
 

 

 

 

 

 

 

 

Lapatinib ved avansert eller metastatisk HER-2 positiv brystkreft 
 
Publisert 05.03.2008 
 
Sammendrag: Effekten av lapatinib på pasienter med lokalavansert eller meta-
staserende HER-2 positiv brystkreft er vurdert basert på resultater fra én publi-
sert fase III studie med 399 pasienter.  
 

• Lapatinib (Tykerb®) er en tyrosinkinasehemmer som inntas peroralt. Det 
er søkt markedsføringstillatelse for lapatinib som kombinasjonsterapi med 
capecitabin til kvinner med avansert eller metastatisk hormon-insensitiv 
HER-2 positiv brystkreft som viser progresjon etter behandling med taxa-
ner, antracykliner og trastuzumab. 

• Det er publisert resultater fra én fase III studie hvor klinisk effekt av lapa-
tinib i kombinasjon med capecitabin er vurdert for denne pasientgruppen. 
399 kvinner deltok i studien. Det primære endepunktet var tid til progre-
sjon av kreftsykdommen. 

• Resultatene fra studien viste at tid til progresjon var 6,2 måneder ved 
kombinasjonsterapi (capecitabin+lapatinib) og 4,3 måneder ved monote-
rapi (capecitabin). Det ble ikke påvist noen forskjell i overlevelse. 

• Det ble observert få alvorlige bivirkninger og komplikasjoner forbundet 
med bruk av lapatinib. 

• Kostnadene ved bruk av lapatinib er på svært usikkert grunnlag estimert 
til ca 165 000 kroner per pasient. 

• Kunnskapsgrunnlaget for lapatinib er foreløpig meget begrenset, og resul-
tatene fra flere pågående fase III studier vil kunne påvirke effektestimate-
ne. 

 
Bakgrunn 
Brystkreft er den hyppigste kreftfor-
men hos kvinner. I 2006 ble det re-
gistrert 2673 nye tilfeller av bryst-
kreft i Norge, og i 2004 døde 694 
kvinner som følge av brystkreft i 
Norge (1). Per dags dato lever det 
mer enn 30 000 kvinner som er be-
handlet for brystkreft i Norge (1). 
 
Avansert og metastatisk brystkreft er 
definert ved klinisk stadium, og faller 
inn under stadium III og IV. I perio-
den 2001 til 2005 hadde 8 % avan-
sert og/eller metastatisk sykdom på 
diagnosetidspunktet (3% stadium 
III, 5 % stadium IV) (1). 
15-30% av kvinner med metastatisk 
brystkreft overuttrykker HER-2 på 
3+ nivå, og dette har vært assosiert 
med dårlig prognose (3-6). Glax-
oSmithKline, som har utviklet lapati-
nib, estimerer i følge National Hori-
zon Scanning Centre at 14 % av 

kvinner med avansert eller metasta-
tisk brystkreft vil være både hormon-
insensitive og HER-2 positive, mens 
50% vil være hormon-sensitive (2). 
 
Metastatisk brystkreft kan generelt 
ikke kureres ved kirurgi. Systemisk 
behandling har som mål å lindre 
symptomene, hindre/bremse syk-
domsprogresjonen og forlenge livet 
(2,7). Førstelinjebehandling av kvin-
ner med metastatisk brystkreft som 
er positiv for østrogenreseptoren, er 
basert på hormonmodulering (for ek-
sempel tamoksifen) så fremt man 
har tid til å avvente endokrin 
respons. For kvinner med hormon-
insensitiv metastatisk brystkreft be-
står førstelinjebehandling av kjemo-
terapi; vanligvis et antracyklin-basert 
regime (8). Kvinner som har HER-2 
positiv brystkreft vil ved progresjon 
på antracyclin-basert kjemoterapi, 
behandles med HER-2 antistoffet 



 

 

 

 

 

 

trastuzumab (Herceptin®), som of-
test i kombinasjon med et taxan (do-
cetaxel eller paclitaxel). Dette har i 
flere studier gitt betydelige forbed-
ringer i kliniske utfall (sykdomsfri 
overlevelse og overlevelse uten 
fjernspredning) (4,9). Ofte vil kreft-
sykdommen utvikle resistens mot 
trastuzumab (3). Ved progresjon av 
kreftsykdommen vil pasientene van-
ligvis bli behandlet med capecitabin 
(Xeloda®) eller vinorelbin (Navel-
bin®).  
 
