Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a
úradné určenie ceny lieku

Typ žiadosti A1P

Časť A

Údaje o žiadateľovi

1. Držiteľ registrácie:
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Pierre Fabre Medicament, Francúzsko
45 place Abel Gance
92 100 BOULOGNE BILLANCOURT
Francúzsko

2. Splnomocnený zástupca držiteľa registrácie (ak je určený):
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

PIERRE FABRE MEDICAMENT s.r.o
Prosecká 851/64
190 00 Praha 9
Česká republika

3. Osoba oprávnená konať za držiteľa registrácie:
Meno a priezvisko:
E-mailová adresa:
Telefónne číslo (pevná linka, mobil):

Časť B

Katarína Pochová
katarina.pochova@pierre-fabre.com
00420604222194

Údaje o lieku

1. Kód ŠÚKL-u, názov lieku, lieková forma, cesta podania, veľkosť balenia a sila:
9266C, Nerlynx 40 mg filmom obalené tablety, tbl flm, perorálne použitie, 180x40 mg (fľ.HDPE)
2. ATC kód liečiva: L01XE45
3. Identifikácia lieku uvedením položky alebo podpoložky colného sadzobníka: 3004900
4. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv:
Každá filmom obalená tableta obsahuje neratinibmaleinát zodpovedajúci 40 mg neratinibu.
Úplný zoznam pomocných látok:
Jadro tablety
manitol (E421)
mikrokryštalická celulóza
krospovidón
povidón
koloidný bezvodý oxid kremičitý
stearát horečnatý
Obal tablety
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polyvinylalkohol
oxid titaničitý (E171)
makrogol
mastenec
železitá červeň (E172)
5. Typ lieku:
ORIGINÁLNY LIEK
1. GENERICKÝ LIEK
2. GENERICKÝ LIEK
3. GENERICKÝ LIEK
1. BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK
2. BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK
3. BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK
6. Registračné číslo:

EU/1/18/1311/001

Dátum ukončenia platnosti rozhodnutia o registrácii lieku:
7. Návrh úradne určenej ceny lieku (cena od výrobcu alebo
dovozcu):
8. Prepočet navrhovanej úradne určenej ceny na maximálnu cenu
lieku vo verejnej lekárni:

31.08.2023

Časť C

3 981,04 EUR
4 652,26 EUR

Štandardná dávka liečiva (ŠDL)

1. Veľkosť dennej definovanej dávky (DDD) určenej Svetovou
zdravotníckou organizáciou:

Nie je stanovená

2. Návrh veľkosti ŠDL:

240 mg

3. Počet navrhovaných ŠDL v jednom balení lieku:

30

4. Odôvodnenie návrhu štandardnej dávky liečiva, ak sa návrh odlišuje od dennej definovanej
dávky liečiva určenej Svetovou zdravotníckou organizáciou:
V súlade s SPC je odporúčaná dávka lieku Nerlynxu 240 mg (šesť 40 mg tabliet) užívaných perorálne
raz denne. Návrh ŠDL je stanovený v súlade s § 3 ods. ods. 5 vyhlášky 435/2011.

Časť D

Návrh zaradenia lieku v zozname kategorizovaných liekov

1. Návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za liek: 4 652,26 EUR
KC: 4 652,26 EUR UZP2: 155,076 EUR UZP: 4 652,26 EUR DOP: 0 EUR
2. Odôvodnenie návrhu maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za liek:
Podľa farmakoekonomického rozboru vykonaného v súlade so Zákonom č. 363/2011, Vyhláškou č.
422/2011; Vyhláškou č. 93/2018 a s Metodickou pomôckou pre vykonávanie farmako-ekonomického
rozboru lieku môže byť liek Nerlynx pri navrhovanej úhrade zaradený do Zoznamu kategorizovaných
liekov pretože v porovnaní s relevantným komparátorom pri takejto úhrade preukázal nákladovú
efektívnosť.
Navrhujeme spôsob úhrady: I
3. Návrh indikačného obmedzenia:
Hradená liečba sa môže indikovať na predĺženú adjuvantnú liečbu dospelých pacientov s
karcinómom prsníka v začiatočnom štádiu a pozitívnou na hormonálne receptory s nadmernou
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expresiou/amplifikáciou HER2, ktorí ukončili adjuvantnú liečbu na báze trastuzumabu pred menej ako
jedným rokom.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
4. Návrh preskripčného obmedzenia na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára: ONK
5. Návrh obmedzenia úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas: ÁNO
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Časť E

Úradne určená cena lieku v iných členských štátoch EÚ

Uvádza sa v príslušnej národnej mene. Platí, že ak sa v členskom štáte nenachádza úradne
určená cena lieku totožnej veľkosti balenia, ako je veľkosť balenia lieku, ktorého európska
referenčná cena sa určuje, tak sa uvedie úradne určená cena, veľkosť a jednotková cena toho
balenia, ktoré má po prepočte najnižšiu jednotkovú cenu v zmysle § 2 písm. f) zákona č.
363/2011 Z. z.
Prepočet cien na menu euro sa vykoná na základe kurzu vypočítaného ako aritmetický priemer
denných referenčných výmenných kurzov vyhlásených Európskou centrálnou bankou za obdobie
dvanástich mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa žiadosť podáva.
Členský štát

Úradne určená cena lieku

Belgicko

EUR

Bulharsko

BGN

Česká republika
Cyprus
Dánsko
Estónsko
Fínsko

Prepočet na
jednotkovú
cenu lieku
EUR

EUR

126 371,35 CZK 4 750,43 EUR
EUR

EUR
26,3913 EUR

38 399,42 DKK 5 155,18 EUR
EUR

28,6399 EUR

3 760,00 EUR

20,8889 EUR
EUR

Grécko

EUR

EUR

5 162,20 EUR

28,6789 EUR

Chorvátsko

HRK

Írsko

EUR

EUR

Litva

EUR

EUR

Lotyšsko

EUR

EUR

HUF

Malta

EUR

Nemecko

EUR

PLN

Portugalsko

EUR

19,0705 EUR
EUR

180

EUR
EUR

4918,00 EUR

27,3222 EUR

Slovinsko

EUR

EUR

Španielsko

EUR

EUR

EUR

54 305,00 SEK 5 197,55 EUR
EUR

Európska referenčná cena lieku

180

EUR

RON

Taliansko

180

EUR

Rumunsko

Švédsko

180

EUR

28,0228 EUR

3 432,69 EUR

Poľsko
Rakúsko

EUR

5 044,10 EUR

Maďarsko

180

EUR

EUR

Luxembursko

180

EUR

Francúzsko
Holandsko

Veľkosť
balenia/počet
kusov v balení

180

EUR

28,8753 EUR

180

EUR
3 981,04 EUR
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Časť F

Zoznam členských štátov EÚ, v ktorých má liek úradne určenú cenu spolu
s uvedením overiteľných zdrojov údajov o cene lieku podľa § 94 ods. 8 zákona

Vypĺňa sa, ak ide o liek podľa § 16 ods. 7 zákona, t.j. ak predmetom žiadosti je originálny liek a
v žiadnom členskom štáte EÚ nie sú registrované lieky iných držiteľov registrácie, ktoré by sa
vyznačovali rovnakou kombináciou liečiva, liekovej formy a množstva liečiva v jednej dávke lieku.
Na účely preukazovania úradne určenej ceny originálneho lieku podľa § 16 ods. 7 zákona sa na počet
kusov liekovej formy v balení lieku neprihliada.
1. členský štát: Nemecko
Overiteľný zdroj údajov: https://www.gelbe-liste.de/
2. členský
štát:
Fínsko
Overiteľný
zdroj
údajov:
https://www.hila.fi/en/notices/reimbursable-authorized-medicinal-products-and-their-prices/
3. členský štát: Česká republika
Overiteľný zdroj údajov:
https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni
4. členský štát: Švédsko
Overiteľný zdroj údajov: https://www.tlv.se/beslut/sok-idatabasen.html?product=Nerlynx&tab=1
5. členský
štát:
Luxembursko
Overiteľný
zdroj
údajov:
http://legilux.public.lu/search/B/?fulltextprevcount=1&fulltext=&fulltext=Nerlynx&only_memoria
ls=false&only_acts=false&thematique=liste&type_memorial=B&statut=en_vigueur&only_conso
lidated=false&annee_min=2020&annee_max=&date_sign_min=&date_sign_max=&date_

