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Rapport
Allmänt om substansen
Neratinib (HKI-272) från Puma Biotechnology är en för perororalt bruk irreversibel
tyrosinkinashämmare av de humana epidermala tillväxtfaktorreceptorerna HER1 (även kallad
epidermal tillväxtfaktorreceptor; EGFR), HER2 och HER4 [1]. Läkemedlet har studerats som
utvidgad adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer i framförallt stadium II–III efter
behandling med trastuzumab [2]. Dosen av neratinib i studierna har varit 240 mg peroralt per
dag under 12 månader [2,3].
Förväntat godkännande
Företaget lämnade in ansökan för neratinib till EMA i juni 2016 [4] och ett eventuellt
godkännande förväntas under senare delen av 2017.
Kliniskt behov och patientpopulation
Bröstcancer står för 30 procent av alla nya cancerfall i Sverige och är den vanligaste
tumörformen hos kvinnor [5]. Cirka 8 000 personer drabbas av bröstcancer varje år [5],
andelen med HER2-positiv bröstcancer har i en studie varit 18 procent [6] och anges på
internetmedicin vara knappt 15 procent i Sverige [7] vilket då skulle innebära 1 200 patienter.
Amplifiering av HER2-genen och överuttryck av receptorn är associerat med en sämre
prognos än HER2-negativa tumörer av liknande stadium och grad [8]. Upp till 26 procent av
patienterna beräknas utveckla återkommande sjukdom [2]. Mellan 900 och 1 200 patienter
skulle därmed kunna vara aktuella för behandlingen.
Förskrivarkategori
Läkare med specialistkompetens inom onkologi.
Rekommenderad behandling idag
Nuvarande behandlingsalternativ för HER2-positiv bröstcancer omfattar [5]:
• kirurgi
• strålbehandling
• läkemedelsbehandling med cytostatika och trastuzumab, med eller utan endokrin terapi.
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För personer med HER2-positiv bröstcancer i stadium II är förbehandling (neoadjuvant
behandling) med cytostatika och trastuzumab högt prioriterat i Socialstyrelsens riktlinjer
(prioritet 3), medan neoadjuvant behandling med en kombination av antingen
a) cytostatika, trastuzumab och lapatinib eller
b) cytostatika, trastuzumab och pertuzumab, medelhögt prioriterat (prioritet 6) [5].
Adjuvant behandling med trastuzumab i ett år till kvinnor med opererad HER2-positiv
bröstcancer och hög risk för återfall är högt prioriterat (prioritet 3) [5]. Behandling med
aromatashämmare i fem år som tillägg till kemoradioterapi och anti-HER2-terapi med
trastuzumab till postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv och HER2-positiv
tumör har fått prioritet 5. Man rekommenderar även att personer med metastaserad
bröstcancer erbjuds nya vävnadsprover med en analys av hormonreceptorer och HER2 inför
ställningstagande till läkemedelsbehandling (prioritet 4) [5].
Klinisk effekt
Effekten av neratinib har studerats i en fas III-studie, ExteNET (Tabell 1) [2]. ExteNET var
en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie av neratinib vid HER2positiv bröstcancer stadium I–III efter neoadjuvant och adjuvant behandling med trastuzumab
(Herceptin) initialt upp till två år före randomisering. Efter ändring av protokollet i februari
2010 inkluderades patienter med HER2-positiv bröstcancer stadium II–III som fullföljt
behandling med trastuzumab upp till ett år tidigare. Totalt randomiserades 2 840 patienter i
permuterade block stratifierade efter hormonreceptorstatus (östrogen- och/eller
progesteronpositiv mot hormonreceptornegativ) och typ av adjuvant trastuzumabregim.
Patienterna fick oral behandling med antingen placebo eller 240 mg neratinib per dag under
12 månader. Patienter med hormonreceptorpositiva tumörer, oavsett behandlingsgrupp,
rekommenderades även hormonterapi. Det primära effektmåttet var invasiv sjukdomsfri
överlevnad (iDFS) två år efter randomisering, vilket definierades som tid från randomisering
till den första förekomsten av följande sjukdomsfria överlevnadshändelser: invasiv
kontralateral bröstcancer, återfall av invasiv ipsilateral brösttumör, lokalt/regionalt invasivt
återfall, fjärrmetastas och död oavsett orsak. Resultatbearbetning gjordes enligt principen
intention-to-treat [2].
Totalt fullföljde 860 patienter i neratinibgruppen och 1 167 patienter i placebogruppen
studien. I studien kunde man visa att förlängning av HER2-hämning med neratinib efter ett
års standardbehandling med trastuzumab gav minskning av sjukdomsåterfall, särskilt hos
hormonreceptorpositiva patienter [2]. Två år efter randomiseringen var iDFS 93,9 procent
(95 % KI 92,4–95,2) i neratinibgruppen och 91,6 procent (95% KI 90,0–93,0) i
placebogruppen vilket ger en absolut riskreduktion på 2,3 procent. Vid denna tidpunkt hade
också patienterna i neratinibgruppen färre iDFS-händelser (dvs. färre fall av recidiv eller död)
än i placebogruppen: 70 jämfört med 109 (stratifierad Hazard Ratio (HR) 0,67, 95 % KI 0,50–
0,91; p = 0,0091) [2].
Det har diskuterats huruvida iDFS vid 24 månader är ett lämpligt mått och om inte begränsad
medelöverlevnad (utan invasiv sjukdom) vore bättre [9]. Estimeringar baserade på
publicerade data visar att neratinibbehandling i den ovan beskrivna studien gav 23,5 månads
invasivfri överlevnad under tidsperioden på 24 månader, att jämföra med 23,0 månader för
patienterna i placebogruppen [9]. I en subgruppsanalys fann man att hormonreceptorpositiva
patienter hade god effekt av neratinib till skillnad från hormonreceptornegativa patienter [2].