Tiltak 
Lapatinib (Tykerb®) er et lite mole-
kyl som hemmer tyrosinkinaseaktivi-
teten til både HER-2 og EGFR (epi-
dermal vekstfaktor reseptor). Det 
inntas peroralt, og er derfor enklere 
å administrere enn intravenøse le-
gemidler. Det er søkt markedsfø-
ringstillatelse for lapatinib i kombina-
sjon med capecitabin for behandling 
av kvinner med avansert eller meta-
statisk hormon-insensitiv HER-2 po-
sitiv brystkreft som viser progresjon 
etter behandling med trastuzumab. 
 
Dokumentasjon 
Dokumentasjonsgrunnlaget er to 
publiserte artikler fra én fase III stu-
die (10,11). Evidensgrunnlaget er 
presentert i tabell 1 og 2. Disse ar-
tiklene ble vurdert til å ha høy kvali-
tet basert på Kunnskapssenterets 
kriterier (12). Pasienter ble randomi-
sert til to armer; Kombinasjonsterapi 
med lapatinib og capecitabin, og mo-
noterapi med capecitabin. Den ene 
publikasjonen er en interimanalyse 
etter ca 20 mnd (10). 24 mnd etter 
studiestart fikk alle deltakerne mu-
lighet til å velge å få kombinasjons-
terapien videre. Den andre publika-
sjonen presenterer analyser frem til 
dette tidspunktet, og er grunnlaget 
for dokumentasjonen videre om ikke 
annet er opplyst. Studien er finansi-
ert av GlaxoSmithKline, og flere av 
forfatterne er ansatt i GlaxoSmithKli-
ne. Det foreligger også konferanse-
presentasjoner fra fase I/II-studier 
som vi ikke har vurdert. Et metode-

varsel fra National Horizon Scanning 
Centre ble identifisert (NHSC), men 
dette ble publisert i juli 2005, og vis-
te kun til abstract fra fase I/II studi-
er.   
 
Effekt 
399 kvinner med avansert eller me-
tastatisk HER-2 positiv brystkreft 
som tidligere hadde vært behandlet 
med et taxan, et anthracyklin og 
trastuzumab danner pasientgrunnla-
get i studien (10,11). Median tid til 
progresjon var 6,2 måneder i kombi-
nasjonsterapigruppen (lapatinib + 
capecitabin) mot 4,3 måneder i mo-
noterapigruppen (capecitabin alene). 
I løpet av studieperioden (24 mnd) 
var det 184 pasienter som viste syk-
domsprogresjon etter behandling. 
Det var 82 tilfeller av progresjon i 
kombinasjonsterapigruppen (av to-
talt 198 pasienter) og 102 tilfeller i 
monoterapigruppen (av totalt 201 
pasienter) (hazard ratio 0,57 
(P<0,001)). Det var ingen signifikant 
forskjell i overlevelse mellom grup-
pene (P=0,177).  
 
Sikkerhet 
Det ble rapportert om få alvorlige 
bivirkninger/komplikasjoner ved bruk 
av lapatinib. 19 tilfeller av grad 4 ble 
registrert blant 12 av pasientene (6 
%) som fikk kombinasjonsterapi, 
mens 18 tilfeller av grad 4 ble regist-
rert blant 12 (6 %) av pasientene 
som mottok monoterapi. Andel av-
brutte behandlinger og endring av 
dosering var likt for de to behand-
lingsgruppene. Publikasjonen basert 
på interimanalysen (10) hadde en 
grundigere vurdering av bivirkninge-
ne, og der kom det frem at kombina-
sjonsterapi gav signifikant flere tilfel-
ler av diaré (P<0,001), dyspepsi 
(P<0,014) og utslett (P<0,011) enn 
monoterapi, men disse tilfellene var 
hovedsakelig av lavere grad. 
 
Status for bruk og godkjenning 
Lapatinib er ikke formelt godkjent for 
bruk i Norge (13), men fikk positiv 
opinion i The Comittee for Medical 



 

 

 

 

 

 

Products for Human Use (CHMP) i 
desember 2007 (14).  
 
Produsenten av lapatinib (Glaxo-
SmithKline) startet i juni 2006 en 
fase IV studie med hensikt å kunne 
tilby utvidet tilgang til lapatinib (før 
formell godkjennelse) for bruk i 
kombinasjon med capecitabin (Xelo-
da®) til brystkreftpasienter hvis 
kreftsykdom har utviklet seg etter 
andre behandlingstiltak. U.S. Natio-
nal Institutes of Health oppgir at det 
er gitt utvidet tilgang til lapatinib for 
denne type behandling. Dette er ve-
rifisert av GlaxoSmithKline i august 
2007 (15). 
 