Časť G

Podmienená úhrada

V zmysle § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh maximálnej
sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od
nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov:
2 824 511 EUR
V zmysle § 15 ods. 3 písm. a) v spojení s § 10 ods. 3 písm. i) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe
verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 24 po sebe
nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do
zoznamu kategorizovaných liekov:
8 256 408EUR
V zmysle § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh maximálnej
sumy úhrad zdravotných poisťovní za liek na 36 po sebe nasledujúcich mesiacov od
nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov:
15 374 327 EUR
Bližšie vysvetlenie výpočtu je uvedené vo farmakoekonomickom rozbore, ktorý je prílohou tejto
žiadosti.
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Tabuľka 1 Suma úhrad za liek Nerlynx 180x40 mg za prvých 12, 24 a 36 mesiacov od predpokladaného termínu
zaradenia do ZKL
M 0-12
M 13-24
M 25-36
M 0-24
M 0-36
Mesiace od zaradenia
01/22-12/22 11/23-12/23 01/24-12/24 01/22-12/23 01/22-12/24
Suma úhrad
2 824 511 € 5 431 897 € 7 117 919 € 8 256 408 €
15 374 327
Počet balení lieku Nerlynx
604
1162
1523
1766
3289
Pozn. prezentované na celé číslo, pri prepočte môže dôjsť k drobným odchýlkam

Časť H

Zmluva so zdravotnou poisťovňou

ÁNO
NIE

Príloha č.1

Údaje o účinnosti lieku podložené výsledkami klinických skúšok

NERATINIB (NERLYNX)
• Neratinib je ireverzibilný inhibítor tyrozínkinázy (TKI), ktorý sa viaže na receptor HER2,
znižuje autofosforyláciu EGFR a HER2, následné signálne dráhy MAPK a AKT a účinne
inhibuje proliferáciu nádorových buniek in vitro.
• Liek Nerlynx predstavuje prvý predĺžený adjuvantný liečebný režim, ktorý signifikantne
znižuje riziko rekurencie ochorenia u pacientok s včasným HER2+ KP.
• Účinnosť a bezpečnosť lieku Nerlynx u pacientok s včasným HER2+ KP bola
overovaná v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej pivotnej štúdii fázy III, ExteNET.
• V 2-ročnej analýze štúdie ExteNET bolo riziko vzniku udalosti spadajúcej do
ukazovateľa výskytu invazívneho ochorenia (tzv. udalosť spadajúca do iDFS) v
liečebnom ramene s liekom Nerlynx znížené o 33 % v porovnaní s placebom, pričom v
podskupine pacientok s HR+ KP bolo toto riziko znížené o 49 %.
• V 2-ročnej analýze štúdie ExteNET sa tiež zistilo, že riziko výskytu udalosti spadajúcej
do iDFS u pacientok s liečbou liekom Nerlynx začatou menej ako 1 rok po
predchádzajúcej adjuvantnej liečbe trastuzumabom bolo v porovnaní s placebom
znížené o 35 %.
• V 5-ročnej analýze štúdie ExteNET boli zistenia konzistentné s predchádzajúcou
analýzou: riziko výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS bolo v ramene
s liekom Nerlynx znížené o 27 %, pozorovali sa výraznejšie redukcie v podskupine
pacientok s HR+ KP (redukcia rizika o 40 % oproti placebu) a v podskupine pacientok,
ktorým bol liek Nerlynx podaný menej ako 1 rok po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe
trastuzumabom bola zaznamenaná 30 % redukcia rizika udalosti iDFS v porovnaní
s placebom.
• Pri vyhodnotení sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET v 2-ročnej a 5-ročnej
analýze bol zaznamenaný trend zníženého rizika výskytu udalostí v prospech
pacientok v liečebnom ramene s liekom Nerlynx v porovnaní s pacientkami liečenými
placebom.
• 2-ročná analýza sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET v populácii HR+
pacientok, u ktorých pri začatí liečby liekom Nerlynx uplynul menej ako jeden rok od
dokončenia liečby trastuzumabom, preukázala v ramene s liekom Nerlynx v porovnaní
s placebom 55 %-né zníženie rizika výskytu udalosti spadajúcej do tzv. ukazovateľa
prežívania bez ochorenia vrátane duktálneho karcinómu in situ (DFS-DCIS).
• Predĺžená adjuvantná terapia liekom Nerlynx má pri konkomitantnej profylaxii hnačky
predvídateľný a dobre manažovateľný bezpečnostný profil.
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Neratinib je ireverzibilný inhibítor tyrozínkinázy (TKI), ktorý inhibuje proliferáciu nádorových
buniek.
Neratinib je ireverzibilný inhibítor tyrozínkinázy (TKI) vírusového onkogénneho homológu
panerytroblastickej leukémie (ERBB), ktorý blokuje transdukciu signálu mitogénneho rastového
faktoru prostredníctvom kovalentnej väzby s vysokou afinitou na väzbové miesto ATP 3 receptorov
epidermálneho rastového faktora (EGFR): EGFR (kódovaný ERBB1), HER2 (kódovaný ERBB2) a
HER4 (kódovaný ERBB4) alebo ich aktívnych heterodimérov s HER3 (kódované ERBB3). To vedie k
trvalej inhibícii týchto dráh podporujúcich rast karcinómov prsníka s amplifikovanými alebo nadmerne
exprimovanými HER2 receptormi alebo mutantnými HER2 receptormi. Neratinib sa viaže na
receptor HER2, znižuje autofosforyláciu EGFR a HER2, následné signálne dráhy MAPK a AKT
(enzýmy podporujúce rast nádorových buniek) a účinne inhibuje proliferáciu nádorových buniek
in vitro. Neratinib inhibuje bunkové línie karcinómu exprimujúce EGFR a/alebo HER2 s bunkovým
IC50 < 100nM (1). Mechanizmus účinku neratinibu je znázornený na obrázku nižšie.
Obrázok 1: Účinok neratinibu na inhibíciu rastu buniek prsníka s mutáciami ERBB2 (2)

HER2 = receptor humánneho epidermálneho rastového faktora 2, P = receptor fosforylácie

I. Účinnosť a bezpečnosť lieku Nerlynx v indikácii predĺženej adjuvantnej liečby pacientok so
včasným HER2+ KP bola overovaná v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej,
placebom kontrolovanej pivotnej štúdii fázy III ExteNET s 2-ročným sledovaním a v následnej
analýze ExteNET s 5-ročným sledovaním.
Štúdia ExteNET bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná
pivotná štúdia fázy III, do ktorej bolo zaradených 2 840 žien vo včasnom štádiu HER2+ karcinómu
prsníka, ktoré ukončili adjuvantnú liečbu trastuzumabom. Pacientky boli randomizované v pomere 1:1
do ramena s liekom Nerlynx, respektíve ramena s placebom podávaného denne počas jedného roka.
Počas trvania štúdie došlo k niekoľkým zmenám a doplneniam dizajnu štúdie, ktoré sú bližšie
popísané v časti 11 tohto rozboru. V nasledujúcom texte budú popisované výsledky štúdie po 2
rokoch (3) sledovania a po 5 rokoch sledovania (4) . Dizajn štúdie ExteNET je znázornený na obrázku
nižšie.
Obrázok 2: Dizajn štúdie ExteNET

ER = estrogénový receptor; HER2 = human epidermal growth factor receptor 2; iDFS = prežívanie bez invazívneho ochorenia;
PR = progesterónový receptor.
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Primárnym koncovým ukazovateľom štúdie bolo prežívanie bez invazívneho ochorenia (iDFS)
definované ako čas od randomizácie pacientky po prvý výskyt udalosti spadajúcej do ukazovateľa
iDFS (invazívne ipsilaterálna rekurencia, invazívna kontralaterálna rekurencia, lokálna alebo
regionálna rekurencia, vzdialená rekurencia alebo smrť z akýchkoľvek príčin). Sekundárne koncové
ukazovatele štúdie zahŕňali prežívanie bez ochorenia (DFS) vrátane duktálneho karcinómu in situ
(DFS-DCIS), dĺžku času do výskytu vzdialenej recidívy (TTDR), prežívanie bez vzdialeného
ochorenia (DDFS), kumulatívny výskyt recidívy v centrálnom nervovom systéme (CNS) a celkové
prežívanie (OS).
V 2-ročnej analýze štúdie ExteNET bolo riziko výskytu iDFS udalosti v liečebnom ramene
s liekom Nerlynx znížené o 33 % v porovnaní s placebom.
Dvojročná miera prežívania bez výskytu udalosti spadajúcej do iDFS u pacientok liečených liekom
Nerlynx bola na úrovni 94,2 % v porovnaní s 91,9 % u pacientok liečených placebom, riziko výskytu
udalosti spadajúcej do iDFS teda bolo pri liečbe liekom Nerlynx redukované o 33 % (HR= 0,67; 95 %
CI 0,49 do 0,91; p = 0,011). Kaplan-Meierove krivky iDFS u pacientok v jednotlivých ramenách štúdie
ExteNET v dvojročnom časovom horizonte sú zobrazené na obrázku nižšie (1; 3).
Obrázok 3: Kaplan-Meierove krivky prežívania bez invazívneho ochorenia u pacientok zaradených do štúdie, 2ročná analýza (3)

