Farmako-ekonomický rozbor lieku
(na účely kategorizácie liekov)

Časť A

Údaje o žiadateľovi

1. Žiadateľ (držiteľ registrácie alebo zdravotná poisťovňa):
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 (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 žiadateľa:
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. Liečivo obsiahnuté v lieku: Neratinib

Časť C

Farmako-ekonomický rozbor lieku

1. Indikácie lieku podľa platného rozhodnutia o registrácii lieku:
Nerlynx je indikovaný na predĺženú adjuvantnú liečbu dospelých pacientov s rakovinou prsníka v
začiatočnom štádiu a pozitívnou na hormonálne receptory s nadmernou expresiou/amplifikáciou HER2,
ktorí ukončili adjuvantnú liečbu na báze trastuzumabu pred menej ako jedným rokom.
2. Indikácie lieku, ktoré sú predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru:
- V prípade potreby sa uvedie aj návrh preskripčného obmedzenia.
Predmetom tohto farmako-ekonomického rozboru je nasledujúca indikácia:
Hradená liečba sa môže indikovať na predĺženú adjuvantnú liečbu dospelých pacientov s karcinómom
prsníka v začiatočnom štádiu a pozitívnou na hormonálne receptory s nadmernou
expresiou/amplifikáciou HER2, ktorí ukončili adjuvantnú liečbu na báze trastuzumabu pred menej ako
jedným rokom.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Navrhujeme preskripčné obmedzenie: ONK
3. Epidemiologické údaje:
Karcinóm prsníka (KP) je v súčasnosti (s výnimkou nemelanómových nádorov kože) najčastejšie sa
vyskytujúcim zhubným nádorom u žien, pričom u mužov ide o extrémne vzácne ochorenie. V celej
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populácii (mužov aj žien) je to celosvetovo druhý najčastejší nádor, hneď po nádoroch pľúc (s výnimkou
nemelanómových nádorov kože). V roku 2018 predstavoval podľa IARC WHO (1) odhad počtu
novodiagnostikovaných prípadov ochorení v celosvetovom meradle 2 088 849 prípadov u žien
(štandardizovaná incidencia priamou metódou na svetovú štandardnú populáciu, ASR-W 46,3/100 000).
KP zároveň predstavuje celosvetovo najčastejšiu príčinu úmrtí u žien na zhubné nádory – počet úmrtí
sa v roku 2018 odhadoval na 626 679 s ASR-W mortalitou 13,0/100 000 (1).
• Incidencia a prevalencia choroby v Slovenskej republike:
Na Slovensku nie sú k dispozícii aktuálne oficiálne publikované údaje o incidencii a prevalencii
onkologických ochorení. Podľa publikácie z Národného onkologického registra (NOR SR) z r. 2018
popisujúcej výsledky registra za rok 2011 sa v SR v danom roku hlásilo 2 803 novozistených prípadov
KP (MKCH-10: C50). Prevalencia KP bola v roku 2011 podľa toho istého zdroja 25 452 prípadov (2).
Predikcia počtu novodiagnostikovaných pacientok v SR pre r. 2020 predstavuje 3 727 chorých (CR
incidencia 52,13/100 000, ASR-W 33,26/100 000.) ASR-W incidencia ochorenia u žien v SR má podľa
výsledkov joint-point regresnej analýzy signifikantne stúpajúci trend s jedným zaznamenaným bodom
zlomu v roku 1981 a prislúchajúcimi dvoma časovými úsekmi: v období rokov 1968-1981 stúpala ASRW incidencia medziročne v priemere o 0,93 % (p<0,05), po roku 1981 sa jej nárast zrýchlil na 2,25 %
(p<0,05) (3).
• Opis cieľovej skupiny pacientov, prípadných podskupín pacientov a ich charakteristika:
Cieľovú populáciu pre liek Nerlynx predstavujú pacientky s HR+/HER2+ karcinómom prsníka (KP) vo
včasnom štádiu (t. j. klinické štádiá I-III.b), ktoré ukončili adjuvantnú liečbu na báze trastuzumabu pred
menej ako jedným rokom.
Výpočet veľkosti cieľovej populácie pacientok vhodných na liečbu liekom Nerlynx vychádzal
z deskriptívnej epidemiologickej analýzy aktuálnych dát z národných databázových systémov SR.
Ďalším podkladom pre odhad veľkosti populácie vhodnej na liečbu neratinibom bola prierezová
deskriptívna štúdia, realizovaná s cieľom kvantifikácie podielu HR+ a HER2+ pacientok s karcinómom
prsníka na základe výsledkov imunohistochemických vyšetrení (3). Výpočet vychádzal z odhadovaného
počtu 3 727 novodiagnostikovaných pacientok s karcinómom prsníka na Slovensku v roku 2020. V
ďalšom kroku sa odhadol počet pacientok v začiatočných (nemetastatických) štádiách ochorenia, ktorý
bol podľa percentuálnych predikcií klinických štádií pre rok 2019 tvorený 1 487 pacientkami v štádiu I.,
1 215 v štádiu II., a 589 v štádiu III., tzn. celkový počet predstavoval 3 291 pacientok v štádiách I.-III. Z
tohto podielu pacientok sa na základe aplikácie výsledkov prierezovej deskriptívnej štúdie zistil počet n
= 2 249 pacientok s HR+ nádorom (68,33 %), pričom 310 z nich (13,79 %) malo histologicky potvrdenú
pozitivitu receptora HER2. V zmysle platnej SPC indikácie liečiva neratinib sa do finálneho výpočtu
cieľovej populácie prevzali len pacientky s ukončenou adjuvantnou liečbou na báze trastuzumabu, a to
v období kratšom ako jeden rok (12 mesiacov). Podiel takýto pacientok predstavuje podľa výsledkov
aktuálneho rozsiahleho prieskumu na deviatich centrách manažujúcich pacientky s karcinómom prsníka
74,61 %, a teda zodpovedá výslednému počtu 231 pacientok (ilustrácia schémy výpočtu, ktorá pre jej
rozsah nie je uvedená priamo v tejto žiadosti, je uvedená na nasledujúcej webovej adrese:
https://www.pharmin.sk/sk/publikacie/kvantifikacia-populacie-pacientok-s-hr-her2-karcinomomprsnika-v-zaciatocnom-stadiu-ochorenia-po-predchadzajucej-adjuvantnej-liecbe-pred-menej-akojednym-rokom/) (3).
Tabuľka 1: Výpočet cieľovej populácie pacientok vhodných na liečbu liekom Nerlynx v zmysle SPC
a navrhovaného indikačného obmedzenia (3)
Novodiagnostikované
pacientky
Populácia
(odhad pre koniec roka
2020)
Karcinóm prsníka, z toho podiel a počet pacientok, ktoré sú:
3 727
Pacientky v I.-III. klinickom štúdiu KP
88,30 %
3 291
Pacientky s HR+ KP
68,33 %
2 249
Pacientky s HER2+ KP
13,79 %
310
Pacientky s ukončenou adjuvantnou liečbou na báze trastuzumabu v období
74,61 %
231
kratšom ako jeden rok
Vhodné na liek Nerlynx (pacientky s HR+ HER2+ karcinómom prsníka s
ukončenou adjuvantnou liečbou na báze trastuzumabu v období kratšom
231
ako jeden rok)
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Predpokladaný počet liečených pacientov v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický
rozbor predkladá:
Predpokladaný termín zaradenia lieku Nerlynx do Zoznamu kategorizovaných liekov (ZKL) je 1.1.2022.
V súlade s vyššie uvedeným sa predpokladá, že liekom Nerlynx nebude v roku, v ktorom sa farmakoekonomický rozbor predkladá, liečená žiadna pacientka.
•

•

Predpokladaný počet liečených pacientov v nasledujúcich piatich rokoch:

Predpokladaný počet pacientok v rokoch 2022 – 2026 je uvedený v tabuľke nižšie.
Tabuľka 2: Predpokladaný počet pacientok liečených liekom Nerlynx v indikácii HR+ HER2+ karcinómu prsníka
Rok
2022
2023
2024
2025
2026
Počet liečených pacientok
105
160
200
200
200
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4. Klinický prínos liečby liekom preukázaný významným upravením merateľných
parametrov, ktoré majú vzťah k patogenéze choroby:
•

•
•
•
•
•
•
•

Karcinóm prsníka je heterogénne ochorenie zahŕňajúce odlišné histologické a
molekulárne podtypy. Molekulárne podtypy sa vyznačujú „nádorovými markermi“,
ako sú hormónový receptor (HR) (estrogénový receptor [ER] a progesterónový
receptor [PR]) a receptor ľudského epidermálneho rastového faktora typu 2 (HER2).
Nadmerná expresia onkogénu HER2 (pozitivita HER2 – HER2+) do významnej miery
ovplyvňuje priebeh ochorenia, pričom zvyšuje metabolické funkcie nádorových
buniek, podporuje ich prežitie a proliferáciu a zvyšuje ich invazívnosť.
Karcinóm prsníka je celospoločensky a ekonomicky veľmi závažné ochorenie,
nakoľko sa spája s vysokou incidenciou, prevalenciou a mortalitou.
Odporúčania na liečbu pacientok s včasným karcinómom prsníka zahŕňajú okrem
chirurgickej liečby a rádioterapie aj neoadjuvantnú, adjuvantnú a rozšírenú
adjuvantnú liečbu.
Nádory s vysokým počtom hormonálnych receptorov je možné liečiť liekmi
redukujúcimi prísun hormónov k nádoru.
V liečbe HER2+ karcinómu prsníka sa odporúča liečba anti-HER2 liečivom
trastuzumab, ktoré je v predmetnej indikácii na Slovensku hradené zdravotnými
poisťovňami.
Napriek liečbe trastuzumabom dochádza k recidíve ochorenia v horizonte 10 rokov
až u 25 % pacientok s HER2+ karcinómom prsníka, pričom riziko recidívy a úmrtia
pretrváva najmenej 20 rokov po pôvodnej diagnóze.
Nenaplnenou potrebou v manažmente pacientok s HER2+ KP zostáva dostupnosť
predĺženej adjuvantnej liečby, ktorá by výrazne znížila riziko recidívy invazívneho
ochorenia.

Karcinóm prsníka
Karcinóm prsníka (KP) je definovaný ako malígne bujnenie v tkanive prsníka. Vychádza z epitelových
buniek prsníkových duktov a lobulov a rozdeľuje sa na karcinóm in situ (bunky lézie vykazujú
abnormálne charakteristiky, ale neprerástli do podporného tkaniva prsníka) a invazívny karcinóm
(zvyčajne vychádza z epitelu prsníkových duktov) (4). Zhubné nádory, ako sú sarkómy a lymfómy,
môžu mať pôvod ochorenia aj v bunkách iných tkanív prsníka, avšak vo všeobecnosti sa tieto typy
nádorov nepovažujú za karcinómy prsníka (5). Karcinóm prsníka je heterogénne ochorenie
zahŕňajúce odlišné histologické a molekulárne podtypy. Molekulárne podtypy sa vyznačujú
„nádorovými markermi“, ako sú: hormónový receptor (HR); (estrogénový receptor [ER] a
progesterónový receptor [PR]) a receptor ľudského epidermálneho rastového faktora typu 2
(HER2) (6). Medzi konkrétne sledované HR patria ER a PR. Percento pacientok s KP, ktoré sú buď
pozitívne na ER alebo PR, je približne 78 %, respektíve 60 % (7; 8; 9; 10). Tabuľka nižšie sumarizuje
štyri hlavné podtypy karcinómu prsníka na základe statusu HR a HER2. Nadmerná expresia
onkogénu HER2 (pozitivita HER2, ďalej aj HER2+) do významnej miery ovplyvňuje priebeh
ochorenia (11). HER2+ zvyšuje metabolické funkcie nádorových buniek, podporuje prežitie a
proliferáciu buniek a zvyšuje ich invazívnosť (12). Približne 15 až 25 % karcinómov prsníka je
HER2 pozitívnych (9).
Tabuľka 3: Klasifikácia a distribúcia štyroch hlavných molekulárnych podtypov KP (6) založená na pozitivite
hormonálnych receptoroch a statuse HER2
Biomarkery
Distribúcia
Popis
HR+/HER2−
71 %
Najlepšia prognóza vzhľadom na to, že tieto nádory vo všeobecnosti
reagujú na hormonálnu liečbu, pomaly rastú a sú menej agresívne ako iné
podtypy.
HR+/HER2+
12 %
Sklon byť agresívnejší ako typ HR + / HER2 - a je vysoko pozitívny na HER2
alebo Ki67 (ukazovateľ veľkej časti aktívne sa deliacich buniek).
HR−/HER2+
5%
Zlá krátkodobá prognóza v porovnaní s typom ER +; majú tendenciu rásť a
šíriť sa agresívnejšie ako iné druhy karcinómu prsníka.
HR−/HER2−
12 %
Horšia krátkodobá prognóza ako iné typy karcinómu prsníka; pre tieto
nádory neexistuje cielená terapia; incidencia vyššia u žien čiernej rasy
v porovnaní so ženami bielej rasy v USA, u žien s génovou mutáciou
BRCA1 oproti non-BRAC1 a u premenopauzálnych žien oproti
postmenopauzálnym ženám.
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ER = estrogénový receptor; HER2 = human epidermal growth factor receptor 2; HR = hormónový receptor; HR+ = pozitívny
estrogénový receptor a/alebo pozitívny progesterónový receptor; HR− = negatívny estrogénový receptor a negatívny
progesterónový receptor