Likaså var sekventiell trastuzumabregim att föredra framför samtidig trastuzumabbehandling,
trastuzumabbehandling ett år eller mindre var att föredra framför behandling för mer än ett år
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sedan och frånvaro av adjuvant eller neoadjuvant behandling jämfört med om man hade fått
detta. Geografiskt fann man positiv effekt för kvinnor från Asien, Östeuropa och Sydamerika
men inte för kvinnor från andra delar av världen [2]. Man bör beakta att subgruppsanalyser
generellt brukar betraktas som hypotesgenererande och ska tolkas med försiktighet.
Inför ansökan om registrerings- och marknadsföringstillstånd i USA och Europa har
tillverkaren även presenterat 5-årsresultat för iDFS vilket med neratinib var 90,4 procent
jämfört med 87,9 procent med placebo (HR 0,74; p = 0,017) [10]. För både hormonreceptoroch HER2-positiva bröstcancerpatienter var iDFS 91,7 procent jämfört med 86,9 procent med
placebo (HR, 0,59; p = 0,002) [10].
Kliniska observanda
Den vanligaste biverkningen var grad 3 diarré (dvs. inkontinens, svåra magsmärtor och
avföring 7–9 gånger per dag [11]) vilket förekom hos 40 procent av patienterna i
neratinibgruppen i ExteNET-studien [2]. Andra biverkningar som var vanligare i
neratinibgruppen var mildare diarré (n = 22, n = 1 i placebogruppen), kräkningar (n = 12,
n = 1 i placebogruppen) och dehydrering (n = 9, n = 1 i placebogruppen). Diarré ledde till
dosminskningar hos 372 patienter (26 %) i neratinibgruppen jämfört med hos åtta patienter
(1 %) i placebogruppen och utsättande av läkemedlet hos 237 patienter (17 %) i neratinibgruppen och tre placebobehandlade patienter (<1 %) [2]. En efterföljande fas II-studie
genomfördes för att undersöka om profylaktisk behandling med loperamid kunde minska
förekomsten av grad 3/4 diarré [12]. Data från den studien visade att grad 3 diarré vid
behandling med neratinib reducerades till cirka 16 procent med profylaktisk behandling med
loperamid [13]. Till skillnad från andra HER2-läkemedel var förekomsten av kardiell toxicitet
av neratinib beskriven som minimal i de analyser som gjorts hitintills [2]. Man bör dock vara
medveten om det begränsade patientantalet vilket gör att förekomst av hjärttoxicitet i frekvens
under 1/4 000 kan missas [14].
Totalt avled sju patienter under studien: fyra i neratinibgruppen (två av okänd orsak, en av
primär hjärntumör, en av akut myeloisk leukemi) och tre i placebogruppen (en hjärnblödning,
en hjärtinfarkt, en magsäckscancer) [2]. Dödsfallen var inte relaterade till sjukdomsprogress
efter avslutade behandling och bedömdes inte ha samband med den studerade behandlingen
[2].
Andra avslutade och pågående studier med aktuell substans
En fas III-studie, NALA, jämför neratinib plus kapecitabin med lapatinib plus kapecitabin för
patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer efter två eller fler tidigare behandlingar
[15]. Denna studie har som primär utfallsvariabel progressionsfri överlevnad och planerar att
inkludera 600 patienter [15].
Neratinib utvärderas i fas III-studier vid HER2-positiv metastaserad bröstcancer
(kombinationsbehandling, bland annat med trastuzumab [16]) och i fas II-studier mot bland
annat metastaserad kolorektalcancer (kombinationsbehandling) [17], icke småcellig
lungcancer [18] och solida tumörer med aktiverande HER2-, HER3- eller EGFR-mutationer
[19, 20]. En fas II-studie tittar på behandling med eller utan fulvestrantberoende på
östrogenreceptorstatus, för patienter med HER2-muterad bröstcancer [21].
Andra substanser i pipeline för samma indikation
Pertuzumab som adjuvant behandlingstillägg till trastuzumab och kemoterapi studeras vid
operabel HER2-positiv bröstcancer [22].
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Kostnad
Det saknas uppgifter om kostnad för neratinib i dagsläget. Pris för andra kinashämmare som
används vid behandling av solida tumörer ligger på en kalkylerad årskostnad mellan 160 tkr
och 590 tkr [23].
Kostnadsmässiga och andra konsekvenser för vården
Uppskattningsvis kan det röra sig om mellan 900 och 1 200 patienter. Om neratinib godkänns
blir det som tilläggsbehandling till nuvarande adjuvanta behandling vilket därmed kommer att
innebära ökade kostnader. Biverkningar i form av diarré av relativt uttalad grad kan kräva
ytterligare vårdinsatser som tillkommer till läkemedelskostnaden.
Uppföljningsmöjligheter
Samkörning av registerdata från Cancerregistret. INCA läkemedelsregister kan användas av
dem som valt att fortsätta med detta register, för övrigt sedvanlig läkemedelsstatistik.
Andra marknader
Läkemedlet finns inte godkänt på andra marknader. Företaget lämnade in en
registreringsansökan till FDA som inkluderade data från ExteNET studien och fas II-studien
med loperamid i juli 2016 och har nu fått positivt utlåtande [24].
Troliga framtida försäljningsargument
Behandlingsresultaten visar minskad risk för återfall eller död vilket lär framhållas. Vidare
kommer företaget sannolikt att framhålla att det finns ett kvarvarande påtagligt kliniskt behov
av mer effektiv behandling även om trastuzumab har förbättrat prognosen för personer med
tidigt stadium HER2-positiv bröstcancer [25].
Författare
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Tabell 1. Data om studien ExteNET [2, 10].
Studie
Design
Antalet
randomiserade
patienter
Inklusionskriterier