V 2-ročnej analýze štúdie ExteNET bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa
iDFS u pacientok s HR+ karcinómom prsníka v liečebnom ramene s liekom Nerlynx znížené
o 49 % v porovnaní s placebom, čo predstavuje výrazne vyšší benefit v porovnaní
s populáciou pacientok s HR- karcinómom prsníka, kde bolo riziko znížené len o 7 %.
V podskupine HR+ pacientok s karcinómom prsníka bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do
ukazovateľa iDFS v ramene s liekom Nerlynx znížené o 49 % v porovnaní s placebom (HR = 0,51; 95
% CI 0,33 to 0,77; obojstranná p-hodnota = 0,0013). U HR- pacientok s liekom Nerlynx bola redukcia
rizika výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS nižšia ako u HR+ a riziko výskytu udalosti
spadajúcej do ukazovateľa iDFS bolo štatisticky nevýznamne znížené o 7 % v porovnaní s ramenom
placeba (HR = 0,93, 95 % CI 0,60 do 1,43; p = 0,74. Obrázky nižšie znázorňujú Kaplan-Meierove
krivky iDFS pre skupinu pacientok s HR+ a HR- KP v populácii ITT (3).
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Obrázok 4: Kaplan-Meierove krivky pre pacientky s pozitívnym HR+ v ukazovateli prežívania bez invazívneho
ochorenia, 2-ročná analýza, populácia ITT (5)

Obrázok 5: Kaplan-Meierove krivky pre pacientky s negatívnym HR- v ukazovateli prežívania bez invazívneho
ochorenia, 2-ročná analýza, populácia ITT (5)

V 2-ročnej analýze štúdie ExteNET bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do iDFS
u pacientok, u ktorých sa liečba liekom Nerlynx začala do 1 roku po predchádzajúcej
adjuvantnej liečbe trastuzumabom znížené o 35 % v porovnaní s placebom.
V analýze podskupín pacientok, u ktorých liečba liekom Nerlynx začala do 1 roku po predchádzajúcej
adjuvantnej liečbe trastuzumabom (t.j. pacientky mali ukončenú liečbu trastuzumabom kratšie ako 1
rok pred liečbou neratinibom) , bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do iDFS redukované o 35 %
v porovnaní s placebom (HR = 0,65; 95 % CI 0,47 do 0,89; p = 0,006) (3).
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Obrázok 6: Kaplan-Meierove krivky iDFS u pacientok, u ktorých bola liečba liekom Nerlynx začatá menej ako 1
rok po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe, 2-ročná analýza (6)

V 2-ročnej analýze štúdie ExteNET bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do iDFS
u pacientok s HR+ karcinómom prsníka, u ktorých sa liečba liekom Nerlynx začala do 1 roku
po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe trastuzumabom znížené o 51 % v porovnaní
s placebom.
V analýze podskupín pacientok s HR+ karcinómom prsníka, u ktorých liečba liekom Nerlynx začala
do 1 roku po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe trastuzumabom (t.j. pacientky mali ukončenú liečbu
trastuzumabom kratšie ako 1 rok pred liečbou neratinibom), bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do
iDFS redukované o 51 % v porovnaní s placebom (HR = 0,49; 95 % CI 0,30 do 0,78; p = 0,002) (7).
Obrázok 7: Kaplan-Meierove krivky iDFS u pacientok s HR+ karcinómom prsníka, u ktorých bola liečba liekom
Nerlynx začatá menej ako 1 rok po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe, 2-ročná analýza (7)
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V 5-ročnej analýze štúdie ExteNET boli zistenia konzistentné s predchádzajúcou analýzou:
riziko výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS bolo v ramene s liekom Nerlynx
znížené o 27 %, pozorovala sa výraznejšia redukcia rizika udalosti spadajúcej do ukazovateľa
iDFS v podskupine pacientok s HR+ KP (redukcia rizika o 40 % oproti placebu) a v podskupine
pacientok, u ktorých bola liečba liekom Nerlynx začatá do 1 roku po predchádzajúcej
adjuvantnej liečbe trastuzumabom, bola v porovnaní s placebom zaznamenaná 30 % redukcia
rizika výskytu udalosti spadajúcej do iDFS.
Päťročná analýza (zber dát ukončený k 1.03.2017) ukázala v ramene s liekom Nerlynx relatívne
zníženie rizika výskytu udalosti spadajúcej do iDFS v porovnaní s placebom o 27 % (HR = 0,73; 95 %
CI 0,57 do 0,92; obojstranná p-hodnota = 0,008) (4). Päťročná miera výskytu udalosti spadajúcej do
ukazovateľa iDFS u pacientok liečených liekom Nerlynx bola na úrovni 90,2 % v porovnaní s 87,7 % u
pacientok liečených placebom. Ako je znázornené na obrázku nižšie, pri päťročnom sledovaní bol v
analýze výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS pozorovaný absolútny prínos 2,5 % pre liek
Nerlynx v porovnaní s placebom (4).
Obrázok 8: Kaplan-Meierove krivky iDFS, 5-ročná analýza, ITT populácia (4)

V podskupine HR+ pacientok bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS
v porovnaní s placebom znížené o 40 % (HR = 0,60; 95 % CI 0,43 do 0,83). V podskupine HRpopulácie pacientok bolo toto riziko znížené v porovnaní s placebom o 5 % (HR= 0,95; 95 % CI 0,66
do 1,35). Absolútny rozdiel v miere výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS medzi ramenom
s liekom Nerlynx a ramenom placeba bol signifikantne väčší u HR+ pacientok (4,4 %) v porovnaní s
HR- pacientkami (-0,1 % v prospech placeba, rozdiel nebol štatisticky významný). Kaplan-Meierove
krivky iDFS v HR+/HR- subpopuláciách pacientok sú zhrnuté na obrázku nižšie (4).
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Obrázok 9: Kaplan-Meierove krivky iDFS v HR+/HR- subpopuláciách pacientok, 5-ročná analýza (4)

A – populácia HR+ pacientok
B – populácia HR- pacientok

V podskupine pacientok, u ktorých sa liečba liekom Nerlynx začala do 1 roka od ukončenia
predchádzajúcej adjuvantnej liečby trastuzumabom, bola päťročná miera výskytu udalosti spadajúcej
do ukazovateľa iDFS na úrovni 89,7 % v ramene lieku Nerlynx a 86,5 % v ramene placeba (HR: 0,70;
95 % CI 0,54 do 0,90) (4). Kaplan-Meierove krivky iDFS v podskupine pacientok, u ktorých bola
liečba liekom Nerlynx začatá do 1 roka od predchádzajúcej adjuvantnej liečby trastuzumabom, sú
znázornené na obrázku nižšie (4).
Obrázok 10: Kaplan-Meierove krivky iDFS v podskupine pacientok, u ktorých sa liečba liekom Nerlynx začala do
1 roka od predchádzajúcej adjuvantnej liečby trastuzumabom, 5-ročná analýza (4)

CI = interval spoľahlivosti; ITT = populácia cielená na liečbu.
Poznámka: 81 % z ITT populácie bolo randomizovaných do 1 roka od ukončenia adjuvantnej liečby trastuzumabom.