Rozsah ochorenia sa stanovuje pomocou stagingu ochorenia, ktorý je založený na systéme TNM
(13). Ten zohľadňuje rozsah nádoru (T), rozsah postihnutia lymfatických uzlín (N) a prítomnosť
metastáz (M). Hodnota T môže byť od 0 do 4 (vyššia hodnota znamená väčší tumor a/alebo väčšiu
mieru rozšírenia do tkaniva), čím sa popisuje veľkosť nádoru a jeho rozšírenie do steny hrudného
koša a kože pod prsníkom. Kategória N popisuje skutočnosť, či nádor dosiahol okolité lymfatické
uzliny. Rozsah hodnoty N je od 0 do 3 pričom hodnoty indikujú, či sa nádorové bunky rozšírili do
lymfatických uzlín v okolí prsníka a ak áno, koľko uzlín postihli. Kategória M hovorí o vzdialených
metastázach. Nadobúda hodnoty 0 (bez metastáz) alebo 1 (existujúce metastázy).
Terapia karcinómu prsníka
Systémová terapia karcinómu prsníka môže byť podávaná pred chirurgickým zákrokom
(neoadjuvantná liečba), po chirurgickom zákroku (adjuvantná liečba) a po adjuvantnej liečbe
(predĺžená adjuvancia). Liečebné možnosti karcinómu prsníka sú zhrnuté na obrázku nižšie.
Obrázok 1: Liečebné možnosti karcinómu prsníka

Pacientky s metastatickým ochorením v štádiu IV nie sú kandidátmi na neoadjuvantnú liečbu. The
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) uvádza, že predoperačná (neoadjuvantná) terapia
by sa nemala podávať pacientkam s rozsiahlym in situ ochorením, keď nie je možné definovať rozsah
ochorenia, rozsah nádoru je zle vymedzený, a nádory nie sú hmatateľné ani klinicky vyhodnotiteľné
(14). Odporúčania na liečbu pacientok so včasným karcinómom prsníka v USA zahŕňajú
neoadjuvantnú, adjuvantnú a rozšírenú adjuvantnú liečbu (14). Odporúčania pre liečbu publikované
agentúrou NICE pre pacientky so včasným karcinómom prsníka nezahŕňajú neoadjuvantnú liečbu
(15). Z odporúčaní NICE vyplýva, že pre včasný a lokálne pokročilý karcinóm prsníka je vhodný
chirurgický zákrok s adjuvantnou liečbou. V prípade včasného HER2+ karcinómu prsníka sa po
chirurgickom zákroku, chemoterapii a rádioterapii odporúča adjuvantná liečba založená na
trastuzumabe.
Rast niektorých nádorov je stimulovaný hormónmi estrogénom a progesterónom (HR+). Je dôležité
zistiť, či je nádor estrogén receptorovo (ER) alebo progesterón receptorovo (PgR) pozitívny
alebo negatívny, pretože nádory s vysokým počtom hormonálnych receptorov sa dajú liečiť
liekmi redukujúcimi prísun hormónov k nádoru. HER2 je tiež receptor podieľajúci sa na raste
buniek a nachádza sa približne v 20 % prípadov karcinómov prsníka. Nádory s vysokou expresiou
HER2 je možné liečiť anti-HER2 liekmi.
Obrázok nižšie ilustruje všeobecný prehľad typov liečebných možností odporúčaných pre každý
podtyp ochorenia (16). Ide o údaje z Národného onkologického inštitútu (NOI), v ktorých ešte nie
sú zapracované aktuálne odporúčania ESMO.
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Obrázok 2: Postupy systémovej liečby pri včasnom invazívnom karcinóme prsníka, ESMO (16)

Medzi liečebné intervencie pri včasnom invazívnom karcinóme prsníka (štádium I – IIA) patrí
chirurgická liečba. Po prsník zachovávajúcej operácii, sa s cieľom redukcie rizika relapsu ochorenia
zvyčajne indikuje rádioterapia. Neoadjuvantná chemoterapia zvyšuje podiel prsník zachovávajúcich
výkonov u pacientok s operabilným ochorením, ktoré by inak vyžadovali mastektómiu pričom nemá
negatívny vplyv na celkové prežívanie alebo lokoregionálnu recidívu. Pacientky s dobrou odpoveďou
na chemoterapiu z tejto liečby benefitujú. Zo všetkých klinických subtypov karcinómu prsníka sú
HER2 pozitívne a triple-negatívne karcinómy prsníka najviac chemosenzitívne, a preto sú najviac
vhodné na podanie neoadjuvantnej chemoterapie (17).
Po operácii na odstránenie nádoru dostávajú mnohé pacientky so včasným invazívnym karcinómom
prsníka adjuvantnú systémovú liečbu. Adjuvantná liečba sa zvyčajne začína 2 až 6 týždňov po
operácii a môžu sa použiť viaceré typy liečby. Niektoré pacientky so včasným invazívnym
karcinómom prsníka, zvlášť tie s väčšími (viac ako 2 cm v priemere) nádormi alebo postihnutými
lymfatickými uzlinami, môžu dostať neoadjuvantnú systémovú liečbu, aby sa nádor zmenšil a
zvýšila sa tým pravdepodobnosť úspešného chirurgického odstránenia nádoru s čistým okrajom,
alebo, aby sa umožnila menej rozsiahla operácia, čo môže viesť k lepšiemu kozmetickému a/alebo
funkčnému výsledku.
Anti-HER2 terapia na Slovensku
HER2+ karcinóm prsníka sa zvyčajne lieči anti-HER2 liečivom trastuzumabom alebo
chemoterapiou (18). Trastuzumab je schválený EMA pre použitie u pacientok s HER2+ karcinómom
po chirurgickej liečbe, neoadjuvantnej alebo adjuvantnej chemoterapii a rádioterapii, v kombinácii s
adjuvantnou chemoterapiou, a v kombinácii s neoadjuvantnou chemoterapiou v prípade nádorov
väčších ako 2 cm v priemere (19). Optimálne trvanie liečby trastuzumabom je 1 rok. Trastuzumab sa
bežne nepodáva súčasne s antracyklínmi pre riziko kardiálnych vedľajších účinkov, ale môže byť
podávaný sekvenčne. V súlade s aktuálne platnými indikačnými obmedzeniami sa na Slovensku
hradená liečba trastuzumabom môže indikovať nasledovne (20):
a) pri metastatickom nádore prsníka s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa
imunohistochemického vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo HER2 stupeň 2+ s
potvrdením amplifikácie HER2 génu jednou z metód in situ hybridizácie v prvej alebo druhej
línii liečby,
b) na adjuvantnú liečbu pacientov po operácii včasného karcinómu prsníka pri veľkosti nádoru
nad 0,5 cm s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa imunohistochemického
vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo HER2 stupeň 2+ s potvrdením amplifikácie HER2
génu jednou z metód in situ hybridizácie,
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c) v kombinácii s neoadjuvantnou chemoterapiou nasledovanou adjuvantným podávaním
trastuzumabu pri lokálne pokročilom karcinóme prsníka (vrátane inflamatórneho) alebo
nádoroch s priemerom > 2 cm.
V zmysle odporúčaní Európskej spoločnosti pre lekársku onkológiu (ESMO) sa súčasne s
trastuzumabom môžu podávať liečivá patriace do skupiny taxánov (21).
V súlade s uvedenými odporúčaniami je (neo)adjuvantná liečba trastuzumabom vysoko efektívna
a mala by sa podávať všetkým HER2+ pacientkam, ktoré nie sú na túto liečbu kontraindikované.
Dĺžka liečby trastuzumabom má štandardne trvať 1 rok. U nízko rizikových pacientok, ktoré boli
liečené chemoterapiou na báze antracyklínov alebo taxánov je možné zvážiť skrátenie dĺžky liečby
trastuzumabom na 6 mesiacov. Trastuzumab by sa nemal podávať súčasne s chemoterapiou na
báze antracyklínov. Konkomitantná liečba trastuzumabom a non-antracyklínovou chemoterapiou je
bezpečná a účinnejšia v porovnaní so sekvenčným použitím. Pred začatím a počas liečby
trastuzumabom je potrebné monitorovať kardiálny status pacientok. Duálnu blokádu trastuzumabom
v kombinácii s pertuzumabom je možné zvážiť u vysoko rizikových ER- pacientok s pozitivitou uzlín.
U vysoko rizikových pacientok bez predchádzajúcej liečby duálnou blokádou je v zmysle
odporúčaní ESMO možné zvážiť predĺženú adjuvantnú terapiu neratinibom v kombinácii s
profylaxiou hnačky (neratinib je predmetom predloženého FER) (21). Odporúčania ESMO pri
terapii HER2+ KP sú zhrnuté na obrázku nižšie.
Obrázok 3: Odporúčania ESMO pri terapii HER2+ KP (21)

ESMO-MCBS v1.1 skóre pre nové terapie/indikácie schválené EMA k 1.1.2016
bez schválenia EMA
ChT - chemoterapia; EMA - Európska lieková agentúra; ER- estrogénový receptor; ESMO-MCBS - ESMO-Magnitude of
Clinical Benefit Scale (škála magnitúdy klinického benefitu podľa ESMO); HER2 - human epidermal growth factor receptor 2;
N-positive – uzliny pozitívne; pCR - pathological complete response (kompletná patologická odpoveď); T-DM1 - trastuzumab
emtanzín.
a
b

