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Tukatinib [1]
Ny substans
ATC-kod: L01XE Biologiskt läkemedel ☐ ATMP ☐ Vaccin ☐
Seattle Genetics
I kombination med trastuzumab och kapecitabin vid HER2-positiv lokalt
avancerad inoperabel eller metastaserad bröstcancer, inklusive
hjärnmetastaser, som behandlats med minst två anti HER2-behandlingar
tidigare, dvs. tredje linjens behandling [2].
- Tukatinib är en oral tyrosinkinashämmare. Specifikt är substansen en
reversibel hämmare av human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2
(ErbB2/HER2) [2].
- Substansen skiljer sig från andra HER2-tyrosinkinashämmare i att den
uppvisar hög selektivitet för kinasdomänen av HER2 med minimal
hämning av epidermala tillväxtfaktorreceptorn (EGFR/HER1), vilket kan
påverka dess toxicitetsprofil [3-5].
- 300 mg peroralt två gånger dagligen med eller utan födointag, i
kombination med trastuzumab och kapecitabin [1, 4].
- Behandling pågår till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet [1].
- I HER2CLIMB-studien var medianlängd på behandlingen 5,8 månader
(range, <0,1 till 35,1) [4].
Tablett/peroral behandling.
Tidpunkt för ansökan EMA: 2020-01
Tidpunkt för förväntat godkännande: 2020 Q4
PRIME: ☐ Särläkemedelsstatus EU: ☐ Accelererad assessment: ☐
Godkänt på andra marknader: Nej ☐ Ja ☒ Var? USA (2:a linjens
behandling), 2020-04-17 [6].
Onkologer på onkologiska bröstmottagningar (sjukhus).
Recept ☒ Rekvisition ☐ Smittskydd recept ☐

Resurspåverkan
Pris/läkemedelskostnad

Annan påverkan

- Priset i USA är 18 500 USD (≈ 185 000 SEK) för 30 dagars användning [7].
- Seattle Genetics beräknar en medelkostnad på 111 000 USD (≈ 1 110 000
SEK) per patient, vilket motsvarar sex månaders behandling [8]. Detta
överensstämmer med medianlängden på behandling i HER2CLIMBstudien, som var 5,8 månader (range, <0,1 till 35,1) [4].
Kan komma att påverka behandlingsriktlinjer.
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Sjukdomen
Förekomst

Behandlas barn ☐ och/eller vuxna ☒
- År 2017 diagnosticerades 1043 patienter med HER2-positiv bröstcancer i Sverige, där
majoriteten behandlades med trastuzumab och cytostatika [9].
- Ungefär 30 % av patienter med HER2-positiv bröstcancer beräknas få recidiv inom tio
år, vilket motsvarar cirka 300 patienter årligen [9, 10].
- 30-50 % med HER2-positiv metastaserad bröstcancer drabbas av hjärnmetastaser [4,
5, 11, 12].

Aktuella för
behandlingen

- Majoriteten av de som återfaller med metastaserad bröstcancer får första linjens
behandling, ungefär 250 patienter per år [9].
- Det antas att omkring 200 patienter per år är aktuella för andra linjens behandling
[9].
- Tredje linjens behandling, där tukatinib har förväntad indikation som
kombinationsbehandling, förväntas vara aktuell för cirka 150 patienter årligen i
Sverige [9].

Sjukdomens
svårighetsgrad

HER2-positiv metastaserad bröstcancer är en fortskridande sjukdom. Trots terapeutiska
framsteg har patienter med sjukdomsprogress efter två linjers behandling en kort
förväntad återstående livslängd och kraftigt försämrad livskvalitet [4, 13]. Detta gäller
än mer för patienter med hjärnmetastaser, som i dagsläget har begränsat med
effektiva medicinska behandlingsalternativ [5, 12-15]. Sjukdomens svårighetsgrad
bedöms därmed vara mycket hög.
Behandlingsriktlinjer vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer [13]:
- Första linjens behandling: Trippelkombination trastuzumab, pertuzumab och
docetaxel/paklitaxel.
- Andra linjens behandling (vid sjukdomsprogression): trastuzumab-emtansin.
- Tredje och senare linjers behandling: Ingen standardbehandling. Kombinationen
trastuzumab och lapatinib alternativt trastuzumab eller lapatinib i kombination med
olika cytostatika som inte givits tidigare. Att erbjuda flera linjers anti-HER2
behandling, i kombination med cytostatika, är associerat med tydliga
överlevnadsvinster och det är i dagsläget oklart hur många linjers behandling som bör
rekommenderas.