Pri vyhodnotení sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET v 2-ročnej a 5-ročnej analýze bol
zaznamenaný trend zníženého rizika výskytu udalosti spadajúcej do sekundárnych ukazovateľ
v prospech pacientok v liečebnom ramene s liekom Nerlynx v porovnaní s pacientkami
liečenými placebom.
Superiorita lieku Nerlynx v porovnaní s placebom bola preukázaná v kľúčovom sekundárnom
ukazovateli DFS-DCIS (prežívanie bez ochorenia vrátane duktálneho karcinómu in situ), kde liek
Nerlynx preukázal zníženie rizika výskytu udalosti spadajúcej do DFS-DCIS o 39 % v porovnaní
s placebom (HR = 0,61; 95 % CI 0,45 do 0,83; p <0,001).
Podobné výsledky sa pozorovali aj pri vyhodnotení ukazovateľov DDFS (prežívanie bez vzdialeného
ochorenia) a TTDR (dĺžka času do vzdialenej recidívy). DDFS sa počas dvoch rokov v ramene
s liekom Nerlynx pozorovalo pri 95,3 % pacientok v porovnaní s 94,0 % pacientok v ramene
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s placebom (HR = 0,74; 95 % CI 0,52 do 1,05). Počet recidív v CNS bol nízky; odhadovaná
kumulatívna incidencia v ramene s liekom Nerlynx v porovnaním s ramenom placeba bola 0,92 % vs.
1,16 % po 2 rokoch sledovania v štúdii. Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET v 2ročnej analýze sú zhrnuté v tabuľke nižšie (1).
Tabuľka 1: Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET podľa liečebných ramien do 2 rokov
sledovania (1)
Odhadovaný počet prípadov bez
Stratifikovaný
udalosti za 2 roky* (%)
Log-Rank
Test
(dvojstranný,
Ukazovatele
Nerlynx
Placebo
HR (95 % CI)
p- hodnota a)
DFS-DCIS
94,2
91,3
0,61 (0,45-0,83)
0,001
DDFS
95,3
94,0
0,74 (0,52-1,05)
0,094
TTDR
95,5
94,2
0,73 (0,51-1,04)
0,087
CNS recidívyb
0,92
1,16
NA
0,548

*Počty prípadov bez udalostí pre všetky koncové body okrem recidívy v CNS, pre ktorú je uvedená kumulatívna incidencia.
CI= interval spoľahlivosti; CNS=výskyt recidívy v centrálnom nervovom systéme; DFS – DCIS = prežívanie bez ochorenia
vrátane duktálneho karcinómu in situ; DDFS = prežívanie bez vzdialeného ochorenia; HR= pomer rizík; NA= nie je
aplikovateľné; TTDR = dĺžka času do vzdialenej recidívy
a
V porovnaní s placebom na základe Coxovho modelu proporcionálnych rizík rozvrstveného podľa faktorov použitých v
randomizácii.
b
Grayova metóda stratifikovaná pre predchádzajúci trastuzumab (súbežný alebo sekvenčný), stav uzlín (≤ 3 a ≥ 4) a stav
receptorov estrogénu/progesterónu (ER / PR) (pozitívny alebo negatívny).

V 5-ročnej analýze sekundárneho ukazovateľa DFS-DCIS bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do
tohto ukazovateľa u pacientok v liečebnom ramene s liekom Nerlynx znížené o 29 % v porovnaní
s ramenom placeba (HR = 0,71; 95 % CI 0,56 do 0,89). Pri vyhodnotení ukazovateľov DDFS a TTDR
bol zaznamenaný trend zníženého rizika výskytu udalostí v prospech pacientok v liečebnom ramene
s liekom Nerlynx v porovnaní s pacientkami liečenými placebom (DDFS: HR = 0,78; 95 % CI 0,60 do
1,01 a TTDR: HR = 0,79; 95 % CI 0,60 do 1,03) (4). Počet recidív v CNS bol nízky s odhadovanou
kumulatívnou incidenciou v ramene s liekom Nerlynx v porovnaní s ramenom placeba na úrovni 1,3
% respektíve 1,8 % (p = 0,333).
Tabuľka 2: Výsledky sekundárnych ukazovateľov podľa liečebných ramien do 5 rokov sledovania (4)
Stratifikovaný
Odhadovaný počet prípadov bez
Log-Rank
udalosti za 5 rokov* (%)
Test
(dvojstranný,
Ukazovatele
Nerlynx
Placebo
HR (95 % CI)
p- hodnota a)
DFS-DCIS
89,7 (87,8-91,3)
86,8 (84,8-88,6)
0,71 (0,56-0,89)
0,0035
DDFS
91,6 (89,8-93,1)
90,3 (88,5-91,8)
0,78 (0,60-1,01)
0,065
TTDR
91,8 (90,1-93,3)
90,3 (88,5-91,8)
0,79 (0,60-1,03)
0,078
CNS recidívyb
1,3 (0,8-2,1)
1,8 (1,2-2,7)
NA
0,333

CI= interval spoľahlivosti; CNS=výskyt recidívy v centrálnom nervovom systéme; DFS - DCIS=prežívanie bez ochorenia
vrátane duktálneho karcinómu in situ; DDFS=prežívanie bez vzdialeného ochorenia; HR= pomer rizík; NA= nie je
aplikovateľné; TTDR=dĺžka času do vzdialenej recidívy
*Počty prípadov bez udalostí pre všetky koncové body okrem recidívy v CNS, pre ktorú je uvedená kumulatívna incidencia.
a
V porovnaní s placebom na základe Coxovho modelu proporcionálnych rizík rozvrstveného podľa faktorov použitých v
randomizácii.
b
Grayova metóda stratifikovaná pre predchádzajúci trastuzumab (súbežný alebo sekvenčný), stav uzlín (≤ 3 a ≥ 4) a stav
receptorov estrogénu/progesterónu (ER / PR) (pozitívny alebo negatívny).

2-ročná analýza sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET v populácii HR+ pacientok,
u ktorých pred začatím liečby liekom Nerlynx uplynul menej ako jeden rok od dokončenia
liečby trastuzumabom, preukázala v ramene s liekom Nerlynx zníženie rizika výskytu udalosti
spadajúcej do ukazovateľa DFS-DCIS o 55 % v porovnaní s placebom.
Superiorita lieku Nerlynx v porovnaní s placebom bola preukázaná v kľúčovom sekundárnom
ukazovateli DFS-DCIS, kde liek Nerlynx preukázal zníženie DFS-DCIS o 55 % v porovnaní
s placebom (HR = 0,45; 95 % CI 0,28 do 0,71; p <0,001). Podobné výsledky sa pozorovali aj pri
vyhodnotení ukazovateľov DDFS a TTDR. DDFS počas dvoch rokov bolo zaznamenané u 96,1 %
pacientok v liečebnom ramene s liekom Nerlynx v porovnaní s 93,0 % pacientok v liečebnom
ramene placeba (HR = 0,53, 95 % CI 0,31 do 0,88). Počet recidív v CNS bol nízky; odhadovaná
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kumulatívna incidencia v ramene lieku Nerlynx v porovnaním s ramenom placeba bola 0,34 % vs.
1,01 % po 2 rokoch sledovania v štúdii. Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET v 2ročnej analýze v subpopulácii HR+ pacientok, u ktorých uplynul pred zahájením liečby liekom Nerlynx
menej ako jeden rok od dokončenia liečby trastuzumabom, sú zhrnuté v tabuľke nižšie (1).
Tabuľka 3: Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET podľa liečebných ramien v podskupine
HR+/HER2+ pacientok, u ktorých pred začatím liečby liekom Nerlynx uplynul menej ako jeden rok od dokončenia
adjuvantnej liečby trastuzumabom, 2- ročná analýza (1)
Stratifikovaný
Odhadovaný počet prípadov bez
Log-Rank
udalostí za 2 roky* (%) (95 % CI)
Test
(dvojstranný,
Ukazovatele
Nerlynx
Placebo
HR (95 % CI)
p- hodnota a)
DFS-DCIS
95,3
90,1
0,45 (0,28 do 0,71)
0,001
DDFS
96,1
93,0
0,53 (0,31 do 0,88)
0,015
TTDR
96,3
93,3
0,53 (0,31 do 0,89)
0,018
CNS recidívyb
0,34
1,01
0,189

*Počty prípadov bez udalostí pre všetky koncové body okrem recidívy v CNS, pre ktorú je uvedená kumulatívna incidencia.
CI=interval spoľahlivosti; CNS=výskyt recidívy v centrálnom nervovom systéme; DFS – DCIS = prežívanie bez ochorenia
vrátane duktálneho karcinómu in situ; DDFS = prežívanie bez vzdialeného ochorenia; HR= pomer rizík; NA= nie je
aplikovateľné; TTDR = dĺžka času do vzdialenej recidívy
a
V porovnaní s placebom na základe Coxovho modelu proporcionálnych rizík rozvrstveného podľa faktorov použitých v
randomizácii.
b
Grayova metóda stratifikovaná pre predchádzajúci trastuzumab (súbežný alebo sekvenčný), stav uzlín (≤ 3 a ≥ 4) a stav
receptorov estrogénu/progesterónu (ER / PR) (pozitívny alebo negatívny).