Nenaplnená potreba v liečbe pacientok s HER2+ KP
Napriek adjuvantnej liečbe trastuzumabom dochádza po 10 rokoch sledovania až u 25 %
pacientok s HER2+ karcinómom prsníka k recidíve ochorenia (9; 22). Podľa štúdie Pan et al,
2017 dochádza u pacientok s HR+ KP k rekurencii ochorenia najmenej ďalších 15 rokov po skončení
5-ročného obdobia liečby (23). Štúdie naznačujú zvýšenú tendenciu k relapsu u pacientok s HR+ KP
oproti pacientkam s HR- ochorením (22; 24).
Metaanalýza výsledkov 88 štúdií zahŕňajúcich 62 923 pacientok s ER+ karcinómom prsníka, ktoré
boli aj po piatich rokoch endokrinnej terapie v remisii ukázala, že v období od 5 rokov po pôvodnej
diagnóze pretrvávalo riziko recidívy a úmrtia na karcinóm prsníka najmenej 20 rokov po
pôvodnej diagnóze (23). V klinických štúdiách bolo riziko recidívy po 5 rokoch vyššie u pacientok
s ER+ KP v porovnaní s pacientkami s ER- KP (5-10 rokov: 5,4 % oproti 3,3 %; 10-15 rokov: 2,9 %
oproti 1,3 %; 15 až 20 rokov: 2,8 % oproti 1,2 % a 20 až 25 rokov: 1,3 % oproti 1,4 %; p <0,001) (25).
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Väčšina recidív KP sa diagnostikuje ako nevyliečiteľné metastatické ochorenie (22). V štúdii
HERA bola väčšina recidív po 1 a 2 rokoch sledovania zhodnotená ako vzdialená metastatická
recidíva (18,0 %, respektíve 17,0 %) (22). V spoločnej analýze štúdií NSABP B-31 a NCCTG N9831
sa po 1-ročnej liečbe trastuzumabom a paklitaxelom zistili vzdialené recidívy u 19,2 % pacientok z
kontrolnej skupiny a u 11,2 % pacientok z trastuzumabovej skupiny (26).
Trastuzumab, ako adjuvantný režim indikovaný u HER2+ KP, nebol na základe klinických štúdií
úspešný pri ďalšom znižovaní rizika recidívy (22; 26). Pri adjuvantnej liečbe na báze trastuzumabu
sa vyskytla recidíva po 10 rokoch sledovania u 23 % až 26 % pacientok (22; 26). Pridanie lapatinibu
do režimu trastuzumabu a predĺženie podávania trastuzumabu na 2 roky bolo pri znižovaní rizika
recidívy taktiež neúspešné (27; 28).
V súlade s aktuálne platnými indikačnými obmedzeniami v súčasnosti na Slovensku nie je
k dispozícii žiadny hradený terapeutický režim indikovaný na predĺženú adjuvantnú liečbu dospelých
pacientok so včasným HR+/HER2+ KP. Nenaplnenou potrebou preto zostáva dostupnosť
predĺženej adjuvantnej liečby, ktorá by výrazne znížila riziko recidívy tohto invazívneho
ochorenia.
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 34 % v porovnaní s placebom, pričom
v podskupine pacientok s HR+ KP bolo toto riziko znížené o 51 %.
• 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 37 %.
• 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.
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
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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 (29). Mechanizmus účinku neratinibu je znázornený na obrázku nižšie.
Obrázok 4: Účinok neratinibu na inhibíciu rastu buniek prsníka s mutáciami ERBB2 (30)

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

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 (31) sledovania a po 5 rokoch sledovania (32) . Dizajn štúdie ExteNET je znázornený na
obrázku nižšie.
Obrázok 5: 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 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
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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 34 % 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 34 % (HR= 0,66; 95
% CI 0,49 do 0,90; p = 0,008). Kaplan-Meierove krivky iDFS u pacientok v jednotlivých ramenách
štúdie ExteNET v dvojročnom časovom horizonte sú zobrazené na obrázku nižšie (33).
Obrázok 6: Kaplan-Meierove krivky prežívania bez invazívneho ochorenia u pacientok zaradených do štúdie,
2-ročná analýza (33)

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
51 % 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 51 % v porovnaní s placebom (HR = 0,49;
95 % CI 0,31 do 0,75; obojstranná p-hodnota = 0,001). 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 KaplanMeierove krivky iDFS pre skupinu pacientok s HR+ a HR- KP v populácii ITT (31).
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Obrázok 7: Kaplan-Meierove krivky pre pacientky s pozitívnym HR+ v ukazovateli prežívania bez invazívneho
ochorenia, 2-ročná analýza, populácia ITT (33)

Obrázok 8: Kaplan-Meierove krivky pre pacientky s negatívnym HR- v ukazovateli prežívania bez invazívneho
ochorenia, 2-ročná analýza, populácia ITT (33)

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 37 % 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 37 %
v porovnaní s placebom (HR = 0,63; 95 % CI 0,45 do 0,88; p = 0,006) (31).
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Obrázok 9: Kaplan-Meierove krivky iDFS u pacientok, u ktorých bola liečba liekom Nerlynx začatá menej ako 1
rok po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe, 2-ročná analýza (34)

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)
(35).
Obrázok 10: 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 (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 %, pozorovala sa výraznejšia redukcia rizika udalosti spadajúcej do ukazovateľa
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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) (32). 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 (32).
Obrázok 11: Kaplan-Meierove krivky iDFS, 5-ročná analýza, ITT populácia (32)

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 (32).
Obrázok 12: Kaplan-Meierove krivky iDFS v HR+/HR- subpopuláciách pacientok, 5-ročná analýza (32)

A – populácia HR+ pacientok
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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) (32). 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 (32).
Obrázok 13: 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 (32)

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
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 2-ročnej analýze sú zhrnuté v tabuľke nižšie (29).
Tabuľka 4: Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET podľa liečebných ramien do 2 rokov
sledovania (29)
Stratifikovaný
Odhadovaný počet prípadov bez
Log-Rank
udalosti za 2 roky* (%)
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
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TTDR
CNS recidívyb

95,5
0,92

94,2
1,16

0,73 (0,51-1,04)
NA

0,087
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) (32). 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 5: Výsledky sekundárnych ukazovateľov podľa liečebných ramien do 5 rokov sledovania (32)
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
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 (29).
Tabuľka 6: 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 (29)
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
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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 (32).
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 (36).
Konečné výsledky účinnosti neratinibu v HER2-pozitívnom hormonálnom receptore v
počiatočnom štádiu rakoviny prsníka z experimentu ExteNET fázy III (37)
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.(37)
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.(37)
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
ako predtým hlásené.(37)
• 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 (37).
• 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% (37).
•

•

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.
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•

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 (18; 38).
5. Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia:
-

Zvolí sa liek, iná medicínska intervencia alebo ich kombinácia, ktorá je štandardne používaná
v podmienkach bežnej terapeutickej praxe, môže byť plne alebo čiastočne nahradená
použitím posudzovaného lieku a vo vzťahu k verejnému zdravotnému poisteniu je nákladovo
najefektívnejšia. Na mechanizmus účinku liečiv sa neprihliada. Rozdiely v dĺžke liečby a
dávkovaní liekov sa zohľadnia primerane.

-

Porovnanie sa vykoná za jeden liečebný cyklus, ak ide o lieky určené na liečbu akútnych
chorôb alebo za jeden mesiac alebo rok liečby, ak ide o lieky určené na liečbu chronických
chorôb.

Porovnanie odhadovaných nákladov verejného zdravotného poistenia pri použití lieku
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré obsahujú rovnaké liečivo:
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu liekmi, ktoré obsahujú iné liečivo:
s odhadovanými nákladmi na doterajšiu liečbu inými medicínskymi intervenciami:

Liek Nerlynx 40 mg filmom obalené tablety (tbl flm 180x40 mg; ŠÚKL kód – 9266C) je v zmysle SPC
a navrhovaného IO indikovaný na predĺženú adjuvantnú liečbu dospelých pacientok s rakovinou
prsníka v začiatočnom štádiu a pozitívnou na hormonálne receptory s nadmernou
expresiou/amplifikáciou HER2, ktoré ukončili adjuvantnú liečbu na báze trastuzumabu pred menej
ako jedným rokom.

Podľa Metodickej pomôcky, časť 4.2. „Referenčná liečba/-y je rutinne používaná štandardná liečba/y v bežnej praxi (zlatý štandard), ktorá by mala byť nahradená novou potenciálne nákladovo
efektívnou alternatívou. Ak existuje niekoľko často používaných alternatívnych spôsobov liečby s
rovnakou účinnosťou, ako referenčná liečba sa použije najlacnejšia alternatíva.“
V súlade s aktuálne platným ZKL a aktuálne platnými indikačnými obmedzeniami, v súčasnosti na
Slovensku nie je k dispozícii hradený terapeutický režim indikovaný na predĺženú adjuvantnú liečbu
dospelých pacientok s rakovinou prsníka v začiatočnom štádiu a pozitívnou na hormonálne receptory
s nadmernou expresiou/amplifikáciou HER2, ktoré ukončili adjuvantnú liečbu na báze trastuzumabu
pred menej ako jedným rokom.
Vzhľadom na požiadavky Metodickej pomôcky sa má porovnanie vykonať s rutinne používanou
medicínskou intervenciou, o ktorej sa očakáva, že ju nová intervencia nahradí. Vzhľadom na
absenciu alternatívnej terapie sa porovnanie vykonalo s placebom (stav bez liečby).
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Náklady na liečbu liekom Nerlynx sa vypočítali v súlade s dávkovaním podľa SPC, pričom sa
vychádzalo z navrhovanej výšky úhrady.
Porovnanie mesačných nákladov na liečbu liekom Nerlynx a komparátorom sú uvedené v tabuľke
nižšie.
Tabuľka 7: Mesačné náklady na liečbu liekom Nerlynx a komparátorom
Liečivo

Denná dávka
(mg)

Dávka/ mesiac
(mg)

Veľkosť
balenia
(n tbl)
180
-

Sila
(mg)

Úhrada/
balenie

Úhrada/
mesiac*

Neratinib
240
7305
40
4 562,26 €
4 720,11 €
Placebo
0€
0€
rok = 365,25 dní, mesiac = 30,4375 dní
*náklad na profylaxiu hnačky nebol zahrnutý vo výpočte nákladu na liečbu liekom Nerlynx a to z dôvodu, že profylaktické
režimy hnačky (napr. loperamid) nie sú na Slovensku hradené na základe zaradenia v ZKL.

6. Typ farmako-ekonomickej analýzy, odôvodnenie jej výberu a výsledky vrátane diskontácie
a analýzy citlivosti:
analýza minimalizácie nákladov
analýza efektívnosti nákladov
analýza užitočnosti nákladov
-

Diskontná sadzba pre náklady verejného zdravotného poistenia aj prínosy spojené s
použitím lieku je 5 % ročne.

-

Analýza citlivosti pozostáva z modelov vychádzajúcich z
a) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov,
b) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov znížených najmenej o 30 % a
c) najpravdepodobnejších hodnôt neurčitých parametrov zvýšených najmenej o 30 %.

-

Ak predmetom žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny je zrušenie indikačného
obmedzenia alebo rozšírenie indikačného obmedzenia, vyžaduje sa analýza minimalizácie
nákladov alebo analýza užitočnosti nákladov.