Kostnad 
Det er foreløpig vanskelig å fastslå 
hva kostnadene knyttet til behand-
ling med lapatinib vil utgjøre i Norge. 
Pris kan ikke søkes i Norge før mar-
kedsføringstillatelse (MT) er gitt, og 
preparatet selges derfor foreløpig på 
registreringsfritak. Det fastsettes 
ikke maksimalpriser på uregistrerte 
preparater, og apotekavansen er 
høyere enn for godkjente legemidler. 
Prisen vil også kunne variere av-
hengig av hvilket land legemiddelet 
er importert fra.   
 
Vi kan imidlertid forsiktig antyde en 
størrelsesorden på legemiddelkost-
nader per pasient på bakgrunn av 
følgende forutsetninger: Produsenten 
har uttalt at de ønsker å søke om 
priser som tilsier lignende eller lave-
re kostnader per pasient enn det som 
genereres ved behandling med 
trastuzumab (16). Legemiddelkost-
nadene for ett års behandling med 
trastuzumab ble anstått til ca. 
354 000 kroner i Kunnskapssenterets 
helseøkonomiske analyse fra 2006 
(17). Går vi ut fra at lapatinib brukes 
i ca. 50 % av denne tiden (basert på 
gjennomsnittlig tid til progresjon på 
6,2 måneder fra armen lapatinib + 
capecitabin), får vi en kostnad per 
pasient for lapatinib på ca. 165 000 
kroner. Det er vanskelig å anslå to-
talkostnadene, da det er usikkert 

hvor mange pasienter som vil be-
handles med lapatinib. 
 
Lapatinib fikk markedsføringstillatel-
se i Australia 28. juni 2007 for be-
handling av pasienter med avansert 
metastatisk brystkreft hvis svulster 
var HER-2 positive, og som viste 
progresjon etter behandling med et 
antracyklin, taxan og trastuzumab. 
Produsenten har søkt om opptak for 
legemidlet som spesialpreparat i re-
fusjonsordningen Pharmaceutical Be-
nefits Scheme. (18). Produsenten 
anslår i søknaden at kostnadene til 
den australske stat ved inklusjon i 
ordningen vil utgjøre 10-30 millioner 
australske dollar som tilsvarer 50-
150 millioner norske. kroner1. Den 
australske befolkning er 4,6 ganger 
så stor som den norske 2.  I refu-
sjonssøknaden ble lapatinib sam-
menlignet med både capecitabin (Xe-
loda®) som monoterapi og capecita-
bin +trastuzumab. Den første kom-
paratoren ble betraktet som irrele-
vant av de australske myndighetene. 
Kostnad per vunnet diskonterte le-
veår og diskonterte kvalitetsjusterte 
leveår over en periode på 5 år lå i 
størrelsesorden 110 – 200 tusen 
australske dollar (540-990 tusen 
norske kroner).  
 
Preparatets kostnadseffektivitet skal 
også vurderes av NICE i Storbritan-
nia, som ventes å publisere sine re-
sultater i juni 2008 (19). 
 
Pågående forskning 
Det pågår 10-15 ulike fase III studier 
om effekten av lapatinib mot bryst-
kreft. Tre av disse har fullført pasi-
entrekrutteringen, og litt informasjon 
om disse tre studiene er gjengitt i 
                                                 
1
 Norges Banks historiske valutastatistikk, 

gjennomsnittlig kurs AUD/NOK 2007 var 

4,9047 http://www.norges-

bank.no/Pages/Article____56134.aspx 

 
2
 Australian Buerau of Statiistics, 23.01.08, 

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/94

713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef

7e25faaca2568a900154b63?OpenDocument 



 

 

 

 

 

 

tabell 3. I tillegg pågår det om lag 30 
ulike fase II studier. Informasjon om 
alle studiene kan finnes på 
http://www.clinicaltrials.gov og 
http://www.controlled-trials.com. 
 