Nuvarande
behandling

Nuvarande behandlingsprinciper vid hjärnmetastaserad HER2-positiv bröstcancer [13]:
- Kirurgisk exstirpation och strålbehandling.
- Systemisk onkologisk behandling ändras enbart vid samtidig progression av
extrakraniella metastaser och följer då ovan angivna riktlinjer.
Referens: Nationella vårdprogrammet bröstcancer, 2020-02-11 [13].
Behandlingsriktlinjer HER2-positiv metastaserad bröstcancer, inklusive
hjärnmetastaser, se kapitel 18:
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/brostcancer/vardprogram/beha
ndling-av-metastaserad-sjukdom/
Behandlingsriktlinjer inoperabel HER2-positiv bröstcancer, se även kapitel 12:
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/brostcancer/vardprogram/Preop
erativ-tillaggsbehandling/
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Vetenskaplig dokumentation

Typ av studie
Status
Interventionsbehandling

Jämförelsearm/-ar
Antal patienter
Patientpopulation
Inklusion, urval

Exklusion, urval

Resultat
Primär
utfallsvariabel
Sekundär
utfallsvariabel
(urval) [16]

Säkerhet

A Study of Tucatinib vs. Placebo in Combination With Capecitabine & Trastuzumab in Patients With
Advanced HER2+ Breast Cancer (HER2CLIMB)
NCT02614794 [1, 4, 12, 16, 17]
- Fas II.
- Randomiserad (2:1), kontrollerad, dubbelblindad, multicenterstudie [4, 16].
- Del 1 (kontrollerad, dubbelblind): avslutad, resultat nedan [4].
- Del 2 (öppen): pågående [16].
- Tukatinib 300 mg x 2 peroralt,
Trastuzumab 8 mg/kg IV dag 1 cykel 1, därefter 6 mg/kg dag 1 varje 21-dagars cykel,
Kapecitabin 1000 mg/m2 x 2 peroralt dag 1-14 varje 21-dagars cykel [16].
- Behandlingen pågick till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet och
utfallsvariablerna hade en uppföljningstid på 48 månader för progressionsfri överlevnad och
58 månader för total överlevnad [12, 16].
- Medianlängd på behandlingen var: 5,8 månader (range: <0,1 - 35,1) [4].
- Placebo x 2 peroralt,
Trastuzumab 8 mg/kg IV dag 1 cykel 1, därefter 6 mg/kg dag 1 varje 21-dagars cykel,
Kapecitabin 1000 mg/m2 x 2 peroralt dag 1-14 varje 21-dagars cykel [16].
- Medianlängd på behandlingen var: 4,4 månader (range: <0,1 - 24,0) [4].
- 612 patienter, varav 5 män.
- Tukatinibarmen: 407 kvinnor, 3 män, 80,0 % < 65 år.
- Placeboarmen: 200 kvinnor, 2 män, 83,2 % < 65 år.
- Progressiv, inoperabel lokalt avancerad eller metastatisk HER2-positiv bröstcancer, som
tidigare behandlats med trastuzumab, pertuzumab och trastuzumab-emtansin [4, 16].
- 47,5 % av inkluderade patienter hade hjärnmetastaser; 19,1 % behandlade, stabila
hjärnmetastaser, 17,6 % hade behandlade, progressiva hjärnmetastaser och 10,8 % hade
obehandlade hjärnmetastaser [17].
- Behandling med lapatinib eller kapecitabin ≤ 12 månader innan inklusion.
- Tidigare behandling med neratinib eller afatinib.
- CNS-metastas med hög risk (ex leptomeningeal sjukdom och hjärnmetastaser som kräver
högdosbehandling med kortikosteroider) [12, 16].
- Hela studiepopulationen: Progressionsfri överlevnad, bedömd av oberoende kommitté, två års
uppföljning, medianlängd (95 % konfidensintervall=KI): 8,1 månader (7,6 - 9,6) i
tukatinibarmen, 5,5 månader (4,3 - 6,9) i placeboarmen.
- Hela studiepopulationen: Total överlevnad, två års uppföljning, medianlängd (95 % KI): 21,9
månader (18,3 - 31,0) i tukatinibgruppen och 17,4 månader (13,6 - 19,9) i placebogruppen [4].
- Patienter med hjärnmetastaser vid baslinjen: progressionsfri överlevnad, bedömd av
oberoende kommitté, ett års uppföljning (95 % KI): överlevnad ett år efter behandlingsstart
24,9 % (16,5 - 34,3) i tukatinibarmen och 0 % i placeboarmen [4]. Medianlängd för
progressionsfri överlevnad 7,6 månader (6,2 - 9,5 månader) i tukatinibarmen, 5,4 månader
(4,1 - 5,7) i placeboarmen [4].
- Progressionsfri överlevnad för de utan hjärnmetastaser, bedömd av oberoende kommitté, två
års uppföljning, medianlängd (95 % KI): 9,6 månader (7,6 - 12,4) i tukatinibarmen, 6,8
månader (4,3 - 9,3) i placeboarmen [17].
- Den mest frekventa biverkningen var diarré i både interventions- och kontrollarmen; 80,9 % i
tukatinibarmen och 53,3 % i placeboarmen [4]. Profylax mot diarré var inte obligatoriskt. 12,9
% i tukatinibarmen och 8,6 % i placeboarmen hade diarré ≥ grad 3. 0,5 % fick grad 4 diarré,
båda dessa patienter dog så småningom med diarré som bidragande dödsorsak.
- Allvarlig hepatotoxicitet: 8 % av patienter som fick tukatinib fick en ALAT-stegring > fem
gånger högre än övre referensintervallgränsen, 5 % en ASAT-stegring > fem gånger högre än
övre referensintervallgränsen och 1,5 % en bilirubinstegring > tre gånger högre än övre
referensintervallgränsen [1]. I placeboarmen hade 0,5 % en ≥ grad 3 ALAT-stegring och 0,5 %
en ≥ grad 3 ASAT-stegring [4].
- 55,2 % hade en eller fler ≥ grad 3 biverkningar i tukatinibarmen, 48,7 % i placeboarmen [17].
Den vanligaste ≥ grad 3 biverkningen i båda grupperna var palmoplantar
erytrodysestesi syndrom; 13,1 % i tukatinibarmen och 9,1 % i placeboarmen [4]. Diarré och
hepatotoxicitet var andra och tredje vanligaste ≥ grad 3 biverkningar i tukatinibgruppen.
- 70,8 % avslutade behandlingen med tukatinib; 57,7 % på grund av progressiv sjukdom/klinisk
progression och 5,7 % på grund av biverkningar [17]. 86,3 % avslutade behandlingen med
placebo; 76,6 % på grund av progressiv sjukdom/klinisk progression och 3,0 % på grund av
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biverkningar [17].
ASAT-/ALAT-stegring > fem gånger högre än övre referensintervallgränsen, bilirubinstegring
> tre gånger högre än övre referensintervallgränsen samt diarré var vanligaste biverkningar
som ledde till avslutad behandling av både tukatinib och placebo.
- Allvarliga incidenter (eng: serious adverse events), bland annat sepsis och hjärtstopp, var
dödsorsak hos 1,5 % i tukatinibarmen och 2,5 % i placeboarmen [4].