Súhrn
Bola vykonaná analýza užitočnosti nákladov porovnávajúca náklady a prínosy predĺženej
adjuvantnej liečby HR+/HER2+ KP liekom Nerlynx v porovnaní s placebom (stavu bez
predlženej adjuvantnej liečby). Markovov kohortový model bol adaptovaný na lokálne
podmienky z hľadiska diskontnej sadzby, mortality a nákladov na lieky a zdravotnú
starostlivosť. Na základe výsledkov predloženej analýzy užitočnosti nákladov je možné
skonštatovať, že liek Nerlynx preukázal nákladovú efektívnosť v porovnaní s relevantným
komparátorom, pretože hodnota prírastkového pomeru nákladov a užitočnosti
nepresahuje prahovú hodnotu vyčíslenú v súlade s Vyhláškou 93/2018. Liek Nerlynx tak
spĺňa zákonné kritériá (§7 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona 363/2011) na zaradenie do
Zoznamu kategorizovaných liekov.
1. CIEĽ ANALÝZY
Cieľom analýzy je zhodnotenie nákladovej efektívnosti lieku Nerlynx v porovnaní s relevantným
komparátorom v navrhovanej indikácii liečby za účelom splnenia legislatívnych podmienok na
zaradenie lieku do ZKL definovaných Zákonom MZ SR č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláškou MZ SR č. 422/2011 o podrobnostiach farmakoekonomického rozboru lieku, Vyhláškou MZ SR č. 93/2018 o kritériách na stanovenie významnosti
vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet
koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty a Metodickou
pomôckou pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku a medicínsko-ekonomického
rozboru zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny ku vyhláške Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
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2. METODIKA
Analýza bola vypracovaná v súlade s požiadavkami vyššie uvedených právnych a metodických
noriem.
2.1. Typ analýzy a perspektíva
Na preukázanie nákladovej efektívnosti lieku Nerlynx v porovnaní s relevantným komparátorom v
navrhovanej indikácii bola zvolená analýza užitočnosti nákladov. Výsledky analýzy sú prezentované
vo forme prírastkového pomeru nákladov a užitočnosti (ICUR). Analýza je vykonaná z pohľadu
(perspektívy) platcov zdravotnej starostlivosti, t.j. zdravotných poisťovní.
2.2. Výber porovnávacej liečby (komparátora)
V súlade s aktuálne platným ZKL a aktuálne platnými indikačnými obmedzeniami, v súčasnosti na
Slovensku nie je k dispozícii hradený terapeutický režim indikovaný na predĺženú adjuvantnú liečbu
dospelých pacientok s včasným HR+/HER2+ KP, ktoré ukončili adjuvantnú liečbu na báze
trastuzumabu pred menej ako jedným rokom. Vzhľadom na požiadavky Metodickej pomôcky sa má
porovnanie vykonať s rutinne používanou medicínskou intervenciou, o ktorej sa očakáva, že ju nová
intervencia nahradí. Vzhľadom na absenciu alternatívnej farmakoterapie sa porovnanie
vykonalo s placebom (stav bez liečby).
2.3. Populácia pacientok
Farmakoekonomický rozbor je vykonaný pre jasne definovanú populáciu pacientok v súlade
s indikáciou podľa SPC a navrhovaným indikačným obmedzením.
2.4. Model nákladovej efektívnosti
Na odhadnutie dlhodobých dôsledkov a nákladov liečby intervenciou a komparátormi bol použitý
Markovov kohortový modelu pozostávajúci z 5 zdravotných stavov: stav prežívania bez invazívneho
ochorenia (iDFS), stav rekurencie ochorenia (lokálna rekurencia), stav remisie ochorenia po lokálnej
rekurencii, stav metastatického ochorenia (vzdialená rekurencia) a smrť. Štruktúra modelu bola
zvolená tak, aby kopírovala prirodzený vývoj ochorenia karcinómu prsníka vo včasnom štádiu. Model
bol predložený aj agentúre NICE, ktorá jeho štruktúru vyhodnotila ako vhodnú pre účely
rozhodovania o úhrade (39). Štruktúra modelu je uvedená na obrázku nižšie.
Obrázok 14: Štruktúra Markovovho modelu

iDFS - invasive disease-free survival – prežívanie bez invazívneho ochorenia
a
všeobecná mortalita (40)
b
Pravdepodobnosť prechodu zo stavu remisie do stavu vzdialenej rekurencie bola odvodená zo štúdie Hamilton et al. 2015
(41).

Pacientky vstupujú do modelu v stave iDFS a sú liečené liekom Nerlynx (rameno intervencie) alebo
im nie je podávaná žiadna predĺžená adjuvantná terapia (rameno komparátora). Pacientky zostávajú
v stave iDFS do momentu, kým sa u nich nevyskytne lokálna alebo vzdialená rekurencia ochorenia
alebo nezomrú. V prípade lokálnej rekurencie ochorenia pacientky vstupujú do "tunelového"
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zdravotného stavu, v ktorom im je najprv podávaná adjuvantná liečba a následne prejdú do stavu
remisie alebo smrti. Pacientky zo stavu remisie následne môžu prejsť buď do stavu vzdialenej
rekurencie (metastatické ochorenie) alebo stavu smrti. Pacientky, u ktorých sa objaví metastatické
ochorenie priamo v stave iDFS, prechádzajú do stavu vzdialenej rekurencie priamo. Pacientky sú
v každom zdravotnom stave vystavené riziku úmrtia. V prípade iDFS, lokálnej rekurencie a remisie
je aplikovaná všeobecná mortalita. V prípade vzdialenej rekurencie pacientky zomierajú podľa
špecifickej mortality, ktorá bola odvodená zo štúdie ExteNET (PDRS – post-distant recurrence
survival). V modeli sa predpokladá, že v prípade ak pacientka zomrie na karcinóm prsníka, prejde
cez zdravotný stav vzdialenej rekurencie. Ku každému zdravotnému stavu sú priradené relevantné
náklady a utility.
2.4.1. Časový horizont a dĺžka cyklu
Vzhľadom na chronický charakter ochorenia sa pre modelovanie zvolil celoživotný časový horizont
(55 rokov), ktorý je dostatočný na zachytenie nákladových a klinických dôsledkov liečby
porovnávanými intervenciami. Celoživotný časový horizont bol zvolený aj v akceptovanej žiadosti
lieku Nerlynx hodnotenej agentúrou NICE (39). Dĺžka cyklu je jeden mesiac. Náklady aj prínosy liečby
sú v súlade s Metodickou pomôckou diskontované diskontnou sadzbou 5 %.
2.4.2. Charakteristika populácie
Charakteristiky pacientok pri vstupe do modelu sa prevzali z údajov zo štúdie ExteNET –
subpopulácie pacientok s HR+/HER2+ KP, ktoré ukončili adjuvantnú terapiu na báze trastuzumabu
do jedného roka pred zahájením predĺženej adjuvantnej liečby liekom Nerlynx. Išlo o pacientky vo
veku 51,2 rokov (medián), priemerná plocha tela bola 1,80 m2 a priemerná hmotnosť pacientok 72,64
kg (38; 41). Základné charakteristiky pacientok prevzaté zo štúdie ExteNET boli použité aj
v akceptovanej žiadosti lieku Nerlynx hodnotenej agentúrou NICE (39).
2.4.3. Údaje o účinnosti liečby
Údaje o účinnosti liečby boli prevzaté z výsledkov klinickej štúdie ExteNET.
2.4.3.1. Prežívanie bez invazívneho ochorenia (iDFS)
Pre stanovenie proporcie pacientok bez progresie v oboch porovnávaných ramenách bolo potrebné
extrapolovať údaje zo štúdie ExteNET v kombinácii s údajmi zo štúdie HERA a s údajmi
o všeobecnej mortalite pomocou parametrických funkcií (39; 40; 43). Pre parametrizáciu údajov boli
použité údaje iDFS štúdie ExteNET po piatich rokoch sledovania - špecifické údaje pre subpopuláciu
HR+ pacientok s dokončenou predchádzajúcou adjuvanciou trastuzumabom menej ako jeden rok od
zaradenia do štúdie (t.j. registrovaná indikácia). Na základe vizuálnej inšpekcie a zhodnotenia
Akaikeho informačných kritérií a Bayesianskych informačných kritérií bol v základnom scenári
vybraný tzv. Flexible Weibull model. Použitá krivka prežívania pacientok bez invazívneho ochorenia
je znázornená na obrázku nižšie.
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Obrázok 15: Extrapolované pravdepodobnosti prežívania bez invazívneho ochorenia (39; 40; 43)

2.4.3.2. Prežívanie po vzdialenej rekurencii
Prežívanie po vzdialenej rekurencii bolo modelované na podklade zaslepených dát o prežití po
vzdialenej rekurencii (PDRS) zo štúdie ExteNET (bez rozlíšenia na ramená štúdie), pre registrovanú
subpopuláciu. Na obrázku nižšie je znázornená Kaplan-Meierova krivka prežívania po vzdialenej
rekurencii.
Obrázok 16: Kaplan-Meierova krivka prežívania po vzdialenej rekurencii

Čas výskytu vzdialenej rekurencie môže mať vplyv na riziko úmrtia, v dôsledku čoho boli použité
separátne údaje o prežití pacientok so vzdialenou rekurenciou do roka od randomizácie a po viac
ako roku od randomizácie, viď obrázok nižšie.
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Obrázok 17: Prežívanie v závislosti od výskytu vzdialenej rekurencie

Na základe vizuálnej inšpekcie a zhodnotenia Akaikeho informačných kritérií a Bayesianskych
informačných kritérií bola vyhodnotená ako najvhodnejšia parametrická funkcia na extrapoláciu
týchto údajov do dlhodobého časového horizontu Gompertzova funkcia, obrázok nižšie.
Obrázok 18: Extrapolované pravdepodobnosti celkového prežívania (39; 40; 43)

2.4.3.3. Prechodové pravdepodobnosti
Proporcie pacientok prechádzajúcich zo zdravotného stavu iDFS do stavov lokálnej rekurencie
a vzdialenej rekurencie boli odvodené z výsledkov štúdie ExteNET. Prechodové pravdepodobnosti
sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 8: Incidencia iDFS udalostí v štúdii ExteNET (39)

Pacientky s udalosťou, n (%)
Lokálna invazívna rekurencia
Invazívna ipsilaterálna nádorová rekurencia na
prsníku
Invazívny kontralaterálny karcinóm prsníka
Vzdialená rekurencia
Úmrtie zo všetkých príčin

Nerlynx
(n = 670)
51 (7,6)
5 (0,7)
2 (0,3)

Placebo
(n = 664)
89 (13,4)
18 (2,7)
5 (0,8)

2 (0,3)
40 (6,0)
2 (0,3)

5 (0,8)
63 (9,5)
3 (0,5)
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Cenzorované pacientky, n (%)
Proporcia pacientok so vzdialenou rekurenciou, n
(%)
Proporcia pacientok s inou rekurenciou, n (%)

619 (92,4)
40/49 (81,6)

575 (86,6)
63/91 (69,2)

9/49 (18,4)

28/91 (30,8)

V prípade lokálnej rekurencie sa predpokladalo, že pacientky boli aktívne liečené a zotrvali v tomto
stave počas jedného roka (pacientky boli neustále vystavené riziku úmrtia zo všetkých príčin).
Následne pacientky prechádzali do stavu remisie ochorenia. U časti pacientok v stave remisie môže
dôjsť k ďalšej rekurencii (vzhľadom na to, že lokálna rekurencia sa u týchto pacientok už vyskytla, sa
v súlade s hodnotením pertuzumabu v NICE predpokladá, že pôjde o vzdialenú rekurenciu).
Pravdepodobnosť prechodu zo stavu remisie do stavu vzdialenej rekurencie bola odvodená zo štúdie
Hamilton et al. 2015 (40). Pacientky vstupujúce do stavu vzdialenej rekurencie sú v priemere liečené
dvoma líniami nasledujúcej terapie (zloženie tejto terapie je popísané v nasledujúcich kapitolách).
2.4.3.4. Výskyt nežiaducich účinkov
Údaje o výskyte nežiaducich účinkov, ich počte a dĺžke trvania boli prevzaté z výsledkov štúdie
ExteNET a štúdie CONTROL (32; 36). Priemerná dĺžka trvania NU bola väčšinou veľmi krátka,
v dôsledku čoho boli NU modelované len v rámci prvého cyklu. Incidencia NU použitá v modeli je
zhrnutá v tabuľke nižšie (39).
Tabuľka 9: Incidencia NU, prevzaté z výsledkov štúdie ExteNET (32; 39)
Nežiaduci účinok
Incidencia
Nerlynx
Placebo
Zvracanie
3,6 %
0,3 %
Nauzea
1,4 %
0,3 %
Bolesť brucha
1,7 %
0,2 %
Únava
2,0 %
0,3 %
Zvýšené hladiny ALT
1,2 %
0,3 %

Udalosti (priemer)
Nerlynx
Placebo
1,50
1,0
1,00
1,0
1,09
1,0
1,15
1,5
1,00
1,0

Tabuľka 10: Incidencia hnačky, prevzaté zo štúdie ExteNET a CONTROL (32; 36; 39)
Nežiaduci účinok
Incidencia
Udalosť (priemer)
Hnačka úroveň 1-2
Nerlynx bez profylaxie
55,1 %
14,6
Nerlynx s profylaxiou
47,5 %
3,5
Placebo
32,4 %
5,2
Hnačka úroveň 3-4
Nerlynx bez profylaxie
39,4 %
2,7
Nerlynx s profylaxiou
30,7 %
1,6
Placebo
1,1 %
1,3