Konklusjon 
Resultatene i dette metodevarselet 
er basert på én fase III-studie med 
399 pasienter. Denne studien viste at 
tiden til progresjon for kvinner med 
HER-2 positiv lokalavansert eller me-
tastatisk brystkreft var signifikant 
lengre (6,2 mnd) ved kombinasjons-
terapi (lapatinib og capecitabin) enn 
ved monoterapi (capecitabin) (4,3 
mnd). Det ble ikke funnet noen signi-
fikant forskjell i overlevelse. Bivirk-
ningene ved kombinasjonsterapi var 
omtrent som for monoterapi. Kost-
nadene ved bruk av lapatinib er på 
svært usikkert grunnlag estimert til 
ca 165 000 kroner per pasient. Flere 
fase III studier er pågående, og re-
sultatene fra disse studiene vil være 
viktige for å styrke kunnskapsgrunn-
laget for lapatinib.  
 
Metode for utarbeidelse av varse-
let 
Det ble utført en systematisk gjen-
nomgang av den foreliggende vi-
tenskapelige dokumentasjonen for 
behandling av brystkreft med lapati-
nib. 
 
Litteratursøk: Medline 21.12.2007. 
Søkestrategi: 
 
1. lapatinib.mp 
2. tykerb.mp 
3. gw572016.mp 
4. 1 or 2 or 3 
5. breast cancer.mp 
6. breast neoplasms/ 
7. 5 or 6 
8. 4 and 7 
 
Søket ga 93 treff, og på bakgrunn av 
abstractene ble sju artikler bestilt og 
lest i fulltekst. Ytterligere ni artikler 
ble bestilt som bakgrunnsdokumen-
tasjon.  

Etter vurdering av studiekvalitet og 
følgende eksklusjon- og inklu-
sjonskriterier ble kun én studie ink-
ludert.  
 
Inklusjonskriterier: 
Populasjon: Pasienter med HER2 po-
sitiv brystkreft. 
Intervensjon: Lapatinib alene eller i 
kombinasjon. 
Utfallsmål: Alle 
Studiedesign: Fase III studier. 
 
I tillegg ble det utført et søk i data-
basene til Kunnskapssenterets sam-
arbeidspartnere.  
 
25. januar ble det utført et oppdatert 
søk som identifiserte én ny publika-
sjon som ble inkludert.  
 
De inkluderte publikasjonene ble vur-
dert av to personer (MKG og BAG). 
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Tabell 1: Inkluderte publikasjoner. 
 
Studie Studiedesign Utfallsmål  Resultater 
Geyer 
et al. 
2006 
(10)*, 
** 

RCT 
Blokkrandomisert 
Populasjon:  
Monoterapi (capecita-
bin): n=161 
Kombinasjonsterapi (ca-
pecitabin+lapatinib): 
n=163 Studien er ba-
sert på en interim-
analyse 19,5 mnd etter 
behandlingsstart. Alle 
pasientene fikk tilbud 
om kombinasjonstera-
pien etter 24 mnd.  
 

Primært: Tid til 
progresjon. 
 
Sekundært: 
Progresjonsfri 
overlevelse, 
overlevelse, 
responsrate, 
klinisk nyttera-
te, partiell 
respons, og 
bivirkninger.  

-Tid til progresjon:  
Monoterapi:  
4,4 mnd 
Komb. terapi: 8,4 mnd.  
Hazard ratio: 0,49 
(P<0,001). 
-Ingen signifikant forskjell i 
overlevelse, responsrate, 
eller klinisk nytterate. 
-11 pasienter i monotera-
pigruppen og 4 pasienter i 
kombinasjonsterapigruppen 
fikk metastaser i sentral-
nervesystemet (P=0,10). 
Bivirkningene var like mel-
lom behandlingsmodalitete-
ne, men kombinasjonstera-
pien ga signifikant flere til-
feller av diaré, dyspepsi og 
utslett.  

Came-
ron et 
al. 
2008 
(11)** 

Oppdatering av Geyer 
et al, 2006 (over) 
Populasjon:  
Monoterapi (capecita-
bin): n=201 
Kombinasjonsterapi (ca-
pecitabin+lapatinib): 
n=198 Analysen er ut-
ført ca 24 mnd etter 
studiestart, hvor alle 
pasientene fikk tilbud 
om kombinasjonsterapi.  
 

Se over. -Tid til progresjon:  
Monoterapi:  
4,3 mnd 
Komb. terapi: 6,2 mnd. 
Hazard ratio: 0,57 
(P<0,001). 
-Ingen signifikant forskjell i 
overlevelse (P=0,177), 
responsrate, eller klinisk 
nytterate.  
Fire pasienter i kombina-
sjonsterapigruppen fikk me-
tastaser i sentralnervesys-
temet, sammenlignet med 
13 pasienter i monotera-
pigruppen (P=0,045). 