Exklusionskriterier
Jämförelsearmar
Uppföljningstid
Primär
utfallsvariabel
Sekundära
utfallsvariabel
Resultat primärt
utfallsmått

Resultat
sekundära
utfallsmått

Biverkningar

ExteNET neratinib vs placebo; fas III (2, 3)
Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie
2 840, dvs. 1 420 till behandling med neratinib resp. placebo

Vuxna kvinnor (> 18 år förutom i Japan där åldersgränsen var 20 år)
med HER2-positiv bröstcancer, initialt stadium I–III, efter februari
2010 stadium II–III, tidigare behandling med trastuzumab i minst 2 år
och efter ändring 1 år
Kliniskt signifikant kardiologisk, gastrointestinal eller psykiatrisk
samsjuklighet eller oförmåga att svälja tabletter
Randomisering till oralt neratinib 240 mg dagligen eller placebo
under ett år
Uppföljning 2 år eller fram till döden
Invasiv sjukdomsfri överlevnad 2 år efter randomisering
Invasiv sjukdomsfri överlevnad som inkluderade duktala carcinom in
situ, tid till metastasering, fjärrmetastasfri överlevnad, förekomst av
CNS-återfall, total överlevnad och säkerhet
Vid två års uppföljning hade 70 invasiva händelser inträffat i
neratinibgruppen jämfört med 109 händelser i placebogruppen (HR
0,67, 95 % KI 0,50–0, 91; p = 0,009). Två års invasiv sjukdomsfri
överlevnad var 93,9 % (95 % KI 92,4–95,2) i neratinib gruppen och
91,6 % (95 % KI 90,0–93,0) i placebogruppen.
Invasiv sjukdomsfri överlevnad som inkluderade duktala carcinom in
situ var 93,9% (95% KI 92,4–95,2) i neratinibgruppen jämfört med
91,0% (95% KI 89,3–92,5); HR 0,63 (95% KI 0,46–0,84); p=0,0017. Det
var ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende tid till
metastasering (0,71 (95% KI 0,50–1,00); p=0,054) eller fjärrmetastas
sjukdomsfri överlevnad (HR 0,75 (95% KI 0,53–1,04); p=0,089). Det
var inte heller någon signifikant skillnad i den kumulativa
förekomsten av CNS-återfall efter 2 år: 0,91% (95% KI 0,49–1,59) i
neratinibgruppen jämfört med 1,25% (95% KI 0,75–1,99) i
placebogruppen (p=0,44).
De vanligaste klass 3/4-biverkningarna hos patienter i
neratinibgruppen var diarré (40 % i neratinibgruppen, 2 % i
kontrollgruppen), kräkning (3 % i neratinibgruppen, <1 % i
kontrollgruppen) och illamående (2 % i neratinibgruppen, <1 % i
kontrollgruppen). QT-förlängning inträffade hos 49 patienter (3 %)
som fick neratinib och hos 93 patienter (7 %) som fick placebo.
Minskning av vänsterkammarens ejektionsfraktion (≥ grad 2) hos 19
patienter (1 %) som fick neratinib jämfört med 15 patienter (1 %) i
placebogruppen. Allvarliga biverkningar noterades hos 103 patienter
(7 %) i neratinibgruppen och hos 85 patienterna (6 %) i
placebogruppen.
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