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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  2021-06-21 

Talzenna (talazoparib) för behandling av patienter med BRCA-
muterad bröstcancer som inte är lämpliga för platinumbaserad 
kemoterapi  
 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till expertgruppen 210602. Ärendet behandlades vid expertgruppens möte 
210621. 
 
 
Bakgrund 

Varje år insjuknar cirka 8 500 personer i Sverige i bröstcancer (1). Ungefär 2,5–5 % av all 
bröstcancer är associerad med mutationer i BRCA1/2. BRCA1/2-associerad bröstcancer 
kännetecknas av en nedsatt förmåga till DNA-reparation (2). Patienter med BRCA-muterad 
bröstcancer som inte är hormonreceptorpositiv eller HER2-positiv behandlas idag framförallt 
med cytostatika och då företrädesvis platinumbaserad kemoterapi. 
 
Talazoparib hämmar aktiviteten hos enzymerna PARP1 och PARP2. Dessa enzymer är 
involverade i signalvägarna för respons på cellulära DNA-skador, såsom reparation, 
gentranskription och celldöd. 
 
Godkänd indikation för talazoparib är som monoterapi för patienter med medfödd BRCA1/2- 
mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Patienter 
ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och/eller en taxan som (neo)adjuvant 
behandling, för lokalt avancerad eller metastaserande cancer, såvida inte patienterna var 
olämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptorpositiv (HR-positiv) 
bröstcancer ska ha fått tidigare endokrinbaserad behandling, eller ha bedömts som olämpliga 
för endokrinbaserad behandling. 
 
Talazoparib tas peroralt en gång dagligen. Patienterna ska behandlas fram till 
sjukdomsprogression eller tills oacceptabel toxicitet inträffar (3).  
 
 
Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande vid den aktuella indikationen är studien 
EMBRACA (3). 
 
Studien var en öppen, randomiserad (2:1), multicenterstudie där man jämförde talazoparib 
med prövarens val av kemoterapi (kapecitabin, eribulin, gemcitabin eller vinorelbin) hos 
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patienter med nedärvd (germline) BRCA-muterad HER2-negativ lokalt avancerad eller 
metastaserande bröstcancer. Patienterna hade fått högst tre tidigare kemoterapiregimer för 
metastaserande eller lokalt avancerade sjukdom. Patienterna hade tidigare behandlats med en 
antracyklin och/eller en taxan som neoadjuvant eller adjuvant behandling och/eller vid 
metastaser.  
 
Patienterna i jämförelsearmen fick kemoterapi enligt följande fördelning: kapecitabin (44 
procent), eribulin (40 procent), gemcitabin (10 procent) och vinorelbin (7 procent). 
 
431 patienterna randomiserades i studien. Median PFS i talazoparib-gruppen 8,6 månader 
jämfört med 5,6 månader för prövarens val av cytostatika (riskkvot (HR) för 
sjukdomsprogression eller död var 0,54; P <0,001). 
 
 
 

 
 
 
Andel patienter som svarade på behandlingen med tumörkrympning (respons rate) var för 
talazoparib 63 % jämfört med prövarens val av behandling 27 %. 
 
Vid tiden för den slutliga analysen (median uppföljningstid ca 45 mån) av total överlevnad 
(5) hade 324 patienter avlidit (216 i talazoparib-gruppen och 108 i standardkemoterapi-
gruppen). Det var ingen statistisk signifikant skillnad i total överlevnad mellan de två 
behandlingsgrupperna. Inte heller efter justeringar för efterföljande behandling med PARP-
hämmare sågs någon signifikant skillnad i total överlevnad mellan de två grupperna.  
 
I studien visade behandling med talazoparib en förbättrad total förändring från baslinjen av 
allmäntillståndet och livskvaliteten (EORTC QLQ-C30 3,0 för talazoparib vs - 5,4 för 
prövarens val av behandling; p<0,001). En förbättring från baslinje sågs för funktionella 
egenskaper (kognitiva, emotionella, sociala, fysiska) och symptom (trötthet, smärta, 
insomnia, förlust av aptit, biverkningar, bröstsymptom och armsympton) med talazoparib 
jämfört med prövarens val av behandling (4).  
 
 
Biverkningar 

Biverkningsprofilen i kontrollarmen varierar beroenden på val av cytostatikum. 
Hematologiska biverkningar av grad 3 eller 4 förekom hos 55 % av patienterna på talazoparib 
och 38 % för provarens val av cytostatikum. Icke-hematologiska biverkningar drabbade 32 % 
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respektive 38 %. Vanliga biverkningar med talazoparib var anemi, fatigue och illamående 
medan för standardterapi illamående, fatigue och neutropeni.  
 
Biverkningar som ledde till att behandlingen avslutades permanent noterades hos 5,9 % för 
talazoparib och 8,7 % för standardterapi. Motsvarande siffror för dosjustering eller 
behandlingsuppehåll pga biverkningar var 66 % respektive 60 %.  
 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Kostnaden till listpris för Talzenna är cirka 44 800 kronor i månaden vid rekommenderad 
startdos. Med en antagen behandlingstid om ca 9 månader (PFS i studien) blir kostnaden per 
behandlad patient ca 400 000 kr. Alternativa behandlingar (cytostatika) innebär betydligt 
lägre kostnad (varierar beroende på val av cytostatikum och regionala upphandlingar). 
 
TLV bedömer att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för hela indikationen inte 
är rimlig. TLV har därför analyserat kostnadseffektiviteten för patienter som inte är lämpliga 
för behandling med platinumbaserad kemoterapi. För dessa bedöms kostnaden som rimlig 
med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen mellan bolaget och regionerna 
(sekretessbelagd). TLV har därför beslutat att begränsa förmånen till patienter som inte är 
lämpliga för behandling med platinumbaserad kemoterapi.  
 
Antalet patienter är enligt anmälan mycket svårbedömt, då det krävs att man identifierar 
nedärvd BRCA-mutation samt att patienten av någon anledning inte är aktuell för platinum. 
En uppskattning om en handfull patienter per år i sjukvårdsregionen förefaller rimlig, med 
nuvarande indikation och förmånsbegränsning. 
 
 
Nationella rekommendationer 

Enligt gällande nationellt vårdprogram för bröstcancer bör PARP-hämmare eller 
platinumbaserad cytostatikabehandling erbjudas patienter med metastatisk BRCA1/2-
associerad bröstcancer som ett tidigt behandlingsalternativ. Som första linjens behandling 
rekommenderas för BRCA-muterad trippelnegativ metastaserad bröstcancerpatienter 
behandling med platinum som singelbehandling i stället för antracyklinbaserad behandling 
eller taxanbehandling (8). 
 
 
Gruppens bedömning 

Expertgruppen bedömer att det råder stor osäkerhet kring nyttan av talazoparib jämfört med 
dagens rekommenderade behandling med platinumbaserad kemoterapi, då denna behandling 
inte ingick i studiens kontrollarm. För patientgruppen som inte är lämplig för behandling med 
platinum bedömer expertgruppen dock att det finns ett värde av behandlingen med förlängd 
progressionsfrihet, bättre livskvalitet samt möjlighet att erbjuda ett peroralt alternativ, trots 
avsaknad av visad överlevnadsvinst. Expertgruppen bedömer därför att talazoparib kan 
användas för behandling i linje med den godkända indikationen men med förbehållet att det 
bara är patienter som inte är lämpliga för platinumbaserad terapi. Detta är även i linje med 
beslutet från TLV. Behandling bör följas upp via Register för Cancerläkemedel (om 
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läkemedlet inkluderas i registret) eller via individuella patientöversikter. 
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