Predĺžená adjuvantná terapia liekom Nerlynx má pri konkomitantnej profylaxii hnačky
predvídateľný a dobre manažovateľný bezpečnostný profil.
V štúdii ExteNET predstavovala hnačka najbežnejšie sa vyskytujúcu nežiaducu udalosť (NU) pri
liečbe liekom Nerlynx. Predĺžená adjuvantná terapia liekom Nerlynx nie je spájaná s dlhotrvajúcou
toxicitou a dlhotrvajúcimi dôsledkami spojenými s hnačkou. V štúdii ExteNET bol výskyt iných NU ako
hnačka 3. až 4. stupňa v liečebnom ramene s liekom Nerlynx zaznamenaný u menej ako 4 %
pacientok, pričom incidencia týchto NU bola podobná ako v liečebnom ramene placeba (4). Účinnosť
profylaxie v prevencii výskytu hnačky a zvyšovania tolerancie liečby liekom Nerlynx bola overovaná
v otvorenej, sekvenčnej kohortovej štúdii fázy II - CONTROL. Kombinovaná profylaxia budezonidom
alebo colestipolom ako prídavok k loperamidu počas 1 až 2 cyklov predĺženej adjuvantnej terapie
liekom Nerlynx znižuje závažnosť a trvanie hnačky a zvyšuje toleranciu pacientok k liečbe (8).
II. Konečné výsledky účinnosti neratinibu v HER2-pozitívnom hormonálnom receptore v
počiatočnom štádiu rakoviny prsníka z experimentu ExteNET fázy III (9)
Štúdia ExteNET preukázala u pacientiek s rakovinou prsníka s HER2 + a pozitivitou na hormonálny
receptor (HR +) v počiatočnom štádiu (eBC) užívajúcich neratinib (ireverzibilný inhibítor pan-HER
tyrozínkinázy) zlepšené prežívanie bez invazívneho ochorenia (iDFS), ako v skupine pacientiek
užívajúcich placebo.(9)
ExteNET bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia fázy III s 2 040 pacientkami s
HER2 + eBC po neoadjuvantnej / adjuvantnej liečbe trastuzumabom. Pacientky boli stratifikované
podľa HR stavu a náhodne boli rozdelené do dvoch ramien buď s užívaním perorálneho neratinibu
240 mg / deň alebo placeba počas 12 mesiacov. Primárnym cieľom bol iDFS. Popisné analýzy sa
uskutočnili u pacientov s HR + eBC, ktorí zahájili liečbu ≤ 1 rok (HR + / ≤ 1 rok) a> 1 rok (HR + /> 1
rok) po trastuzumabe.(9)
Výsledky z tohto odčítania:
HR + / ≤ 1-ročná populácia zahŕňala 1334 (neratinib, n = 670; placebo, n = 664) a 297 (neratinib, n =
146; placebo, n = 151), v uvedenom poradí. Absolútne prínosy iDFS po 5 rokoch boli 5,1% v HR + / ≤
1 rok (pomer rizika, 0,58; 95% interval spoľahlivosti [CI], 0,41-0,82) a 1,3% v HR + /> 1 rok (pomer
rizika, 0,74; 95% CI, 0,29 - 1,84). V HR + / ≤ 1 rok bol neratinib spájaný s číselným zlepšením
celkového prežívania (OS) po 8 rokoch (absolútny prínos, 2,1%; miera rizika 0,79; 95% CI, 0,551,13). Z 354 pacientov v skupine HR + / ≤ 1 rok, ktorí dostávali neoadjuvantnú liečbu, malo 295
reziduálne ochorenie a výsledky preukázali absolútny prínos 7,4% pri 5-ročnom iDFS (pomer rizika
0,60; 95% CI 0,33 - 1,07) a 9,1% pri 8-ročnom OS (miera rizika, 0,47; 95% CI, 0,23-0,92). S
neratinibom bolo menej udalostí centrálneho nervového systému. Nežiaduce udalosti boli podobné
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ako predtým hlásené.(9)
• Hodnotené iDFS po 5 rokoch bolo podobné bez ohľadu na reziduálne chorobu (+/- PCR) (neratinib
85,0% vs. 84,0%, placebo, 77,6% verzus 74,2%,). Táto skutočnosť podporuje dôležitosť kontinuálnej
supresie HER2 po neoadjuvancii s menším prognostickým významom PCR u HR + populácie (9).
• HR + pacientky, ktoré začali do 1 roka od ukončenia trastuzumab vrátane tých vo vyššom riziku,
mali menej CNS príhod pri liečbe neratinibem vs placebo 0,7% vs 2,1% (9).
• Výsledky klinickej štúdie dokladajú prínos neratinibu v predĺženej adjuvancii u vybranej skupiny
pacientiek s HR + karcinómom prsníka s nadmernou expresiou / amplifikáciu HER2, a to najmä u
"rizikových" pacientov (zároveň vykazujúci postihnutie uzlín alebo sú s výskytom zvyškového
ochorenia po neoadjuvancii).
• Jedná sa o prvý efektívny režim predĺženej adjuvantnej terapie odďaľujúci rekurenciu ochorenia u
karcinómu prsníka v skorej fáze, u ktorých bolo dokončené podávanie trastuzumabu pred menej
ako jedným rokom.
• Bezpečnostný profil je obdobný v porovnaní s inými EGFR tyrozín-kinázovými inhibítory okrem
výskytu početného a závažného výskytu hnačky vyžadujúceho profylaxiu.
Záver:
Liek Nerlynx predstavuje prvý predĺžený adjuvantný liečebný režim, ktorý signifikantne znižuje
riziko rekurencie ochorenia u pacientok s HER2+ karcinómom prsníka. V štúdii ExteNET sa
preukázalo, že pri liečbe liekom Nerlynx sa najvyšší prínos, t.j. redukcia výskytu udalosti spadajúcej
do ukazovateľa iDFS, pozoruje u pacientok s HER2+ a zároveň HR+ včasným karcinómom prsníka
(signifikantná redukcia rizika v porovnaní s placebom o 49 % po 2 rokoch sledovania) a u pacientok
u ktorých sa liečba liekom Nerlynx začala menej ako 1 rok po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe
trastuzumabom (signifikantná 35 % redukcia rizika v porovnaní s placebom po 2 rokoch sledovania).
Prínosy liečby liekom Nerlynx sa zachovali aj pri analýze po piatich rokoch sledovania. Liek Nerlynx
predstavuje naplnenie identifikovanej nenaplnenej potreby dostupnosti predĺženej adjuvantnej liečby
v cieľovej populácii pacientok. Jeho prínos je reflektovaný aj v klinických odporúčaniach
medzinárodných a zahraničných odborných spoločností (9; 10).
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Príloha č.2

Prehľad významných porovnávacích klinických skúšok

Účinnosť a bezpečnosť neratinibu bola overovaná v multicentrickej, randomizovanej, dvojito
zaslepenej, placebom kontrolovanej pivotnej štúdii fázy III, ExteNET s 2-ročným sledovaním
(1) a v následnej analýze ExteNET s 5-ročným sledovaním (2). Vplyv a účinnosť profylaxie hnačky
na incidenciu nežiaducich udalostí pri liečbe neratinibom bola overovaná v kohortovej štúdii
CONTROL (3).
Štúdia ExteNET (1)
Štúdia ExteNET bola multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná
pivotná štúdia fázy III, do ktorej bolo zaradených 2 840 žien vo včasnom štádiu HER2+ karcinómu
prsníka, ktoré ukončili adjuvantnú liečbu trastuzumabom. Pacientky boli randomizované v pomere 1:1
do ramena neratinibu, respektíve ramena s placebom podávaného denne počas jedného roka. Počas
trvania štúdie došlo k niekoľkým zmenám a doplneniam dizajnu štúdie. Na začiatku štúdie bolo
primárnym cieľom vyhodnotiť vplyv 12-mesačnej liečby neratinibom v porovnaní s placebom na
prežívanie bez invazívneho ochorenia u žien so včasným HER2+ karcinómom prsníka, ktoré
podstúpili liečbu trastuzumabom a chemoterapiou. Medzi kľúčové inklúzne kritériá štúdie patrili
prítomnosť ochorenia v štádiu I–III s pozitivitou alebo negativitou uzlín u pacientok, ktoré boli bez
ochorenia do 2 rokov po ukončení adjuvantnej liečby trastuzumabom. Pacientky s nádormi s
negatívnymi uzlinami a pacientky, ktoré dostávali súbežnú chemoterapiu založenú na trastuzumabe,
mali v medzičasom publikovaných štúdiách (NCCTG-N9831 a BCIRG006) nižšiu mieru recidívy, ako
sa uvažovalo v pôvodnom návrhu štúdie ExteNET. V týchto štúdiách bolo hlásené aj vyššie riziko
recidívy v čase blížiacom sa k ukončeniu liečby trastuzumabom. Na základe týchto zistení sa
pristúpilo k zmene protokolu, v ktorej sa obmedzil nábor na pacientky s vyšším rizikom, ktoré sú
definované ako pacientky s ochorením pozitívnym na uzliny, ktoré ukončili terapiu trastuzumabom do
1 roka. V októbri 2011 sponzor vykonal ďalšie dve kľúčové zmeny: zastavenie vstupu nových
pacientok do štúdie a skrátenie sledovania pacientok z 5 rokov na 2 roky od randomizácie. V prvej
časti výsledkov budú hodnotené výstupy ukazovateľov po dvoch rokoch a v druhej časti sa budú
výsledky vzťahovať na 5-ročné sledovanie. Dizajn štúdie ExteNET je znázornený na obrázku nižšie.
Obrázok 1: Dizajn štúdie ExteNET

ER = estrogénový receptor; HER2 = human epidermal growth factor receptor 2; iDFS = prežívanie bez invazívneho ochorenia;
PR = progesterónový receptor.