2.4.4. Údaje o nákladoch na liečbu a nákladoch na zdravotnú starostlivosť
Náklady na liečbu vychádzajú z aktuálne platného zoznamu kategorizovaných liekov (k 1.3.2021),
resp. v prípade lieku Nerlynx z navrhovanej výšky úhrady. Dávkovanie sa zohľadnilo podľa SPC
jednotlivých liekov.
2.4.4.1. Náklady na liečbu liekom Nerlynx
Náklady na liečbu liekom Nerlynx vychádzajú z navrhovanej výšky úhrady. Dávkovanie lieku Nerlynx
bolo prevzaté z aktuálne platného SPC. V súlade s SPC je odporúčaná dávka lieku Nerlynx 240 mg
(šesť 40 mg tabliet) užívaných perorálne raz denne. Dĺžka liečby liekom Nerlynx sa v modeli v súlade
s výsledkami štúdie ExteNET predpokladala na úrovni 8,1 mesiaca. Tento predpoklad bol zhodne
aplikovaný a akceptovaný v žiadosti predloženej agentúre NICE (39). V súlade s SPC je na základe
individuálnej bezpečnosti a znášanlivosti liečby u niektorých pacientok potrebné upraviť dávku lieku
Nerlynx. V súlade s podaním NICE bola v modeli aplikovaná priemerná relatívna intenzita dávky
prevzatá zo štúdie ExteNet na úrovni 87,65 % (39). Mesačné náklady na liečbu liekom Nerlynx sú
zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 11: Mesačné náklady na liečbu liekom Nerlynx

Denná dávka
Dávka/ mesiac
Veľkosť
Sila
(mg)
(mg)
balenia
(mg)
Neratinib
240
7305
180
40
Neratinib DI*
210
6403
180
40
*po aplikácii intenzity dávky prevzatej zo štúdie ExteNET na úrovni 87,65 %
rok = 365,25 dní, mesiac = 30,4375 dní
Liečivo

Úhrada/
balenie
4 652,26 €
4 652,26 €

Úhrada/
mesiac
4 720,11 €
4 137,17 €
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V modeli sa predpokladá, že pacientkam je podávaná profylaxia hnačky, ktorá predstavuje
najfrekventovanejší NU spojený s podávaním lieku Nerlynx. V súlade s aktuálne platným ZKL na
Slovensku nie je dostupná hradená terapia určená na profylaxiu hnačky. Loperamid, ktorého použitie
sa v modeli predpokladá (zhodne s názorom slovenských odborníkov (44)), nie je na Slovensku
hradený z verejného zdravotného poistenia. Rovnako tak nie je hradená ani kombinácia liečiv
difenoxylát a atropín, ktorá predstavuje podľa panelu odborníkov (44) ďalšiu alternatívu profylaxie
hnačky. V súlade so zvolenou perspektívou platcov zdravotnej starostlivosti nie je možné do výpočtov
zahrnúť náklady na lieky, ktoré nie sú hradené na základe ich zaradenia do ZKL a preto sa v modeli
počíta s nulovým nákladom na profylaxiu hnačky. V súlade s výsledkami kvalitatívneho prieskumu
sa predpokladá, že 89,74 % pacientok liečených liekom Nerlynx alebo placebom je zároveň liečených
podpornou endokrinnou terapiou po dobu 5 rokov. Zastúpenie antiestrogénov a inhibítorov aromatáz
(prevzaté z výsledkov kvalitatívneho prieskumu) a náklady na podpornú endokrinnú terapiu
pacientok sú zhrnuté v tabuľke nižšie (44).
Tabuľka 12: Nákladovosť a zastúpenie podpornej endokrinnej terapie u pacientok liečených liekom Nerlynx
alebo placebom (44)
Liečebný režim
Úhrada za
Zastúpenie
Náklad cyklus
baleniea
pacientok
liečby
Antiestrogén (tamoxifén p.o. 20 mg, 100 ks)b
18,40 €
18 %
5,60 €
Inhibítor aromatáz (anastrozol p.o. 1 mg, 30
7,82 €
82 %
7,93 €
ks)c
Vážený priemer na celú liečbu
100 %
7,51 €

Pozn: Zastúpenie pacientok na jednotlivých liečebných režimoch bolo prevzaté z výsledkov kvalitatívneho prieskumu (44).
a
podľa ZKL platného k 1.3.2021. Čísla sú prezentované na určitý počet desatinných miest, pri spätnom prepočte môžu vznikať
odchýlky.
b
v súlade s SPC je odporúčaná denná dávka tamoxifénu 20 mg (jedna 20 mg tableta denne). Náklad na jeden cyklus liečby
(jeden mesiac) tamoxifenom je vypočítaný ako náklad na tabletu (18,40 €/100) vynásobeným počtom dní v jednom
priemernom mesiaci (365,25/12). Takto vypočítaný náklad na jeden cyklus podpornej endokrinnej terapie tamoxifénom je na
úrovni 5,60 €.
c
v súlade s SPC je odporúčaná denná dávka anastrozolu 1 mg (jedna 1 mg tableta denne). Náklad na jeden cyklus liečby
(jeden mesiac) anastrozolom je vypočítaný ako náklad na tabletu (7,82 €/30) vynásobeným počtom dní v jednom priemernom
mesiaci (365,25/12). Takto vypočítaný náklad na jeden cyklus podpornej endokrinnej terapie anastrozolom je na úrovni 7,93
€.

2.4.4.2. Náklady na zdravotnú starostlivosť
Náklady na zdravotnú starostlivosť v jednotlivých stavoch sú uvedené v tabuľkách nižšie. Pri výpočte
týchto nákladov sa zohľadnila frekvencia využívania zdravotnej starostlivosti u pacientok
v prislúchajúcich stavoch. Využívanie zdravotnej starostlivosti ako aj proporcie pacientok, ktoré ju
v jednotlivých stavoch využívajú, boli definované panelom odborníkov (44). Jednotkové ceny boli
poskytnuté NCZI a pochádzajú z údajov zdravotných poisťovní, ktoré do NCZI zasielajú informácie
v zmysle §15 ods. 6 zákona 581/2004 (44).
Tabuľka 13: Náklad na zdravotnú starostlivosť pacientky počas prvého-štvrtého roku bez rekurencie
ochorenia (44)
Zdravotná starostlivosť
Úhrada/rok
Úhrada/mesiac
Hospitalizácia
40,15 €
3,35 €
Ambulantné návštevy
66,07 €
5,51 €
Spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky
439,79 €
36,65 €
Symptomatická liečba
245,86 €
20,49 €
Iná liečba
362,22 €
30,18 €
Spolu
1 154,09 €
96,17 €
Údaje sú prezentované na určitý počet desatinných miest, preto pri manuálnom prepočte môže dôjsť k odchýlkam

Tabuľka 14: Náklad na zdravotnú starostlivosť pacientky počas po ukončenom 4. roku bez rekurencie
ochorenia (44)
Zdravotná starostlivosť
Úhrada/rok
Úhrada/mesiac
Hospitalizácia
Ambulantné návštevy
32,88 €
2,74 €
Spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky
155,53 €
12,96 €
Symptomatická liečba
102,96 €
8,58 €
Iná liečba
100,51 €
8,38 €
Spolu
391,89 €
32,66 €
Údaje sú prezentované na určitý počet desatinných miest, preto pri manuálnom prepočte môže dôjsť k odchýlkam
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Tabuľka 15: Náklad na zdravotnú starostlivosť pacientky pri lokálnej rekurencii ochorenia (44)
Zdravotná starostlivosť
Úhrada/rok
Úhrada/mesiac
Hospitalizácia
4 793,16 €
399,43 €
Ambulantné návštevy
180,07 €
15,01 €
Spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky
1 258,43 €
104,87 €
Symptomatická liečba
759,71 €
63,31 €
Iná liečba
67,15 €
5,60 €
Spolu
7 058,51 €
588,21 €
Údaje sú prezentované na určitý počet desatinných miest, preto pri manuálnom prepočte môže dôjsť k odchýlkam

Tabuľka 16: Náklad na zdravotnú starostlivosť pacientky v prvom roku remisie po predchádzajúcom
vyliečení lokálnej rekurencie ochorenia (44)
Zdravotná starostlivosť
Úhrada/rok
Úhrada/mesiac
Hospitalizácia
113,79 €
9,48 €
Ambulantné návštevy
91,35 €
7,61 €
Spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky
577,87 €
48,16 €
Symptomatická liečba
212,78 €
17,73 €
Iná liečba
283,59 €
23,63 €
Spolu
1 279,38 €
106,62 €
Údaje sú prezentované na určitý počet desatinných miest, preto pri manuálnom prepočte môže dôjsť k odchýlkam

Tabuľka 17: Náklad na zdravotnú starostlivosť pacientky v druhom až piatom roku remisie po
predchádzajúcom vyliečení lokálnej rekurencie ochorenia (44)
Zdravotná starostlivosť
Úhrada/rok
Úhrada/mesiac
Hospitalizácia
125,49 €
10,46 €
Ambulantné návštevy
55,21 €
4,60 €
Spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky
343,42 €
28,62 €
Symptomatická liečba
202,87 €
16,91 €
Iná liečba
169,23 €
14,10 €
Spolu
896,22 €
74,68 €
Údaje sú prezentované na určitý počet desatinných miest, preto pri manuálnom prepočte môže dôjsť k odchýlkam

Tabuľka 18: Náklad na zdravotnú starostlivosť pacientky po piatom roku remisie po predchádzajúcom
vyliečení lokálnej rekurencie ochorenia (44)
Zdravotná starostlivosť
Úhrada/rok
Úhrada/mesiac
Hospitalizácia
29,61 €
2,47 €
Ambulantné návštevy
25,51 €
2,13 €
Spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky
127,10 €
10,59 €
Symptomatická liečba
23,21 €
1,93 €
Iná liečba
86,75 €
7,23 €
Spolu
292,16 €
24,35 €
Údaje sú prezentované na určitý počet desatinných miest, preto pri manuálnom prepočte môže dôjsť k odchýlkam

Tabuľka 19: Náklad na zdravotnú starostlivosť pacientky po progresii ochorenia do metastatického
klinického štádia (vzdialená rekurencia) (44)
Zdravotná starostlivosť
Úhrada/rok
Úhrada/mesiac
Hospitalizácia
4 030,68 €
335,89 €
Ambulantné návštevy
206,37 €
17,20 €
Spoločné laboratórne a vyšetrovacie zložky
1 439,83 €
119,99 €
Symptomatická liečba
1 490,04 €
124,17 €
Iná liečba
16,71 €
1,39 €
Spolu
7 183,63 €
598,64 €
Údaje sú prezentované na určitý počet desatinných miest, preto pri manuálnom prepočte môže dôjsť k odchýlkam

Pri prechode pacientok do zdravotného stavu vzdialenej rekurencie ja pacientkam aplikovaný
jednorazový náklad na CT sken na úrovni 269,69 €.
2.4.4.3. Náklady na nežiaduce účinky
Náklady na nežiaduce účinky sú vyjadrené na jednu udalosť a sú odhadnuté na základe využívania
zdravotnej starostlivosti definovanej panelom odborníkov (44). Náklady na NU sú zhrnuté v tabuľke
nižšie.
Tabuľka 20 Náklady na nežiaduce účinky zvažované v modeli (44)
Nežiaduci účinok
Hnačka stupňa závažnosti 1-2

Náklad/udalosť
242,20 €
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Hnačka stupňa závažnosti 3-4
Vracanie stupňa závažnosti 3+
Bolesť brucha stupňa závažnosti 3+
Únava stupňa závažnosti 3+
Zvýšené hladiny ALT