Kommentar till den
vetenskapliga
dokumentationen

- Det finns i dagsläget ingen standard för tredje linjens behandling, och
tillgängliga alternativ har måttlig effekt [5, 13]. Baserat på nuvarande
vetenskaplig dokumentation anses tukatinib kunna ge en överlevnadsvinst
i denna patientgrupp.
- Nuvarande vetenskaplig dokumentation visar en effekt även hos patienter
med HER2-positiv bröstcancer med hjärnmetastaser, som i nuläget har
begränsat med effektiva medicinska behandlingsalternativ.
Styrkor i HER2CLIMB-studien:
- 291 patienter hade hjärnmetastaser (47,5 % av studiepopulationen ),
varav 174 patienter hade obehandlade eller progressiva hjärnmetastaser
[4, 16].
- Stratifieringsfaktorer inkluderade hjärnmetastaser (ja/nej) och Eastern
Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG-PS) (0/1). Dessa
och övriga viktiga faktorer vid baslinjen var jämförbara mellan
interventions- och jämförelsearmen.
- Relativt få behövde avbryta behandlingen på grund av biverkningar, 5,7 %.
- Jämförelsearmen bedöms vara relevant, då den i dagsläget kan användas
som tredje linjens behandling [4, 13, 14].
Svagheter/värt att notera i HER2CLIMB-studien:
- Den predefinierade observationstiden för progressionsfri överlevnad är 48
månader och för total överlevnad 58 månader. Publicerade resultat är vid
24 månaders uppföljning, då total överlevnad är 44,9 % i tukatinibarmen
och 26,6 % i placeboarmen [4]. Figur 2 i artikeln av Murthy et al. visar att
den totala överlevnaden i tuktinibarmen därefter närmar sig den för
placeboarmen; vid ungefär 30 månaders uppföljning är den reducerad till
cirka 33 % i tukatinibarmen (26,6 % i placeboarmen) [4].
- Studien inkluderade enbart patienter med ECOG-PS 0-1. Därmed är
resultaten inte generaliserbara för patienter med ECOG-PS ≥ 2.
- Patienter som någon gång tidigare behandlats med neratinib, som är
godkänd i Sverige vid tidig HER2-positiv bröstcancer, exkluderades. Likaså
exkluderades patienter som behandlats med lapatinib senaste tolv
månaderna, vilken är godkänd som tredje linjens kombinationsbehandling
i Sverige. Därmed är resultaten inte generaliserbara för dessa
patientgrupper.
- För att uppnå tillräcklig statistisk styrka i studien analyserades alla med
hjärnmetastaser i en grupp och inte uppdelat på obehandlade,
behandlade/stabila samt behandlade/progressiva. Det återstår att se om
tukatinib har effekt i alla dessa subgrupper och om tukatinib även kan
förebygga hjärnmetastaser.