Primárnym koncovým ukazovateľom štúdie bolo prežívanie bez invazívneho ochorenia (iDFS)
definované ako čas od randomizácie pacientky po prvý výskyt DFS udalosti (invazívne ipsilaterálna
rekurencia, invazívna kontralaterálna rekurencia, lokálna alebo regionálna rekurencia, vzdialená
rekurencia alebo smrť z akýchkoľvek príčin). Sekundárne koncové ukazovatele štúdie zahŕňali
prežívanie bez ochorenia (DFS) vrátane duktálneho karcinómu in situ (DFS-DCIS), dĺžku času do
výskytu vzdialenej recidívy (TTDR), prežívanie bez vzdialeného ochorenia (DDFS), kumulatívny
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výskyt recidívy v centrálnom nervovom systéme (CNS) a celkové prežívanie (OS). Výsledky analýzy
sa rozdeľujú na 2-ročné a 5-ročné sledovanie.
Výsledky:
V štúdii bolo celkovo randomizovaných 2840 pacientok, z ktorých 1420 bolo zaradených do ramena
neratinibu a 1420 do ramena placeba. Rozloženie pacientok v štúdii ExteNET v 5 ročnom časovom
horizonte je zobrazené na obrázku nižšie (2).
Obrázok 2: Rozloženie pacientok v štúdii ExteNET (2)

Základné charakteristiky pacientok boli v jednotlivých ramenách štúdie podobné a dobre vyvážené.
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Základné charakteristiky ITT populácie pacientok štúdie ExteNET sú zhrnuté v tabuľke nižšie (2).
Tabuľka 1: Základné charakteristiky pacientok v štúdii ExteNET (2)
Základné charakteristiky
Vek, roky (medián – rozsah)
Status uzlín
Negatívne
1-3 pozitívne uzliny
≥ 4 pozitívne uzliny
HR status
Pozitívne (ER+, PR+, alebo oboje)
Negatívne (ER and PR-)
Predchádzajúca adjuvantná a neoadjuvantná terapia
Trastuzumab
Antracyklíny
Antracyklíny plus taxány
Taxány
Bez Antracyklínov alebo taxánov
Dĺžka trvania predchádzajúcej liečby trastuzumabom,
mesiace (medián [rozsah])
Čas od posledného podania trastuzumabu do
randomizácie (medián [IQR])
Prechádzajúca endokrinná terapia HR+ n (%)
Nie
Áno
Anti-estrogénna terapia
Anti-estrogénna a inhibítory aromatázy (sequential)
Inhibítory aromatázy
Bez anti-estrogénnej terapie alebo inhibítorov aromatázy

Neratinib
(n = 1,420)
n (%)
52 (25-83)

Placebo
(n = 1,420)
n (%)
52 (23-82)

335 (24 %)
664 (47 %)
421 (30 %)

336 (24 %)
664 (47 %)
420 (30 %)

816 (58 %)
604 (43 %)

815 (57 %)
605 (43 %)

1,420 (100 %)
136 (10 %)
962 (68 %)
318 (22 %)
4 (< 1 %)

1,420 (100 %)
135 (10 %)
965 (68 %)
316 (22 %)
4 (< 1 %)

11.5 (10.9-11.9)

11.4 (10.8-11.9)

4.4 (1.6-10.4)

4.6 (1.5-10.8)

56 (7 %)
760 (93 %)
375 (46 %)
20 (3 %)
362 (44 %)
3 (< 1 %)

51 (6 %)
764 (94 %)
347 (43 %)
34 (4 %)
379 (47 %)
4 (< 1 %)

Výsledky primárneho ukazovateľa – prežívania bez výskytu udalosti spadajúcej do iDFS – 2
ročná analýza
2-ročná analýza – všetky pacientky
Dvojročná miera prežívania bez výskytu udalosti spadajúcej do iDFS u pacientok liečených
neratinibom bola na úrovni 94,2 % v porovnaní s 91,9 % u pacientok liečených placebom (HR= 0,67;
95 % CI 0,49 do 0,91; p = 0,011). Kaplan-Meierove krivky iDFS u pacientok v jednotlivých ramenách
štúdie ExteNET v dvojročnom časovom horizonte sú zobrazené na obrázku nižšie (4).
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Obrázok 3: Kaplan-Meierove krivky prežívania bez invazívneho ochorenia u pacientok zaradených do štúdie, 2ročná analýza (1)

2-ročná analýza – HR+ pacientky
V podskupine HR+ pacientok s karcinómom prsníka bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do
ukazovateľa iDFS v ramene neratinibu znížené o 49 % v porovnaní s placebom (HR = 0,51; 95 % CI
0,33 to 0,77; obojstranná p-hodnota = 0,0013). U HR- pacientok v ramene neratinibu bola redukcia
rizika výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS nižšia ako u HR+ a riziko výskytu udalosti
spadajúcej do ukazovateľa iDFS bolo štatisticky nevýznamne znížené o 7 % v porovnaní s ramenom
placeba (HR = 0,93, 95 % CI 0,60 do 1,43; p = 0,74. Obrázky nižšie znázorňujú Kaplan-Meierove
krivky iDFS pre skupinu pacientok s HR+ a HR- KP v populácii ITT (1).
Obrázok 4: Kaplan-Meierove krivky pre pacientky s pozitívnym HR+ v ukazovateli prežívania bez invazívneho
ochorenia, 2-ročná analýza, populácia ITT (5)
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Obrázok 5: Kaplan-Meierove krivky pre pacientky s negatívnym HR- v ukazovateli prežívania bez invazívneho

ochorenia, 2-ročná analýza, populácia ITT (5)

2-ročná analýza – pacientky s neratinibom, u ktorých liečba začala do 1 roku po
predchádzajúcej adjuvantnej liečbe trastuzumabom
V analýze podskupín pacientok, u ktorých liečba neratinibom začala do 1 roku po predchádzajúcej
adjuvantnej liečbe trastuzumabom (t.j. pacientky mali ukončenú liečbu trastuzumabom kratšie ako 1
rok pred liečbou neratinibom) , bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do iDFS redukované o 35 %
v porovnaní s placebom (HR = 0,65; 95 % CI 0,47 do 0,89; p = 0,006) (1).
Obrázok 6: Kaplan-Meierove krivky iDFS u pacientok, u ktorých bola liečba neratinibom začatá menej ako 1 rok
po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe, 2-ročná analýza (6)
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2-ročná analýza – iDFS v jednotlivých subpopuláciách pacientok
Analýza výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS pre ITT populáciu v jednotlivých
subpopuláciách pacientok je znázornená na obrázku nižšie. Vo všeobecnosti bol v analyzovaných
podskupinách liečebný účinok v prospech ramena neratinibu v porovnaní s ramenom placeba a
pozorované trendy v jednotlivých sub-populáciách pacientok boli v súlade s výsledkami analýzy
celkovej ITT - populácie.
Obrázok 7: Forest plot pre prežívanie bez invazívneho ochorenia v dvojročnom sledovaní, ITT populácia (1)

Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie – 2 ročná analýza
2-ročná analýza – všetky pacientky
Superiorita neratinibu v porovnaní s placebom bola preukázaná v kľúčovom sekundárnom ukazovateli
DFS-DCIS kde neratinib preukázal zníženie DFS-DCIS o 55 % v porovnaní s placebom (HR = 0,45;
95 % CI 0,28 do 0,71; p <0,001). Podobné výsledky sa pozorovali aj pri vyhodnotení ukazovateľov
DDFS a TTDR. DDFS počas dvoch rokov bolo zaznamenané u 96,1 % pacientok v liečebnom
ramene neratinibu v porovnaní s 93,0 % pacientok v liečebnom ramene placeba (HR = 0,53, 95 % CI
0,31 do 0,88). Počet recidív v CNS bol nízky; odhadovaná kumulatívna incidencia v ramene
neratinibu v porovnaním s ramenom placeba bola 0,34 % vs. 1,01 % po 2 rokoch sledovania v štúdii.
Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET v 2-ročnej analýze v subpopulácii HR+
pacientok, u ktorých uplynul pred zahájením liečby neratinibom menej ako jeden rok od dokončenia
liečby trastuzumabom, sú zhrnuté v tabuľke nižšie (4).
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Tabuľka 2: Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET podľa liečebných ramien v podskupine
HR+/HER2+ pacientok, u ktorých pred začatím liečby neratinibom uplynul menej ako jeden rok od dokončenia
adjuvantnej liečby trastuzumabom, 2- ročná analýza (4)

