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Regionala arbetsgruppen cancerläkemedel  2022-05-23 

Tukysa (tukatinib) vid HER2-positiv bröstcancer som har fått 
minst två tidigare anti-HER2-riktade behandlingsregimer 

 

Ärendets handläggning 

Ärendet inkom till expertgruppen i januari 2021 och bordlades i väntan på förmånsbeslut från 
TLV. Ärendet hanterades på expertgruppens möte 22-05-23. 
 
 
Bakgrund 

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av bröstcancer varje år. Omkring 15 % av dessa har 
en s.k. HER2-amplifiering. Amplifiering av Human Epidermal tillväxtfaktor Receptor 2 
(HER2) -genen och överuttryck av receptorn är associerat med en sämre prognos än för 
patienter med HER2-negativa tumörer av liknande stadium och grad (1). Patienter med 
metastaserad HER2-positiv bröstcancer har ett flertal behandlingsalternativ, exempelvis 
trastuzumab i kombination med pertuzumab och cytostatika eller trastuzumab-emtansin. I 
senare linjer har det nyligen godkänts två nya preparat. Dessa är trastuzumab deruxtekan och 
tukatinib.   
 
Tukatinib är en oralt administrerad reversibel hämmare av HER2. Tukatinib är godkänt vid 
lokalt avancerad eller metastaserad HER-2-positiv bröstcancer som har fått minst två tidigare 
anti-HER2-riktade behandlingsregimer. Behandlingen ges i kombination med trastuzumab 
och kapecitabin (2). 
 
Underlag för bedömningen 

Det huvudsakliga underlaget för godkännande var den pivotala multicenter, randomiserade, 
dubbelblindade, placebo-kontrollerade fas III-studien HER2CLIMB (3). Patienterna 
randomiserades 2:1 till antingen tukatinib/kapecitabin/trastuzumab eller 
placebo/kapecitabin/trastuzumab. Dosering var tukatinib 300 mg x 2 peroralt, kapecitabin 
1000 mg/m2 x 2 per oralt dag 1-14 samt trastuzumab 8 mg/kg intravenös laddningsdos och 
därefter 6 mg/kg en gång i 21 dagars intervall. 
 
612 kvinnor med HER2-positiv bröstcancer inkluderades och randomiserades i studien. 
Patienterna skulle ha behandlats med trastuzumab, pertuzumab och trastuzumab-emtansin. 
Både patienter med och utan hjärnmetastaser inkluderades. 
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Primärt effektmått i studien var progressionsfri överlevnad (figur 1) hos de första 480 
randomiserade patienterna. Vid 1 år var PFS 33.1% i tukatinibgruppen och 12.3% i 
placebogruppen (HR=0,54, p<0.001). Median PFS var för tukatinib 7,8 månader mot 5,6 
månader för placebo.  
 
Figur 1: 

 
    Ref: Murthy et al, NEJM 2020 
 
 
Sekundära effektmått i studien var bland annat överlevnad, progressionsfri överlevnad hos de 
med hjärnmetastaser samt säkerhet. PFS för patienter med hjärnmetastaser var för dem som 
fått tukatinib 24.9% vid 1 år och 0% för placebo. Totalöverlevnaden (figur 2) var vid 2 år 
44,9 % för tukatinib och 26,6 % för placebo. Medianöverlevnaden var 21,9 månader 
respektive 17,4 månader.  
 
Figur 2: 

 
    Ref: Murthy et al, NEJM 2020 
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Biverkningar 

De vanligast förekommande biverkningarna var diarré 81%, hand-fot-syndrom 63 %, 
illamående 58 %, fatigue 45%, kräkning 36 % och stomatit 26 %.  
 
Biverkningar av grad 3/4 förekom hos totalt 55 % i tukatinibgruppen. I kontrollarmen 
drabbades 49 % av patienterna av biverkningar av grad 3/4. De vanligaste grad 3/4-
biverkningarna i tukatinibgruppen var diarré 13 %, hand-fot-syndrom 13 % och fatigue 4.7%. 
Totalt var det 6 % av patienterna i tukatinibgruppen som avbröt behandlingen på grund av 
biverkningar jämfört med 3 % i placebogruppen.  
 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

Månadskostnaden för tukatinib är ca 92 000 kr beräknat på rekommenderad startdosering och 
företagets listpris. Efter en s.k. trepartsöverläggning har regionerna och företaget tecknat ett 
sekretessbelagt avtal som innebär att kostnaden minskar. 
 
TLV bedömer att svårighetsgraden för tillståndet är mycket hög. Patienter med 
sjukdomsprogress efter två linjers behandling av spridd bröstcancer bedöms ha  kraftigt 
försämrad livskvalitet. TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet för den 
hälsoekonomiska analysen är trastuzumab i kombination med kemoterapi (vinorelbin eller 
kapecitabin). Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) hamnar, efter att 
hänsyn tas till sidoöverenskommelsen, på ca 995 000 kr. Det bedöms av TLV vara acceptabel 
nivå med tanke på sjukdomens svårighetsgrad (4). 
 
Expertgruppen bedömer att maximalt antalet patienter som kan komma att bli aktuella för 
behandling i sydöstra sjukvårdsregionen är ca 15-20 patienter/år. Siffran kan dock bli något 
lägre beroende av i vilken grad trastuzumab-deruxtekan etableras som tredje linjens 
behandling av HER2-positiv bröstcancer.  
 
 
Nationella rekommendationer 

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer anger som rekommendation för HER2-riktad 
behandling vid metastaserad sjukdom att: 
 
”Tukatinib i kombination med trastuzumab och kapecitabin kan erbjudas till patienter som 
har fått minst två tidigare anti-HER2-riktade behandlingsregimer (B). Det finns inga direkta 
jämförelser mellan tukatinib och trastuzumab-deruxtecan; indirekta jämförelser gör att för 
tredje linjens behandling rekommenderas i första hand trastuzumab-deruxtecan över 
tukatinib - trastuzumab - kapecitabin (B).” 
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Gruppens bedömning 

Arbetsgruppen bedömer att nyttan med tillägg av tukatinib till trastuzumab och kapecitabin är 
tydligt visad i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie. Tillägget leder till 
både förlängd progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad och biverkningsprofilen är i 
stort acceptabel. Nyttan förefaller vara störst i gruppen med hjärnmetastaser. Gruppen anser 
därför att tukatinib kan användas i enlighet med vårdprogrammets rekommendation och dess 
godkända indikation. 
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