2 384,74 €
1 621,04 €
549,55 €
1 001,13 €
1 010,38 €

2.4.4.4. Náklady na liečbu po rekurencii ochorenia
Po progresii ochorenia pacientky v modeli prechádzajú na ďalšie línie liečby. Model uvažuje
s viacerými liečebnými režimami v závislosti od zdravotného stavu, v ktorom sa pacientka v modeli
nachádza. Náklady na tieto liečebné režimy sa aplikujú ako mesačné náklady a sú vypočítané na
základe zohľadnenia proporcie pacientok prechádzajúcich na daný liečebný režim po rekurencii
ochorenia. Údaje o týchto proporciách sa prevzali z výsledkov kvalitatívneho prieskumu (44). Dĺžka
liečby a počet cyklov, ktorými sú liečené pacientky jednotlivými liečebnými režimami bol prevzaté
z akceptovanej žiadosti lieku Nerlynx hodnotenej agentúrou NICE (39). Náklady na liečbu
jednotlivými režimami vychádzajú z dávkovania podľa SPC jednotlivých liekov a zahŕňajú aj náklady
na podanie liečiv (bol aplikovaný náklad na i.v. a s.c. podanie na úrovni 16,31 €) (44).
Úhrada zdravotnej poisťovne (ÚZP) za balenia liekov používaných v následnej línii liečby po
rekurencii ochorenia sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 21: ÚZP za balenia liekov používaných po rekurencii ochorenia (podľa ZKL platného k 1.3.2021)
Liečivo (liek)
Sila (mg)
Balenie
UZP*
Trastuzumab emtanzín (Kadcyla)
100 mg
1 liekovka
1 714,74 €
160 mg
1 liekovka
2721,45 €
Trastuzumab IV (Herceptin)**
150 mg
1 liekovka
344,33 €
Trastuzumab SC (Herceptin)
600 mg
1 liekovka
1 171,90 €
Pertuzumab IV (Perjeta)
420 mg/14 mL
1 liekovka
2 599,62 €
Kapecitabín
500 mg
120 tabliet
59,58 €
Docetaxel
20 mg/1 mL
1 liekovka
11,16 €
Lapatinib (Tyverb)
250 mg
70 tabliet
979,65 €

*úhrady podľa ZKL platného k 1.3.2021
**uvedená najnižšia úhrada v danej referenčnej skupine

Výpočet nákladovosti liečby u pacientok po lokálnej rekurencii ochorenia je zhrnutý v tabuľke nižšie.
Tabuľka 22: Nákladovosť liečby pacientok po lokálnej rekurencii ochorenia (39; 44)
Liečebný režim
Počet cyklov
Zastúpenie
liečby
pacientok
Trastuzumab IVa + docetaxelb
18
18,5 %
Trastuzumab SCc + docetaxelb
18
81,5 %
Vážený priemer na celú liečbu
100 %

Náklad na
pacientku
19 490,04 €
21 990,42 €
21 528,69 €

Pozn: Zastúpenie pacientok na jednotlivých liečebných režimoch bolo prevzaté z výsledkov kvalitatívneho prieskumu (44).
V modeli sa predpokladalo, že pacientky sú po lokálnej rekurencii ochorenia liečené výhradne kombináciou Trastuzumab IV
+ docetaxel respektíve Trastuzumab SC + docetaxel a preto zastúpenie týchto režimov bolo v modeli dopočítané do 100 %.
Počty cyklov liečby boli prevzaté z podania NICE (39). Ku každému liečebnému režimu bol pripočítaný náklad na podanie
vypočítaný ako počet cyklov x 16,31 € (náklad na jedno podanie). Čísla sú prezentované na určitý počet desatinných miest,
pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.
a
v súlade s SPC je udržiavacia dávka trastuzumabu 6 mg/kg podávaných v trojtýždňových cykloch. Pri priemernej hmotnosti
pacientky 72,6 kg predstavuje jedna dávka 436 mg trastuzumuabu (3 x 150 mg). Celkovo sa v súlade s údajmi použitými
v podaní NICE podá 18 cyklov liečby trastuzumabom a teda 54 liekoviek trastuzumabu, čo predstavuje náklad na trastuzumab
18 593,82 € (54 x 344,33 €).
b
docetaxel sa v súlade s SPC v kombinácii s trastuzumabom podáva v dávke 100 mg/m2 docetaxelu každé 3 týždne. Pri
priemernej ploche tela pacientky = 1,8 m2 sa v jednej dávke podá celkovo 180 mg docetaxelu čo predstavuje 9 liekoviek.
Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá 6 cyklov liečby docetaxelom a teda 54 liekoviek docetaxelu čo
predstavuje náklad 602,64 € (54 x 11,16 €).
c
v súlade s SPC je na subkutánne použitie odporúčaná dávka 600 mg trastuzumabu bez ohľadu na telesnú hmotnosť
pacientky podávaná v trojtýždňových cykloch. Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá 18 cyklov liečby
trastuzumabom a teda 18 s.c. injekcií trastuzumabu, čo predstavuje náklad na trastuzumab 21 094,20 € (18 x 1 171,90 €).

Výpočet nákladovosti liečby u pacientok po vzdialenej rekurencii ochorenia v prvej línii liečby je
zhrnutý v tabuľke nižšie.
Tabuľka 23: Zastúpenie a počet cyklov liečby po vzdialenej rekurencii ochorenia (metastatické
ochorenie) v prvej línii liečby (39; 44)
Liečebný režim
Počet cyklov
Zastúpenie
Náklad na
liečby
pacientok
pacientku
Trastuzumab IVa + docetaxelb
23,65
19,9%
25 418,59 €
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Pertuzumabc
+
trastuzumabd
docetaxelb
Docetaxelb
Vážený priemer na celú liečbu

+

37,39

67,4%

141 012,70 €

6
-

12,8%
100%

700,50 €
100 151,53 €

Pozn: Zastúpenie pacientok na jednotlivých liečebných režimoch bolo prevzaté z výsledkov kvalitatívneho prieskumu (44).
V modeli sa predpokladalo, že pacientky sú v 1L liečby po vzdialenej rekurencii ochorenia liečené výhradne kombináciou
Trastuzumab IV + docetaxel; Pertuzumab + trastuzumab + docetaxel respektíve monoterapiou docetaxelom a preto
zastúpenie týchto režimov bolo v modeli dopočítané do 100 % (v modeli sa predpokladalo, že proporcia pacientok
identifikovaná v prieskume na liečbe Trastuzumab SC + docetaxel je liečená Trastuzumab IV + docetaxel a proporcia
pacientok identifikovaná v prieskume na liečbe „akýmkoľvek iným typom liečby“ je liečená monoterapiou docetaxelom. Počty
cyklov liečby sú prevzaté z podania NICE (39). Ku každému liečebnému režimu bol pripočítaný náklad na podanie vypočítaný
ako počet cyklov x 16,31 € (náklad na jedno podanie). Čísla sú prezentované na určitý počet desatinných miest, pri spätnom
prepočte môžu vznikať odchýlky.
a
v súlade s SPC je udržiavacia dávka trastuzumabu 6 mg/kg podávaných v trojtýždňových cykloch. Pri priemernej hmotnosti
pacientky 72,6 kg predstavuje jedna dávka 436 mg trastuzumabu (3 x 150 mg). Celkovo sa v súlade s údajmi použitými
v podaní NICE podá 23,7 cyklov liečby trastuzumabom a teda približne 71 liekoviek trastuzumabu, čo predstavuje náklad na
trastuzumab 24 430,21 € (3x23,65 x 344,33 €).
b
docetaxel sa v súlade s SPC v kombinácii s trastuzumabom podáva v dávke 100 mg/m2 docetaxelu každé 3 týždne. Pri
priemernej ploche tela pacientky = 1,8 m2 sa v jednej dávke podá celkovo 180 mg docetaxelu čo predstavuje 9 liekoviek.
Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá 6 cyklov liečby docetaxelom a teda 54 liekoviek docetaxelu čo
predstavuje náklad 602,64 € (54 x 11,16 €).
c
V súlade s SPC sa počas prvého cyklu podá dávka 8mg/kg (72,6 x 8 = 580,8 mg) čo predstavuje 2 liekovky pertuzumabu,
následne sa pokračuje v udržiavacej dávke 6 mg/kg (72,6 x 6 = 435,6 mg) čo predstavuje po zaokrúhlení nadol (konzervatívny
predpoklad) 1 liekovku pertuzumabu. Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá 37,39 cyklov liečby
pertuzumabom a teda celkovo sa spotrebuje približne 38,4 liekoviek pertuzumabu, čo predstavuje náklad 99 799,41 €.
d
v súlade s SPC je udržiavacia dávka trastuzumabu 6 mg/kg podávaných v trojtýždňových cykloch (úvodná dávka predstavuje
8mg/kg). Pri priemernej hmotnosti pacientky 72,6 kg predstavuje jedna dávka 436 mg trastuzumabu (3 x 150 mg), pričom
úvodná dávka je na úrovni 581 mg trastuzumabu (4 x 150 mg). Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá
37,39 cyklov liečby trastuzumabom a teda približne 116,2 liekoviek trastuzumabu, čo predstavuje náklad na trastuzumab
40 000,82 € (116,2 x 344,33 €).

Na základe výsledkov kvalitatívneho prieskumu sa predpokladá, že do druhej línie liečby vzdialenej
rekurencie ochorenia prejde 87,7 % pacientok (44). Výpočet nákladovosti liečby u pacientok po
vzdialenej rekurencii ochorenia v druhej línii liečby je zhrnutý v tabuľke nižšie.
Tabuľka 24: Zastúpenie a počet cyklov liečby po vzdialenej rekurencii ochorenia (metastatické ochorenie)
v druhej línii liečby (39; 44)
Liečebný režim
Počet cyklov
Zastúpenie
Náklad na
liečby
pacientok
pacientku
Trastuzumab IVa + kapecitabínb
9,36
6,0%
10 420,01 €
Trastuzumab emtanzínc
19,33
78,6%
86 066,83 €
Lapatinibd + kapecetabíne
12,29
9,0%
18 673,08 €
Trastuzumab SCf + kapecetabíng
9,36
6,4%
11 720,21 €
Vážený priemer na celú liečbu
100%
70 700,28 €