Neratinib

Placebo

HR (95 % CI)

Stratifikovaný
Log-Rank
Test
(dvojstranný,
p- hodnota a)

DFS-DCIS

95,3

90,1

0,45 (0,28 do 0,71)

0,001

DDFS

96,1

93,0

0,53 (0,31 do 0,88)

0,015

TTDR

96,3

93,3

0,53 (0,31 do 0,89)

0,018

CNS recidívyb

0,34

1,01

-

0,189

Odhadovaný počet prípadov bez
udalostí za 2 roky* (%) (95 % CI)

Ukazovatele

*Počty prípadov bez udalostí pre všetky koncové body okrem recidívy v CNS, pre ktorú je uvedená kumulatívna incidencia.
CI= interval spoľahlivosti; CNS=výskyt recidívy v centrálnom nervovom systéme; DFS – DCIS = prežívanie bez ochorenia
vrátane duktálneho karcinómu in situ; DDFS = prežívanie bez vzdialeného ochorenia; HR= pomer rizík; NA= nie je
aplikovateľné; TTDR = dĺžka času do vzdialenej recidívy
a
V porovnaní s placebom na základe Coxovho modelu proporcionálnych rizík rozvrstveného podľa faktorov použitých v
randomizácii.
b
Grayova metóda stratifikovaná pre predchádzajúci trastuzumab (súbežný alebo sekvenčný), stav uzlín (≤ 3 a ≥ 4) a stav
receptorov estrogénu/progesterónu (ER / PR) (pozitívny alebo negatívny).

2-ročná analýza – populácia HR+ pacientok s liečbou neratinibom začatou do 1 roka od
dokončenia liečby trastuzumabom
Superiorita neratinibu v porovnaní s placebom bola preukázaná v kľúčovom sekundárnom ukazovateli
DFS-DCIS , kde neratinib preukázal zníženie rizika výskytu udalosti spadajúcej do DFS-DCIS o 55 %
v porovnaní s placebom (HR = 0,45; 95 % CI 0,28 do 0,71; p <0,001). Podobné výsledky sa
pozorovali aj pri vyhodnotení ukazovateľov DDFS a TTDR. DDFS počas dvoch rokov bolo
zaznamenané u 96,1 % pacientok v liečebnom ramene neratinibu v porovnaní s 93,0 % pacientok
v liečebnom ramene placeba (HR = 0,53, 95 % CI 0,31 do 0,88). Počet recidív v CNS bol nízky;
odhadovaná kumulatívna incidencia v ramene neratinibu v porovnaním s ramenom placeba bola 0,34
% vs. 1,01 % po 2 rokoch sledovania v štúdii. Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET
v 2-ročnej analýze subpopulácie HR+ pacientok, u ktorých pri začatí liečby neratinibom uplynul menej
ako jeden rok od dokončenia liečby trastuzumabom, sú zhrnuté v tabuľke nižšie (4).
Tabuľka 3: Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET v populácii HR+ pacientok, u ktorých bola
liečba neratinibom začatá do 1 roka od ukončenia adjuvantnej liečby trastuzumabom podľa liečebných ramien, 2ročná analýza (4)

Neratinib

Placebo

HR (95 % CI)

Stratifikovaný
Log-Rank
Test
(dvojstranný,
p- hodnota a)

DFS-DCIS

95,3

90,1

0,45 (0,28 do 0,71)

0,001

DDFS

96,1

93,0

0,53 (0,31 do 0,88)

0,015

TTDR

96,3

93,3

0,53 (0,31 do 0,89)

0,018

0,34

1,01

-

0,189

Odhadovaný počet prípadov bez
udalostí za 2 roky* (%) (95 % CI)

Ukazovatele

CNS

recidívyb

*Počty prípadov bez udalostí pre všetky koncové body okrem recidívy v CNS, pre ktorú je uvedená kumulatívna incidencia.
CI= interval spoľahlivosti; CNS=výskyt recidívy v centrálnom nervovom systéme; DFS – DCIS = prežívanie bez ochorenia
vrátane duktálneho karcinómu in situ; DDFS = prežívanie bez vzdialeného ochorenia; HR= pomer rizík; NA= nie je
aplikovateľné; TTDR = dĺžka času do vzdialenej recidívy
a
V porovnaní s placebom na základe Coxovho modelu proporcionálnych rizík rozvrstveného podľa faktorov použitých v
randomizácii.
b
Grayova metóda stratifikovaná pre predchádzajúci trastuzumab (súbežný alebo sekvenčný), stav uzlín (≤ 3 a ≥ 4) a stav
receptorov estrogénu/progesterónu (ER / PR) (pozitívny alebo negatívny).
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Výsledky primárneho ukazovateľa – prežívania bez výskytu udalosti spadajúcej do iDFS – 5
ročná analýza
5-ročná analýza – všetky pacientky
Päťročná analýza (zber dát ukončený k 1.03.2017) ukázala v ramene neratinibu relatívne zníženie
rizika výskytu udalosti spadajúcej do iDFS v porovnaní s placebom o 27 % (HR = 0,73; 95 % CI 0,57
do 0,92; obojstranná p-hodnota = 0,008) (2). Päťročná miera výskytu udalosti spadajúcej do
ukazovateľa iDFS u pacientok liečených neratinibom bola na úrovni 90,2 % v porovnaní s 87,7 % u
pacientok liečených placebom. Ako je znázornené na obrázku nižšie, pri päťročnom sledovaní bol v
analýze výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS pozorovaný absolútny prínos 2,5 % pre
neratinib v porovnaní s placebom (2).
Obrázok 8: Kaplan-Meierove krivky iDFS, 5-ročná analýza, ITT populácia (2)

5-ročná analýza – HR+ pacientky
V podskupine HR+ pacientok bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa iDFS v ramene
neratinibu v porovnaní s ramenom placeba znížené o 40 % (HR = 0,60; 95 % CI 0,43 do 0,83). V
podskupine HR- populácie pacientok bolo toto riziko znížené v porovnaní s placebom o 5 % (HR=
0,95; 95 % CI 0,66 do 1,35). Absolútny rozdiel v miere výskytu udalosti spadajúcej do ukazovateľa
iDFS medzi ramenom neratinibu a ramenom placeba bol signifikantne väčší u HR+ pacientok (4,4 %)
v porovnaní s HR- pacientkami (-0,1 % v prospech placeba, rozdiel nebol štatisticky významný).
Kaplan-Meierove krivky iDFS v HR+/HR- subpopuláciách pacientok sú zhrnuté na obrázku nižšie (2).
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Obrázok 9: Kaplan-Meierove krivky iDFS v HR+/HR- subpopuláciách pacientok – 5 ročná analýza (2)

A – populácia HR+ pacientok
B – populácia HR- pacientok

5-ročná analýza – pacientky s neratinibom podaným do 1 roku po predchádzajúcej adjuvantnej
liečbe trastuzumabom
V podskupine pacientok, u ktorých sa liečba neratinibom začala do 1 roka od ukončenia
predchádzajúcej adjuvantnej liečby trastuzumabom, bola päťročná miera výskytu udalosti spadajúcej
do ukazovateľa iDFS na úrovni 89,7 % v ramene neratinibu a 86,5 % v ramene placeba (HR: 0,70; 95
% CI 0,54 do 0,90) (2). Kaplan-Meierove krivky iDFS v podskupine pacientok, u ktorých bola liečba
neratinibom začatá do 1 roka od predchádzajúcej adjuvantnej liečby trastuzumabom, sú znázornené
na obrázku nižšie (2).
Obrázok 10: Kaplan-Meierove krivky iDFS v podskupine pacientok, u ktorých sa liečba neratinibom začala do 1
roka od predchádzajúcej adjuvantnej liečby trastuzumabom, 5-ročná analýza (2)