Pipeline
Andra läkemedel med
indikationen

Trastuzumab deruxtekan
- Substansen kan komma att godkännas i Europa inom relativt nära tid som
tredje linjens behandling vid HER2-positiv inoperabel eller metastaserad
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bröstcancer. Ingen ansökan är under bedömning av EMA i nuläget (202005-07).
- Fick i februari 2020 ett accelererat godkännande i USA för indikationen
HER2-positiv inoperabel eller metastaserad bröstcancer, som fått minst
två tidigare anti HER2-behandlingar [18]. Godkännandet baserades på fas
II-studien DESTINY-Breast01, NCT02564900 [19].
- Fas III-studier på HER2-positiva patienter med inoperabel/metastaserad
bröstcancer är pågående, NCT03529110 och NCT03523585 [20]. Även
dessa exkluderar patienter med obehandlade eller symptomatiska
hjärnmetastaser.

Andra indikationer för
läkemedlet

Neratinib
- Är i dagsläget godkänd i Sverige till patienter med HER2-positiv tidig
bröstcancer, som har avslutat adjuvant behandling med trastuzumab för
mindre än ett år sedan [21].
- Substansen fick i kombination med kapecitabin ny godkänd indikation i
USA 25 februari 2020 för tredje linjens behandling vid HER2-positiv
avancerad/metastaserad bröstcancer, baserat på resultat från fas IIIstudien NALA, NCT01808573 [22].
- Substansen tilldelades september 2019 särläkemedelsstatus av FDA för
behandling av HER2-positiv bröstcancer med hjärnmetastaser efter
publicerade resultat i fas II-studien TBCRC 022, NCT01494662 [23]. Studien
inkluderade patienter med progressiva hjärnmetastaser.
- HER2-positiv metastaserad kolorektalcancer: fas II-studien MOUNTAINEER,
NCT03043313 [24]. Primära resultat har visat signifikant effekt [25].
- Avancerade solida tumörer med överuttryck av HER2: preklinisk studie på
bland annat matstrups- och magsäckscancer [26].

Övrigt
- HER2CLIMB-studien exkluderade patienter med leptomeningeal sjukdom. En annan fas II-studie i
rekryteringsfas, NCT03501979, undersöker kombination vid leptomeningeal sjukdom [27].
- Kombinationen tukatinib, trastuzumab och kapecitabin har tidigare studerats i en fas Ib-studie,
NCT02025192 [28].
- HER2CLIMB-02-studien, NCT03975647, är en pågående randomiserad fas III-studie [29]. Studien har
inga publicerade resultat än och tukatinib ges inte i kombination med trastuzumab och kapecitabin
(som de har sökt godkännande för). Emellertid undersöker den trastuzumab-emtansin, som är 2:a
linjens behandling, i kombination med tukatinib respektive placebo. Även i denna studie inkluderas
patienter med obehandlade och progressiva hjärnmetastaser. Observationstiden är upp till fem år och
primär utfallsvariabel är progressionsfri överlevnad.
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Om rapporten
Denna bedömningsrapport är utformad för att ge en bild av ett kommande läkemedels eller ny indikations
potentiella värde och dess sannolika konsekvens för sjukvården. Rapporten är inte en läkemedelsvärdering utan
ett tidigt underlag ämnat för regionernas förberedelser. Informationen om ett nytt läkemedel är vanligen
begränsad innan det godkänts och slutsatserna som dras i denna rapport är preliminära. Rapporten gäller vid
den tidpunkt den skrevs och revideras inte.
Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av de 4 regionerna (VGR, RÖ, RS, Region Stockholm) på uppdrag av
Sveriges kommuner och regioner (SKR). Bedömningsrapporten är främst avsedd för läkemedelsstrategiskt arbete
i SKR och regionerna men även TLV har tillgång till rapporterna. I de fall rapporten berör ett cancerläkemedel
förmedlas den också vidare till NAC och RCC:s vårdprogramsgrupp.
Rapporten skickas efter färdigställande till berört läkemedelsföretag för kännedom. Kontaktperson är
koordinator Johanna Glad (johanna.glad@skane.se), Region Skåne.
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