Pozn: Zastúpenie pacientok na jednotlivých liečebných režimoch bolo prevzaté z výsledkov kvalitatívneho prieskumu (44).
V modeli sa predpokladalo, že pacientky sú v 2L liečby po vzdialenej rekurencii ochorenia liečené výhradne kombináciou
Trastuzumab IV + kapecitabín; Trastuzumab emtanzín; Lapatinib + kapecetabín respektíve Trastuzumab SC + kapecetabín
a preto zastúpenie týchto režimov bolo v modeli dopočítané do 100 %. Počty cyklov liečby sú prevzaté z podania NICE (38).
Ku každému liečebnému režimu bol pripočítaný náklad na podanie vypočítaný ako počet cyklov x 16,31 € (náklad na jedno
podanie). Čísla sú prezentované na určitý počet desatinných miest, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky.
Na základe výsledkov prieskumu sa predpokladá, že do druhej línie liečby vzdialenej rekurencie ochorenia prejde 87,7 %
pacientok.
a
v súlade s SPC je udržiavacia dávka trastuzumabu 6 mg/kg podávaných v trojtýždňových cykloch. Pri priemernej hmotnosti
pacientky 72,6 kg predstavuje jedna dávka 436 mg trastuzumuabu (3 x 150 mg). Celkovo sa v súlade s údajmi použitými
v podaní NICE podá 9,36 cyklov liečby trastuzumabom a teda približne 28,2 liekoviek trastuzumabu, čo predstavuje náklad
na trastuzumab 9 668,79 € (3x9,36 x 344,33 €).
b
V súlade s SPC sa pacientkam podáva 1 250 mg/m2 dvakrát denne počas 14 dní, po ktorých nasleduje 7-dňová fáza bez
liečby. Denná dávka kapecitabínu je na úrovni 4 600 mg (2x pre 1,8 určená dávka 2300 mg) a celkovo sa počas 3 týždňov
liečby podá 64 400 mg kapecitabínu. Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podáva 9,36 cyklov liečby
kapecitabínu a teda približne 602 784 mg kapecitabínu, čo predstavuje náklad na kapecitabín 598,56 € (602 784 x 0,00099
€).
c
v súlade s SPC je dávka trastuzumab emtanzínu na úrovni 3,6 mg/kg podávaných každé 3 týždne. Celkovo sa pacientkam
podá 261,36 mg (3,6 x 72,6) trastuzumab emtanzínu každé tri týždne, čo je 1 balenie s obsahom 100 mg a 1 balenie
s obsahom 160 mg. Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá 19,33 cyklov liečby. Celkový náklad na jednu
pacientku je na úrovni 85 751,55 € (19,33 x (1 714,74 € + 2 721,45 €)).
dv súlade s SPC je dávka lapatinibu 1 250 mg denne (t.j. päť tabliet) pravidelne jedenkrát denne. Celkovo je pacientkam
podaných počas jedného 3 týždňového cyklu 21*5 tabliet, čo je 105 tabliet 250 mg lapatinibu každé tri týždne. Celkovo sa
v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá 12,29 cyklov liečby. Celkový náklad na jednu pacientku je na úrovni 18 058
€.
eV súlade s SPC sa pacientkam podá 2 000 mg/m2 /deň užívaná v 2 dávkach s 12-hodinovým časovým odstupom v 1. – 14.
deň v rámci 21-dňového cyklu. Denná dávka kapecitabínu je na úrovni 3 600 mg (2x1,8x1000 mg) a celkovo sa počas 3
týždňoch liečby podá 50 400 mg kapecitabinu. Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá 12,29 cyklov
liečby kapecitabínu a teda približne 619 416 mg kapecitabinu, čo predstavuje náklad na kapecitabín 615,08 € (619 416 x
0,00099 €).
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V súlade s SPC je na subkutánne použitie odporúčaná dávka 600 mg trastuzumabu bez ohľadu na telesnú hmotnosť
pacientky podávaná v trojtýždňových cykloch. Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá 9,4 cyklov liečby
trastuzumabom a teda 9,36 s.c. injekcií trastuzumabu, čo predstavuje náklad na trastuzumab 10 968,98 € (9,36 x 1 171,90
€).
gV súlade s SPC sa pacientkam podá pacientkam s BSA 1,79-1,92 m2 2 300 mg dvakrát denne počas 14 dní, po ktorých
nasleduje 7-dňová fáza bez liečby. Denná dávka kapecitabínu je na úrovni 4 600 mg (2x 2 300 mg) a celkovo sa počas 3
týždňov liečby podá 64 400 mg kapecitabinu. Celkovo sa v súlade s údajmi použitými v podaní NICE podá 9,4 cyklov liečby
kapecitabínu a teda približne 602 784 mg kapecitabinu, čo predstavuje náklad na kapecitabín 598,56 € (602 784 x 0,00099
€).
f

2.4.5. Údaje o kvalite života
V analýze prislúcha každému zdravotnému stavu určitá kvalita života (utilita), pomocou ktorej sa roky
života transformujú na QALY. V modeli sa pre zdravotné stavy iDFS a remisie použili údaje o kvalite
života zo štúdie ExteNET (32). Hodnoty utility pre lokálnu rekurenciu, vzdialenú rekurenciu a disutility
NU liečby neboli v štúdii ExteNET zaznamenané. V modeli boli hodnoty disutility odvodené zo štúdií
Lloyd a kol. (45) a Lidgren et al. 2007 (46).
Keďže bol zvolený celoživotný časový horizont, predpokladalo sa, že s narastajúcim vekom sa kvalita
života pacientok znižuje bez ohľadu na vývoj ochorenia karcinómu prsníka. Z tohto dôvodu bola utilita
v modeli adjustovaná s ohľadom na rastúci vek. Adjustácia bola vykonaná podľa utility bežnej
populácie a inkorporácie do modelu ako multiplikátor v desaťročných intervaloch (47; 48).
Tabuľka 25: Utility (váhy kvality) použité v modeli
Zdravotný stav
Disutilita
iDFS
0,837
Lokálna rekurencia
0,696
0,837
Remisia
Vzdialená rekurencia
Hnačka stupňa závažnosti 1-2
Hnačka stupňa závažnosti 3-4
Vracanie stupňa závažnosti 3+
Bolesť brucha stupňa závažnosti 3+
Únava stupňa závažnosti 3+
Zvýšené ALT

Zdroj
ExteNET (39)
Lidgren et al. (2007) (46).
Predpoklad (rovnako ako
iDSF)
Lloyd et al. (2006) (45)
Beusterien et al. (2009) (18)
Lloyd et al. (2006) (45)
Nafees et al. (2008) (19)
Predpoklad (rovnako ako
vracanie)
Lloyd et al. (2006) (45)
Predpoklad (rovnako ako
vracanie)

0,521
-0,060
-0,103
-0,048
-0,048
-0,115
-0,048

2.4.6. Súhrn parametrizácie modelu
Súhrn parametrizácie modelu je uvedený v tabuľke nižšie.
Tabuľka 26: Súhrn nastavenia modelu
Položka
Popis
Perspektíva
Platca zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne
Populácia
V súlade s SPC a navrhovaným IO, základné
charakteristiky prevzaté zo štúdie ExteNET
Intervencia
Nerlynx
Komparátor
placebo (stav bez liečby)
Model
Diskontná sadzba

Markovov kohortový model,
celoživotný časový horizont
5 % náklady aj prínosy

Náklady
a využívanie
zdravotnej
starostlivosti

Iba priame náklady
Lieky na základe aktuálneho ZKL platného k 1.3.2021
Zdravotné stavy, manažment, nežiaduce účinky na
základe kvalitatívneho prieskumu

Prínosy

Roky života štandardizované na kvalitu (QALY)

Účinnosť
intervencie
komparátorov
Nežiaduce účinky
Kvalita života

a

dĺžka

cyklu
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dní,

Extrapolácia údajov zo štúdie ExteNET, štúdie HERA
a všeobecnej mortality
Do úvahy sa vzali závažné nežiaduce účinky stupňa 1+
Náklady odhadnuté s odborníkmi
V modeli sa pre zdravotné stavy iDFS a remisie použili
údaje zo štúdie ExteNET (39). V modeli boli hodnoty

Zdroj
Metodická pomôcka
SPC
Metodická
pomôcka,
vyhláška 422/2011
ZKL platný k 1.3.2021
Metodická pomôcka
Metodická pomôcka
Vyhláška 422/2011
ZKL platný k 1.3.2021;
Kvalitatívny prieskum

Metodická
pomôcka,
zákon 363/2011
ExteNET (39)
HERA (43)
Všeobecná
mortalita
(40)
Kvalitatívny
prieskum
(44)
ExteNET (39)

28

Analýza citlivosti

disutility odvodené zo štúdií Lloyd a kol. (45) a Lidgren et
al. 2007 (46)
Jednocestná
analýza
citlivosti;
+/30
%
najpravdepodobnejších hodnôt vstupných údajov

Lloyd a kol. (45) Lidgren
et al. 2007 (46)
Metodická pomôcka

3. VÝSLEDKY
3.1. Klinické a nákladové dôsledky liečby porovnávanými intervenciami
Výsledky analýzy užitočnosti nákladov pre jednotlivé liečebné ramená v populácii pacientok
spĺňajúcich navrhované indikačné obmedzenia lieku Nerlynx sú uvedené v tabuľke nižšie. Pacientky
po predĺženej adjuvantnej liečbe liekom Nerlynx získavajú vyšší počet rokov života
(nediskontovaný inkrement 1,80 rokov života) ako aj QALY (diskontovaný inkrement 0,603 QALY)
v porovnaní s pacientkami bez predĺženej adjuvantnej liečby. Prínos QALY sa pri lieku Nerlynx
pozoruje najmä z dôvodu predĺženia času bez invazívneho ochorenia. Vzhľadom na to, že sa liek
Nerlynx porovnával so stavom bez liečby, sú celkové náklady na rameno s liekom Nerlynx vyššie
(diskontovaný inkrement 21 645 €). Tieto zvýšené náklady sú primárne determinované nákladmi
na liek samotný. Vzhľadom na redukciu potreby následných terapií pri lokálnej alebo
vzdialenej rekurencii sa v týchto kategóriách nákladov pozoruje úspora nákladov pri použití
lieku Nerlynx. V kategórii nákladov na monitoring pacientok a nežiaduce účinky sa pozorujú mierne
zvýšené náklady pri liečbe liekom Nerlynx a to najmä vzhľadom na dlhšie prežívanie pacientok
(pacientky generujú vzhľadom na dlhšie prežívanie viac nákladov na monitoring liečby). V prípade
lieku Nerlynx ide na rozdiel od ramena komparátora o aktívnu liečbu, ktorá je spojená s vyššou
mierou výskytu NU, a teda s vyšším nákladom na manažment týchto NU. Disagregované prínosy
a náklady porovnávaných liečebných intervencií sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 27: Disagregované prínosy a náklady liečby porovnávanými intervenciami, celoživotný časový
horizont, 5 % DS, vyjadrené na jednu pacientku
Celkové výsledky
Nerlynx
Placebo
Inkrement
Roky života nediskontované
29,489
27,687
1,802
Roky života diskontované
14,936
14,274
0,662
QALY spolu
12,113
11,510
0,603
iDFS*
11,894
10,969
0,925
Lokálna rekurencia
0,011
0,038
-0,027
Remisia
0,075
0,251
-0,175
Vzdialená rekurencia
0,133
0,252
-0,120
Náklady spolu
58 433 €
36 788 €
21 645 €
Lieky
33 260 €
388 €
32 873 €
Nasledujúca liečba
12 185 €
23 434 €
-11 249 €
Zdravotná starostlivosť
11 036 €
12 510 €
-1 473 €
Monitoring a NU
1 951 €
456 €
1 495 €
*stav prežívania bez invazívneho ochorenia (iDFS)
Pozn. údaje sú prezentované na určitý počet desatinných miest, preto môže pri spätnom prepočte dôjsť k odchýlkam

Inkrementálne náklady a prínosy (QALY) režimu predĺženej adjuvantnej liečby liekom Nerlynx v
porovnaní s komparátorom v cieľovej populácii sú uvedené v tabuľke nižšie.
Tabuľka 28: Inkrementálne náklady, QALY a ICUR pre porovnanie Nerlynx vs. komparátor, celoživotný časový
horizont, 5 % DS, vyjadrené na jednu pacientku
Δ Nákladov
ΔQALY
ICUR
Liečba
Náklady
QALY
Nerlynx vs
Nerlynx vs
Nerlynx vs
komparátor
komparátor
komparátor
Nerlynx
58 433 €
12,112
Placebo
36 788 €
11,509
21 645 €
0,603
35 890 €
Pozn. údaje sú prezentované na určitý počet desatinných miest, preto môže pri spätnom prepočte dôjsť k odchýlkam