CI = interval spoľahlivosti; ITT = populácia cielená na liečbu.
Poznámka: 81 % z ITT populácie bolo randomizovaných do 1 roka od ukončenia adjuvantnej liečby trastuzumabom.
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Výsledky sekundárnych ukazovateľov
5-ročná analýza
Sekundárnymi cieľovými ukazovateľmi účinnosti boli DFS-DCIS, DDFS, TTDR a výskyt recidívy v
CNS po 5 rokoch. V ukazovateli DFS-DCIS bolo riziko výskytu udalosti spadajúcej do tohto
ukazovateľa u pacientok v liečebnom ramene neratinibu znížené o 29 % v porovnaní s ramenom
placeba (HR = 0,71; 95 % CI 0,56 do 0,89). Pri vyhodnotení ukazovateľov DDFS a TTDR bol
zaznamenaný trend zníženého rizika výskytu udalostí v prospech pacientok v liečebnom ramene
neratinibu v porovnaní s pacientkami liečenými placebom (DDFS: HR: 0,78; 95 % CI 0,60 do 1,01
a TTDR: HR = 0,79; 95 % CI 0,60 do 1,03) (2). Počet recidív v CNS bol nízky s odhadovanou
kumulatívnou incidenciou v ramene neratinibu v porovnaní s ramenom placeba na úrovni 1,3 %
respektíve 1,8 % (p = 0,333).
Tabuľka 4: Výsledky sekundárnych ukazovateľov podľa liečebných ramien do 5 rokov sledovania (2)

Neratinib

Placebo

HR (95 % CI)

Stratifikovaný
Log-Rank
Test
(dvojstranný,
p- hodnota a)

DFS-DCIS

89,7 (87,8-91,3)

86,8 (84,8-88,6)

0,71 (0,56-0,89)

0,0035

DDFS

91,6 (89,8-93,1)

90,3 (88,5-91,8)

0,78 (0,60-1,01)

0,065

TTDR

91,8 (90,1-93,3)

90,3 (88,5-91,8)

0,79 (0,60-1,03)

0,078

1,3 (0,8-2,1)

1,8 (1,2-2,7)

NA

0,333

Odhadovaný počet prípadov bez
udalosti za 5 rokov* (%)

Ukazovatele

CNS

recidívyb

CI= interval spoľahlivosti; CNS=výskyt recidívy v centrálnom nervovom systéme; DFS - DCIS=prežívanie bez ochorenia
vrátane duktálneho karcinómu in situ; DDFS=prežívanie bez vzdialeného ochorenia; HR= pomer rizík; NA= nie je
aplikovateľné; TTDR=dĺžka času do vzdialenej recidívy
*Počty prípadov bez udalostí pre všetky koncové body okrem recidívy v CNS, pre ktorú je uvedená kumulatívna incidencia.
a
V porovnaní s placebom na základe Coxovho modelu proporcionálnych rizík rozvrstveného podľa faktorov použitých v
randomizácii.
b
Grayova metóda stratifikovaná pre predchádzajúci trastuzumab (súbežný alebo sekvenčný), stav uzlín (≤ 3 a ≥ 4) a stav
receptorov estrogénu/progesterónu (ER / PR) (pozitívny alebo negatívny).

Bezpečnosť
Bezpečnosť bola hodnotená u pacientok, ktorým bola podaná aspoň jedna dávka neratinibu alebo
placeba. Túto skupinu tvorilo 2816 pacientok (1408 pacientok v každej ramene štúdie). V tabuľke
nižšie je zhrnutá incidencia najbežnejšie sa vyskytujúcich nežiaducich udalostí (NU) zaznamenaných
v štúdii ExteNET. V liečebnom ramene neratinibu malo hnačku 2 stupňa 458 (33 %) pacientok,
hnačku 3. stupňa 561 (40 %) pacientok a hnačku 4. stupňa mala jedna (<1 %) pacientka. V skupine s
placebom malo 94 (7 %) pacientok hnačku 2. stupňa, 23 (2 %) pacientok hnačku 3. stupňa. Výskyt
iných NU 3. až 4. stupňa bol v liečebnom ramene neratinibu zaznamenaný u menej ako 4 %
pacientok, pričom incidencia týchto NU bola podobná ako v liečebnom ramene placeba.
Tabuľka 5: Nežiaduce udalosti súvisiace s liečbou u pacientok s karcinómom prsníka podľa liečebných
intervencií (2)
NU
Neratinib (n=1408)
Placebo (n=1408)
Stupeň 1-2
Stupeň 3
Stupeň 4
Stupeň 1-2
Stupeň 3
Stupeň 4
Hnačka
781 (55 %)
561 (40 %)
1 (<1 %)
476 (34 %)
23 (2 %)
0
Nauzea
579 (41 %)
26 (2 %)
0
301 (21 %)
2 (<1 %)
0
Únava
359 (25 %)
23 (2 %)
0
276 (20 %)
6 (<1 %)
0
Zvracanie
322 (23 %)
47 (3 %)
0
107 (8 %)
5 (<1 %)
0
Brušná
314 (22 %)
24 (2 %)
0
141 (10 %)
3 (<1 %)
0
bolesť
Bolesť hlavy
269 (19 %)
8 (1 %)
0
269 (19 %)
6 (<1 %)
0
Bolesť
201 (14 %)
11 (1 %)
0
93 (7 %)
3 (<1 %)
0
v hornej časti
brucha
Vyrážka
205 (15 %)
5 (<1 %)
0
100 (7 %)
0
0
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Znížená chuť
do jedla
Svalové
spazmy
Závraty
Artralgia

166 (12 %)

3 (<1 %)

0

40 (3 %)

0

0

157 (11 %)

1 (<1 %)

0

44 (3 %)

1 (<1 %)

0

143 (10 %)
84 (6 %)

3 (<1 %)
2 (<1 %)

0
0

125 (9 %)
158 (11 %)

3 (<1 %)
4 (<1 %)

0
0

Záver:
Predĺžená adjuvantná terapia neratinibom po štandardnej adjuvantnej terapii na báze trastuzumabu
signifikantne zvyšovala mieru prežívania bez invazívneho ochorenia u pacientok s HER2+
karcinómom prsníka v porovnaní s placebom. V 5 ročnej analýze bola preukázaná superiorita
neratinibu v porovnaní s placebom v každom sledovanom roku po randomizácii. Superiorita
neratinibu v porovnaní s placebom bola pozorovaná najmä v dôsledku redukcie výskytu lokálnych
a vzdialených rekurencii karcinómu prsníka (2).

Štúdia CONTROL (3)
Účinnosť profylaxie v prevencii výskytu hnačky a zvyšovania tolerancie liečby neratinibom bola
overovaná v otvorenej, sekvenčnej kohortovej štúdii fázy II.
Metodika
Celkovo 485 pacientok bolo zahrnutých do kohorty štúdie overujúcej účinnosť profylaxie hnačky
počas 1-2 28 dňových cyklov liečby. Profylaxia hnačky bola overovaná pri použití nasledujúcich
režimov (n = počet pacientok v štúdii): loperamid (n = 137); loperamid + budezonid (n = 64);
loperamid + colestipol (n = 136); loperamid prn + colestipol (n = 104). Primárnym ukazovateľom
štúdie bola incidencia hnačky úrovne ≥3.
Výsledky
Všetky overované profylaktické režimy znížili incidenciu hnačky a mieru ukončenia participácie na
liečbe v porovnaní s výsledkami štúdie ExteNET. Medián dĺžky trvania hnačky stupňa 3 bol na úrovni
od 2 do 3,5 dňa naprieč všetkými profylaktickými režimami. Hnačka úrovne 4 nebola zaznamenaná.
Incidencia hnačky v štúdii CONTROL je zhrnutá v tabuľke nižšie.
Tabuľka 6: Výskyt NU v štúdii CONTROL (3)

Hnačka %
Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3
Hnačka vedúca k
diskontinuácii,
Hospitalizácia v dôsledku
hnačky
Ukončenie liečby zo
všetkých príčin

Loperamide
(n = 137)

Loperamide
+
budesonide
(n = 64)

Loperamide
+ colestipol
(n = 136)

Loperamide
prn +
colestipol
(n = 104)

Neratinib
dose
escalation
(n = 44)

24,1
24,8
30,7
20,4

25,0
32,8
28,1
10,9

27,2
34,6
20,6
3,7

29,8
32,7
31,7
5,8

43,2
25,0
13,6
2,3

1,5

0

0

0

0

44,6

20,3

28,7

26,0

13,6

Záver:
Kombinovaná profylaxia budezonidom alebo colestipolom ako prídavok k loperamidu počas 1 až 2
cyklov predĺženej adjuvantnej terapie neratinibom znižuje závažnosť a trvanie hnačky a zvyšuje
toleranciu pacientok k liečbe (3).
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