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Afinitor i kombination med exemestan vid behandling av 
metastaserad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor 
  
Ärendets handläggning 
Anmälan inkom i februari 2013 från överläkare Maria Ekholm och verksamhetschef Freddi 
Lewin, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.  
Ett preliminärt utlåtande som bygger på en 4-länsrapport från augusti 2012 presenterades vid 
Expertgruppens möte 25 februari 2013. 
 
Bakgrund 
Everolimus (Afinitor, Novartis) godkändes under juli 2012 av både FDA och EMA för 
behandling av hormonreceptorpositiv och HER2-negativ avancerad bröstcancer hos 
postmenopausala kvinnor utan symtomatisk visceral sjukdom i kombination med exemestan i 
samband med recidiv eller sjukdomsprogress efter tidigare behandling med en icke-steroid 
aromatashämmare. 2009 godkändes everolimus för andra linjens behandling av njurcancer 
och 2011 erhölls godkännande för neuroendokrina tumörer med ursprung i pankreas.  
 
Everolimus är en rapamycin-analog som hämmar mammalian target of rapamycin (mTOR) 
vilket minskar den mTOR-beroende celltillväxten (1). Denna verkningsmekanism har 
föreslagits motverka resistens mot endokrin terapi vid östrogenreceptorpositiv och HER2-
negativ bröstcancer, vilket man vill utnyttja genom att ge everolimus i kombination med 
exemestan, en aromatashämmare, till patienter som sviktat på behandling med någon av de 
icke-steroida aromatashämmarna letrozol och anastrazol. 
 
Underlag för bedömningen 
I BOLERO-2-studien (2) randomiserades 724 östrogen-receptorpositiva bröstcancerpatienter 
med metastaserad sjukdom till everolimus (10 mg dagligen) + exemestan (25 mg dagligen) 
eller placebo och exemestan (2:1 förhållande). Patienterna hade recidiverat eller progredierat 
på tidigare behandling med en aromatashämmare antingen adjuvant eller mot metastaserad 
sjukdom. Medianåldern var 62 år. Primär endpoint var progressionsfri överlevnad. Resultaten 
från en planerad interimsanalys (2) visas i figuren nedan.  
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Svårigheten att bedöma progression röntgenologiskt illustreras av den påtagliga skillnaden 
mellan den lokala (A) och den centrala (B) bedömningen. Interimsanalysen av 
totalöverlevnad var inte signifikant [HR=0.77 (95 procent CI: 0.57, 1.04)].  Den slutliga 
analysen av totalöverlevnad är beräknad att ske i juni 2014.  
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Vid en uppdatering presenterad vid ASCO Bröstcancersymposium 14/9 2012 var PFS enligt 
den centrala bedömning 11.0 månader för kombinationen jämfört med 4,1 månader för 
exemestan enbart. Motsvarande siffror för den lokala bedömningen var 7,8 månader jämfört 
med 3,2 månader. 
 
En fas II-studie studerade everolimus (10 mg/dygn) i neoadjuvant syfte i kombination med 
aromatashämmaren letrozol (2,5 mg/dygn) på kvinnor med östrogenreceptorpositiv 
bröstcancer. Respons (partiell och total) mätt med klinisk palpation var 68 vs 59 % för 
kombinationen respektive enbart letrozol (3). 
 
Biverkningar 
De vanligaste grad 3 eller 4 biverkningarna i kombinationsgruppen var stomatit (8%), anemi 
(6 %), hyperglykemi (4 %), trötthet (4 %), dyspne (4 %) och pneumonit (3 %). I gruppen med 
enbart exemestan var förekomsten av dessa biverkningar < 1 %. Frekvensen av biverkningar 
som ledde till permanent utsättning av behandlingen var 21 % för gruppen som fick 
everolimus och exemestan, respektive 3 % för gruppen som fick placebo och exemestan. De 
ovan beskrivna biverkningarna är i linje med vad man sett i tidigare studier på andra 
indikationer med singelterapi everolimus. 
 
Hälsoekonomiska aspekter 
Enligt anmälan beräknas 30 patienter kunna bli aktuella för behandling i regionen. 
Läkemedelskostnaden är 37500 kr per månad.  Vid en behandlingstid på 11 månader (den 
längsta uppmätta PFS) motsvarar det 412 500 kr per patient. Afinitor ingår sedan tidigare i 
läkemedelsförmånen, baserat på hälsoekonomiska data vid behandling av njurcellscancer. 
TLV har inte gjort något hälsoekonomisk värdering av denna nya indikation. 
 
Gruppens bedömning 
Gruppen anser att principen att med en mTOR-hämmare reversera resistens mot 
aromatashämmare vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer är intressant och har experimentellt 
stöd. Dock är den kliniska dokumentationen ännu otillräcklig för att rekommendera Afinitor 
+exemestan i rutinsjuksjukvården. Den bygger på en enda studie, som är publicerad efter en 
interimsanalys. Analysen visar att kombinationen förlänger progressionsfri överlevnad 
bedömd radiologiskt men det finns ingen statistiskt säkerställd förlängd totalöverlevnad. 
Behandlingsavbrotten pga toxicitet är betydligt fler i kombinationsarmen och kostnaden är 
betydande. Nytt ställningstagande kan tas efter att studien är slutrapporterad. Utvärdering av 
totalöverlevnaden beräknas ske sommaren 2014. 
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