 

 

 

 

 

 

Fem pasienter i kombina-
sjonsterapigruppen og to 
pasienter i monoterapigrup-
pen opplevde hjertehendel-
ser. 
Bivirkningene var like mel-
lom behandlinsmodalitete-
ne, men kombinasjonstera-
pien ga signifikant flere til-
feller av diaré og utslett. 

* Erratum publisert 2007.  
** Studien er sponset av GlaxoSmithKline. Flere av forfatterne er ansatt 
eller får honorar fra GlaxoSmithKline. Deler av analysene er utført av blin-
dede, uavhengige forskere. 

 
 
Tabell 2: Publiserte kommentarer til Geyer et al, 2006 (10): 
 
Forfatter Innhold 
Muss, 2006 (7) Oppsummering av artikkelen til Greyer et al med diskusjon 

knyttet til kost-nytte av dyre legemidler innen kreftområdet.  
Sonpavde, 
2007 (20) 

Sonpavde påpeker at 60 % av pasientene var behandlet med 
trastuzumab i løpet av de siste 8 ukene før behandling med la-
patinib. Ut fra farmakologistudier er det trolig rester av trastu-
zumab i blodet til disse pasientene (halveringstid 3-4 uker). 
Dette kan ifølge Sonpavde gi synergieffekter med lapatinib, og 
føre til at effekten av lapatinib overestimeres. 

    -Besvart av 
Greyer et al 
(21) 

Forfatterne er enig i at en stor andel av pasientene trolig har 
rester av trastuzumab i blodet, men presenterer en analyse 
som viser at effekten av lapatinib for pasientene som fikk be-
handling med trastuzumab i løpet av de siste 8 ukene før be-
handling var svært lik effekten for pasientene som ikke hadde 
fått trastuzumab de siste 8 ukene.  

Montemurro og 
Aglietta, 2007 
(22) 

Forfatterne mener at studien burde hatt en tredje arm hvor in-
tervensjonen burde vært trastuzumab i kombinasjon med cape-
citabin, da praksis for behandling av pasienter meg progressiv 
sykdom under behandling med trastuzumab er å gi en annen 
tilleggsbehandling, men fortsette behandlingen med trastuzu-
mab. Forfatterne stiller også spørsmål ved om pasientene som 
har nytte av behandling med trastuzumab eller lapatinib deler 
de samme biologiske karakteristika. Forfatterne mener dette er 
viktig for å avgjøre hvilken HER2 inhibitor som administreres til 
pasientene, og foreslår studie med direkte sammenligning av 
lapatinib og trastuzumab med cross-over ved progresjon.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tabell 3: Pågående fase III studier om effekten av lapatinib ved avansert eller 
metastatisk brystkreft, som har avsluttet pasientrekrutteringen. 
 
Type stu-
die 

Målgruppe Behand-
linger 

Primært en-
depunkt 

Antall 
pasien-
ter 

Tids-
punkt 
for 
start 
av 
studi-
en 

Spon-
sor 

Interna-
sjonal 
multisen-
ter dob-
bel-blindet 
randomi-
sert fase 
III (23) 

Postmenopausa-
le kvinner med 
avansert eller 
metastatisk hor-
mon-sensitiv 
brystkreft 

lapatinib 
+ letro-

zol* 
versus 
placebo 
+letro-

zol 

Tid til pro-
gresjon 

1280 No-
vem-
ber 
2003 

Glaxo 
Smith 
Kline 

Interna-
sjonal 
multisen-
ter dob-
bel-blindet 
randomi-
sert fase 
III (24) 

Kvinner med 
avansert eller 
metastatisk 
brystkreft som 
ikke har gjen-
nomgått tidlige-
re behandlinger 

lapatinib 
+ pakli-
taxel 
versus 
pakli-
taxel 

Tid til pro-
gresjon 

570 De-
sem-
ber 
2003 

Glaxo 
Smith 
Kline 

Interna-
sjonal 
multisen-
ter ublin-
det ran-
domisert 
fase III 
(25) 

Kvinner med 
metastatisk 
brystkreft som 
tidligere har 
gjennomgått 
behandling med 
et anthracyklin, 
et taxan og 
trastuzumab 

lapatinib 
+ tras-
tuzumab 
versus 
trastu-
zumab 

Progresjons-
fri overlevel-
se 

270 No-
vem-
ber 
2005 

Glaxo 
Smith 
Kline 

* en aromatase inhibitor 
 

 

 

 


