nivolumab jämförs med sorafenib som första linjens behandling
vid avancerad HCC i en fas III-studie där den globala rekryteringen är avslutad, en kinesisk
substudie pågår och där resultat väntas sommaren 2019 [27].
Kostnad
Lenvima (lenvatinib mot sköldkörtelcancer) 4 och 10 mg kapslar säljs för cirka 540 kronor per
kapsel [3]. Med doseringen 8 eller 12 mg/dygn ger det en dygnskostnad på mellan 1 000 och
1 600 kronor.
Kostnadsmässiga och andra konsekvenser för vården
Lenvatinib är en per oral behandling som kan tas i hemmet. Extra blodtryckskontroller kommer
rimligen behövas då drygt hälften av försökspersonerna reagerade med förhöjt blodtryck. Till
detta kommer kostnaden för läkemedlet. Om man räknar med priset för Lenvima torde
kostnaden för 60 behandlade patienter per år vid ett eventuellt godkännande bli knappt 40
miljoner kronor per år. Vissa av dessa patienter torde idag få sorafenib.
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Uppföljningsmöjligheter
Kvalitetsregistret Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv), har en
täckningsgrad på 93% år 2016 [28] och ger möjlighet till samkörningar med INCA
läkemedelsregister eller Socialstyrelsens läkemedelsregister.
Andra marknader
Lenvatinib som första linjens behandling vid HCC finns inte godkänd på någon annan marknad.
Substansen är godkänd sedan 2015 i USA och Europa för behandling av vissa typer av
differentierad sköldkörtelcancer [3, 29] och sedan 2016 för behandling av avancerat
njurcellscancer efter en tidigare antiangiogen behandling [2, 30].
Troliga framtida försäljningsargument
Företagets nyhetsbrev juni 2017: ”Val av behandlingar vid icke-resektabelt HCC är begränsade
och prognosen är väldigt dålig, vilket innebär att detta är ett område med högt omättat
medicinskt behov” [15].
Författare
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Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholms läns läkemedelskommittés
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Tabell 1. Sammanfattning av viktiga kliniska studier.

Studietyp
Antal patienter
Inklusionskriterier

Exklusionskriterier

Jämförelsearmar
Dos

Primär
utfallsvariabel

Studie 304 REFLECT (NCT01761266)
[1, 31]

NCT00946153 [13, 32]

Fas III, multicenter, randomiserad, tvåarmad,
öppen, non-inferiority
954

Fas II, enarmad, öppen

Ålder: 20–80
Diagnos: avancerad HCC med kvarvarande
sjukdom som inte kvalificerar sig för kirurgisk
resektion eller lokala terapier, inklusive
transarteriell kemoembolisering
=> mätbar tumör av Response Evaluation Criteria
i Solid Tumors version 1.1 (RECIST v1.1); 1–3
tumörer 3 cm i diameter (5 cm diameter om
endast en tumör) eller fyra eller flera lesioner
eller portal veninvasion, extrahepatisk invasion,
ECOG 0 eller 1

46
Histologisk eller kliniskt bekräftad
diagnos av avancerad HCC
Eastern Cooperative Oncology
Group-Prestationsstatus (ECOGPS): 0–1
Tillräckliga laboratorievärden/
organfunktionstester

HCC med mer än eller lika med 50 procent
leverockupation
Tidigare systemisk kemoterapi, inklusive antiVEGF-terapi, eller något systemiskt
undersökande anticancermedel
Tidigare anticancerbehandling eller medel som
stimulerar blodcellsproduktion inom 28 dagar
före randomisering
Patienter som inte har återhämtat sig från
toxicitet som ett resultat av tidigare behandling
mot cancer, utom alopeci och infertilitet.
Betydande hjärt- och kärlsjukdom
Förlängning av QTc-intervallet
Gastrointestinal malabsorption eller något annat
tillstånd som kan påverka absorptionen av
lenvatinib
Blödning eller trombotiska störningar eller
användning av antikoagulantia som kräver
terapeutisk INR-övervakning
Gastrointestinal blödning inom 28 dagar före
randomisering
Aktiv malignitet inom de senaste 36 månaderna
Eventuell historia av eller nuvarande hjärn- eller
subduralmetastaser
Större än 1+ proteinuri
Lenvatinib (n=478) mot sorafenib (n=476)

Samtidig eller metakrona
cancerformer
Perikardiell, ascites eller pleural
effusion som kräver dränering
Hjärnmetastaser eller meningeal
carcinomatosis som presenterar
kliniska symptom eller kräver
behandling
Malabsorptionssyndrom
Artery-portal ader shunt eller
artery-ven shunt som kan
förhindra korrekt diagnos av
tumör
QT-korrigerat intervall med
Fredericia-metoden [> 500 ms vid
screening; medelblodtryck
150/90 mmHg eller högre;
närvaro av en progressiv sjukdom
i centrala nervsystemet eller en
kliniskt signifikant hemorragisk
eller trombotisk händelse inom
4 veckor före inklusion i studien.
Användning av läkemedel som är
kända för att hämma cytokrom
P3A4
Lenvatinib

Lenvatinib: 12 mg (≥60 kg) eller 8 mg (<60 kg) en
gång om dagen, beroende på baslinjens
kroppsvikt
Sorafenib: 400 mg två gånger dagligen
Total överlevnad (OS)

12 mg lenvatinib dagligen under
28-dagars cykler

Tid till progression (TTP) per
modifierad Response Evaluation
Criteria i fasta tumörer v1.1
(mRECIST)
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Studie 304 REFLECT (NCT01761266)
[1, 31]

NCT00946153 [13, 32]

Sekundära
utfallsvariabler
(urval)

Progressionfree överlevnad, PFS
Tid till progression, TTP
Objektiv svarsfrekvens, ORR
Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)

Objektiv svarsfrekvens, ORR,
Sjukdomskontrollhastighet
(disease control rate), DCR och
övergripande överlevnad, OS.

Uppföljningstid

Tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet

Resultat primär
utfallsvariabel

Utfall

Resultat
sekundära
utfallsvariabler
(urval)

lenvatinib Sorafenib HR (95% KI)
(95% KI)
(95% KI)

Total
13,6 (12,1–
överlevnad 14,9)
(OS,
månader)
Utfall
lenvatinib
(95% KI)

12,3 (10,4– 0,92 (0,79–
13,9)
1,06)

Median
PFS mån

7,4
(6,9–8,8)

3,7
(3,6–4,6)

Median
TTP
mån
ORR, n (%)

8,9
(7,4–9,2)

3,7
(3,6–5,4)

Sorafenib HR (95% KI)
(95% KI)

115 (24%) 44 (9%)

0,66
(0,57–0,77;
p<0,00001
0,63
(0,53–0,73)
p<0,00001
p<0,00001

TTP per mRECIST (median): 7.4
månader (95% KI 5,5–9,4) enligt
bedömning av fristående
radiologiska granskare och 12,8
månader (95% KI 7,2–14,7) mätt
av prövaren
Sjutton patienter (37%) hade
delvis respons (PR) och 19
patienter (41%) hade stabil
sjukdom (ORR: 37%; DCR: 78%).
Median OS var 18,7 månader
(95% KI: 12,7–25,1).

Tabell 2. Vanligaste (över 30 procent i förekomst) biverkningar av lenvatinib [4, 13].
Hypertoni

Fass III-studien
(Studie 304) (%)

42

Fas II-studien (%)

76

palmarplantar
erytrodyseste
sisyndrom

Minskad
aptit

Proteinuri

34
65

61

Diarré

Minskat
vikt

Trötthet

39

31

30

61
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