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Pertuzumab (Perjeta) i kombination med trastuzumab och docetaxel 

för behandling av HER2-positiv metastaserad bröstcancer. 

 
 

Ärendets handläggning 
Anmälan inkom i februari 2013 från verksamhetschef Magnus Lagerlund, Onkologiska kliniken, 

Länssjukhuset i Kalmar. Ett preliminärt utlåtande, som bygger på en 4-länsrapport från november 

2012 (1), presenterades vid Expertgruppens möte 8 april 2013 och bordlades i väntan på en 

nationell rekommendation. 

 

Bakgrund 
Pertuzumab är en monoklonal antikropp, som binder till en annan del av HER2-receptorn än 

trastuzumab. Därigenom hindras heterodimeriseringen av HER2 receptorn med andra receptorer 

inom HER-familjen, särskilt HER3 (2). Detta leder till hämning av den ligandmedierade 

intracellulära signaleringen via mitogenaktiverat proteinkinas (MAP-kinas) och fosfoinositid 3-

kinas (PI3K). Pertuzumab hämmar på så sätt celltillväxt och framkallar apoptos. Dessutom 

utlöser pertuzumab antikroppsmedierad cellberoende cytotoxicitet (ADCC).  

 

Substansen har tagits fram av Genentech och marknadsförs av Roche. Pertuzumab godkändes av 

FDA i juni 2012 och av EMA  i mars 2013 för behandling av metastaserad eller lokalt 

recidiverande, icke resektabel HER2-positiv bröstcancer som inte tidigare behandlats med anti-

HER2-terapi eller kemoterapi för sin metastaserade sjukdom. pertuzumab ges som en intravenös 

infusion i kombination med trastuzumab och docetaxel i en laddningsdos av 840 mg vid den 

första kuren följt av 420 mg var tredje vecka.  

 

Underlag för bedömningen 
Godkännandet av pertuzumab bygger på resultatet av CLEOPATRA-studien (3). I denna 

randomiserades 808 patienter med HER2-positiv metastaserande bröstcancer som första linjens 

behandling till pertuzumab eller placebo i båda fallen kombinerat med trastuzumab och docetaxel. 

Ungefär hälften av patienterna hade tidigare fått adjuvant eller neoadjuvant behandling. Primär 

endpoint var progressionsfri överlevnad. Behandlingen utvärderades var nionde vecka enligt 

RECIST och bedömdes av en oberoende grupp. Responsfrekvensen  var för kombinationsgruppen 

80,2 % mot 69,3 % för kontrollarmen. Tillägget av pertuzumab förlängde den progressionsfria 

överlevnaden från 12,4 till 18,5 månader (medianvärden). Skillnaden är höggradigt signifikant.  

 



 

 

 
Den progressionsfria överlevnaden framgår av figuren nedan.  

 

 
 

Totalöverlevnaden framgår av figuren nedan. Dessa data kommer från den senaste 

interimsanalysen som inkluderar dödsfall fram till maj 2012 (4). Medianvärdet för överlevnad 

hade inte uppnåtts för pertuzumab vid tidpunkten för denna analys men riskkvoten för död under 

studietiden var 0,66, vilket är en signifikant bättre överlevnad för kombinationsgruppen.  

Treårsöverlevnaden var 66  respektive 50 % och en grov uppskattning visar dock att tillägget av 

pertuzumab verkar leda till minst 10 månaders förlängd medianöverlevnad. 

 

 
 

 
 

Ett stort antal studier av Perjeta pågår vid HER2-positiv bröstcancer bl a vid neoadjuvant och 

adjuvant behandling och även vid en rad andra diagnoser. 

 



 

 

Biverkningar 
Biverkningsmönstret i CLEOPATRA-studien var i stora drag likartat i de båda 

behandlingsarmarna. Febril neutropeni, diarré och hudreaktioner var något vanligare i 

pertuzumab-gruppen. Hjärtpåverkan, asteni, perifera ödem och förstoppning var vanligare i 

gruppen som fick enbart trastuzumab (3, 4, 5). Infusionsreaktioner förekommer men någon 

rutinmässig förbehandling rekommenderas ej. Behandlingsrelaterade dödsfall (främst infektioner) 

inträffade för 2,5 % av patienterna i kontrollgruppen respektive 2 % i pertuzumab-gruppen. 

 

Behandlingskostnad 
Enligt anmälan kan 15-25 patienter per år bli aktuella för behandling i regionen. I CLEOPATRA-

studien var behandlingstiden med Perjeta 18 månader (median) dvs 23 cykler. Kostnaden för 

Perjeta blir då ca 675 000 kr per patient. Till detta kommer kostnaderna för trastuzumab och 

docetaxel. Inom klinikläkemedelsprojektet publicerade TLV 130620 ett hälsoekonomiskt 

kunskapsunderlag (6) i vilket man uppskattade kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 

till ca 2,6 miljoner dvs långt utöver vad som brukar anses rimligt. Förhandlingar har sedan förts 

mellan NLT och Roche, som resulterat i att företaget erbjuder landstingen att teckna avtal om ett 

rabatterat pris. Delar av avtalet som rör rabattsatsen, vilken inte är känd för expertgruppen då 

detta utlåtande publiceras, väntas vara sekretessbelagt. NLT gruppen rekommenderar nu 

landstingen att använda pertuzumab enligt detta avtal samt att följa upp samtliga patienter på ett 

nationellt samordnat sätt. 

 

Gruppens bedömning 
Tillägg av pertuzumab till trastuzumab och docetaxel har visats förlänga såväl progressionsfri- 

som totalöverlevnad vid behandling av patienter med HER2-positiv metastaserande bröstcancer. 

Tillägget av pertuzumab ger en ökning i antalet allvarliga biverkningar (främst febril neutropeni 

och diarré) men förefaller i övrigt ha en likartad tolerabilitet. Läkemedelsverkets värdering är att 

pertuzumab utgör ett värdefullt tillskott i till behandlingsarsenalen vid HER2-positiv, spridd 

bröstcancer. Gruppen instämmer i denna bedömning och rekommenderar att preparatet endast 

används inom ramen för det avtal som framförhandlats av NLT. 
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