3.2. Odhad výšky prahovej hodnoty a konštatovanie o nákladovej efektívnosti lieku Nerlynx
V súlade s § 7 odsek 3 zákona 363/2011 v znení platnom od 1.1.2018 „Prahová hodnota
posudzovaného lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality je násobok referenčnej
priemernej mesačnej mzdy a koeficientu prahovej hodnoty, ktorý nesmie byť vyšší ako 41.“
Podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky 93/2018 kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky
verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty
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a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty „Hodnotiacim kritériom pre výpočet
koeficientu prahovej hodnoty lieku je:
a) odporúčanie agentúry v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií uvedenej v prílohe alebo
skutočnosť, že posudzovaný liek je v rovnakej indikácii uhrádzaný z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia v krajine uvedenej v prílohe,
b) dostupnosť iných liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov určených na použitie v
rovnakej indikácii,
c) predpokladaný vplyv posudzovaného lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia určený
ako navrhovaná maximálna suma úhrad zdravotných poisťovní za liek za 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov alebo rozhodnutia o podmienenom zaradení lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov,
d) rozdiel počtu získaných rokov života štandardizovanej kvality pri použití posudzovaného lieku a
počtu získaných rokov života štandardizovanej kvality pri použití iných liekov určených na použitie v
rovnakej indikácii,
e) skutočnosť, či je posudzovaný liek zaradený do Registra liekov Spoločenstva na ojedinelé
ochorenia podľa osobitného predpisu.“
Podľa §3 ods. 2 tej istej vyhlášky „(2) Koeficient prahovej hodnoty posudzovaného lieku je súčtom
a) základného koeficientu prahovej hodnoty, ktorý sa rovná 35, a
b) súčtu bodov podľa hodnotiacich kritérií uvedených v prílohe [Vyhlášky].“
V súlade s týmito právnymi predpismi sa podľa Prílohy 1 k Vyhláške vykonalo hodnotenie uvedených
bodov s cieľom stanoviť prahovú hodnotu nákladov za QALY pre liek Nerlynx.
Tabuľka 29: Stanovenie koeficientu a výšky prahovej hodnoty
Kritérium
Hodnota
Body Komentár
Odporúčanie
agentúry1
vo
Francúzskua, Nemeckub, Škótskuc
alebo v Anglickud alebo skutočnosť,
že liek je v rovnakej indikácii v
niektorej z týchto krajín uhrádzaný z
prostriedkov verejného zdravotného
poistenia
Dostupnosť iných liekov zaradených
v zozname kategorizovaných liekov
určených na použitie v rovnakej
indikácii

Suma úhrad za 12 mesiacov po
zaradení lieku do ZKL
Inkrementálne QALY
Zaradenie
do
Registra
liekov
Spoločenstva na ojedinelé ochorenia
podľa osobitného predpisu

Súčet bodov
Koeficient prahovej hodnoty
Prahová hodnota

3

-0,25

0

1

2 824 511 €

-1,5

0,6

0,05

nie

0

-0,7
34,3
37 455,60 €

Z vybraných krajín je liek v súčasnosti
v danej indikácii hradený v Anglicku,
Škótsku a Nemecku
V súčasnosti na Slovensku nie je
hradená žiadna predlžená adjuvantná
terapia u pacientok s HR+ HER2+
včasným karcinómom prsníka
Úhrada za prvých 12 mesiacov od
zaradenia do ZKL, viď časť 7 tohto
farmakoekonomického rozboru.
Viď časť 6 tohto farmakoekonomického
rozboru.

Základ 35 násobok + súčet bodov
Referenčná mesačná mzda 1092 €

1
Zohľadňované podmienky:
a) Liek získal v rovnakej indikácií hodnotenie ASMR I, ASMR II alebo ASMR III od Národnej autority pre zdravotníctvo (Haute
Autorité de Santé, HAS) vo Francúzsku.
b) Liek získal v rovnakej indikácií hodnotenie "podstatný" (erheblich) alebo "značný" (beträchtlich) prínos od Federálneho
spoločného výboru (Gemeinsame Bundesausschuss, G-BA) v Nemecku.
c) Lieku bol v rovnakej indikácii uznaný klinický prínos Škótskou liekovou agentúrou (Scottish Medicines Consortium, SMC)
v Škótsku.
d) Lieku bol v rovnakej indikácii uznaný klinický prínos Národným inštitútom pre hodnotenie kvality zdravia a zdravotnej
starostlivosti (National Institute for Health and Care Excellence, NICE).

Pri aplikácii tejto prahovej hodnoty je možné skonštatovať, že liek Nerlynx pri navrhovanej
úhrade predstavuje nákladovo efektívnu liečebnú alternatívu v porovnaní s aktuálne rutinne
používaným postupom neliečenia pacientok so včasným HR+/HER2+ KP, ktoré absolvovali
adjuvantnú terapiu trastuzumabom za posledných 12 mesiacov, pretože hodnota ICUR sa
nachádza pod prahovou hodnotou, tabuľka nižšie.
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Tabuľka 30 Inkrementálne náklady, QALY, ICUR a prahová hodnota nákladov/QALY pre porovnanie Nerlynx
vs. komparátor
Δ Nákladov
ΔQALY
ICUR
Prahová
Liečba
Náklady
QALY
Nerlynx vs
Nerlynx vs
Nerlynx vs
hodnota
komparátor komparátor komparátor
Nerlynx
58 433 €
12,112
Placebo
36 788 €
11,509
21 645 €
0,603
35 890 €
37 455,6 €

3.3. Analýza citlivosti
V súlade s Metodickou pomôckou sa vykonala analýza citlivosti, v rámci ktorej sa stredné hodnoty
parametrov použitých v modeli zvýšili resp. znížili o 30 %.
Tabuľka 31 Analýza citlivosti – zmena ICER oproti výsledku zo základného scenára (35 890 € + zmena
v tabuľke)
Horná
Parameter
Dolná hranica hranica
ICER rozdiel
Utilita pri iDFS

31 140

(11 385)

(42 525)

Relatívna skutočná intenzita dávky (%)

(16 344)

16 344

32 688

Trvanie liečby neratinibom

(16 225)

16 206

32 432

Podiel lokálna - placebo

(5 039)

6 489

11 528

4 477

(4 477)

(8 954)

Utility pri remisii

(2 881)

3 433

6 314

Vzdialená recidíva> 12 mesiacov Utility

(1 793)

1 992

3 784

Recidíva z remisie - Neratinib

(1 145)

848

1 993

Priame mesačné náklady - vzdialený výskyt

835

(835)

(1 670)

Vzdialená recidíva <12 mesiacov

754

(754)

(1 508)

Hnačka stupeň 3/4 - incidencia - neratinib s profylaxiou

(576)

576

1 153

Hnačka stupeň 3/4 - udalosti - neratinib s profylaxiou

(576)

576

1 153

Náklady na AE - priame - stupeň hnačky 3/4 - neratinib

(548)

548

1 096

Pomôcka pre lokálnu rekurenciu

(471)

484

955

365

(365)

(729)

Utility vzdialená recidíva <12 mesiacov

(248)

251

499

Priame mesačné náklady - bez chorôb: od 4 rokov

(192)

192

384

136

(136)

(273)

Frekvencia: Neratinib následné kontroly

(110)

79

189

Trvanie: Neratinib následné kontroly

(110)

79

189

Priame mesačné náklady - bez chorôb: 1. - 4. rok

(93)

93

187

Zvracanie stupňa 3/4 - incidencia - neratinib

(46)

46

92

Zvracanie stupňa 3/4 - udalosti - Neratinib

(46)

46

92

Náklady na AE - priame - zvracanie - neratinib

(41)

41

83

Frekvencia: Neratinib Dodatočné návštevy - LFT

(37)

35

72

Vzdialená recidíva> 12 mesiacov

Náklady na revidívu lokálneho výskytu ročne

Priame mesačné náklady - lokálny výskyt

4. ZÁVER
V 2-ročnej analýze štúdie ExteNET preukázal liek Nerlynx ako prvý liek u pacientok, ktoré
absolvovali adjuvantnú terapiu trastuzumabom za posledných 12 mesiacov, že pri predĺženej
adjuvantnej terapii trvajúcej jeden rok signifikantne redukuje riziko vzniku invazívneho
ochorenia so včasným HR+/HER2+ KP. Liek Nerlynx tak predstavuje naplnenie identifikovanej
nenaplnenej potreby dostupnosti liečiva, ktoré by redukovalo riziko vzniku rekurencie KP u pacientok
s HR+/HER2+ KP po adjuvancii trastuzumabom.
Na základe výsledkov predloženej analýzy užitočnosti nákladov je možné skonštatovať, že
liek Nerlynx preukázal nákladovú efektívnosť v porovnaní s relevantným komparátorom,
pretože hodnota prírastkového pomeru nákladov a užitočnosti nepresahuje prahovú hodnotu
vyčíslenú v súlade s Vyhláškou 93/2018. Zaradením lieku Nerlynx do zoznamu kategorizovaných
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liekov sa pacientkam so včasným HR+/HER2+ KP sprístupní predĺžená adjuvantná terapia,
ktorá vo významnej miere redukuje riziko progresie ochorenia.
7. Výsledky analýzy vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia v roku, v ktorom sa
farmako-ekonomický rozbor predkladá a nasledujúcich piatich rokoch:
Analýza dopadu na rozpočet je pripravená za účelom splnenia podmienok pre zaradenie lieku
Nerlynxdo zoznamu kategorizovaných liekov v indikácii, ktorá je v súlade s SPC a navrhovaným
indikačným obmedzením.
METODIKA
Analýza dopadu na rozpočet vychádza z kalkulácie rozdielu výdavkov v dvoch sledovaných
scenároch:
1.
bez zavedenia lieku Nerlynx do klinickej praxe,
2.
po zavedení lieku Nerlynx do klinickej praxe.
Dopad na zdravotný rozpočet vychádzal z predpokladaného počtu pacientok, ktoré spĺňajú indikačné
kritériá na základe schválenej registrácie a v súlade s navrhovaným indikačným obmedzením
uvedeným v žiadosti o zaradenie lieku do ZKL.
Dopad na rozpočet bol počítaný na roky 2022-2026 a vychádzal z predpokladu, že liek Nerlynx bude
uvedený do klinickej praxe od 1.1.2022.
Počet pacientok vhodných na liečbu
Počet pacientok vhodných na liečbu bol kvantifikovaný tak, ako je popísané v časti 3 tohto
farmakoekonomického rozboru.

Porovnávacia liečba a zastúpenie liečebných režimov
V súlade s aktuálne platným ZKL a aktuálne platnými indikačnými obmedzeniami, v súčasnosti na
Slovensku nie je k dispozícii hradený terapeutický režim indikovaný na predĺženú adjuvantnú liečbu
dospelých pacientok s rakovinou prsníka v začiatočnom štádiu a pozitívnou na hormonálne receptory
s nadmernou expresiou/amplifikáciou HER2, ktoré ukončili adjuvantnú liečbu na báze trastuzumabu
pred menej ako jedným rokom. Vzhľadom na absenciu alternatívnej terapie sa porovnanie vykonalo
s placebom (stav bez liečby).
Náklady
Náklady na liečbu liekom Nerlynx vychádzajú z navrhovanej výšky úhrady. Dávkovanie lieku Nerlynx
bolo prevzaté z aktuálne platného SPC. V súlade s SPC je odporúčaná dávka Nerlynxu 240 mg (šesť
40 mg tabliet) užívaných perorálne raz denne. Dĺžka liečby liekom Nerlynx sa súlade s výsledkami
štúdie ExteNET (ktoré boli zhodne použité aj v predloženej analýze užitočnosti nákladov)
predpokladala na úrovni 8,1 mesiaca. V súlade s SPC je na základe individuálnej bezpečnosti
a znášanlivosti liečby u niektorých pacientok potrebné upraviť dávku lieku Nerlynx. V súlade s údajmi
v žiadosti predloženej do agentúry NICE bola v modeli aplikovaná priemerná relatívna intenzita
dávky prevzatá zo štúdie ExteNet na úrovni 87,65 % (39). Mesačné náklady na liečbu liekom Nerlynx
sú zhrnuté v tabuľke nižšie.
Tabuľka 32: Mesačné náklady na liečbu liekom Nerlynx

Denná dávka
Dávka/ mesiac
Veľkosť
(mg)
(mg)
balenia
Neratinib
240
7305
180
Neratinib DI*
210
6403
180
*po aplikácii intenzity dávky prevzatej zo štúdie ExteNet na úrovni 87,65 %
rok = 365,25 dní, mesiac = 30,4375 dní
Liečivo

Sila
(mg)
40
40

Úhrada/
balenie
4 652,26 €
4 652,26 €

Úhrada/
mesiac
4 720,11 €
4 137,17 €

V modeli sa pre zjednodušenie nepočíta s predchádzajúcimi a nasledujúcimi líniami liečby, ani
s inými priamymi nákladmi (nákladmi na zdravotné stavy). Rovnako sa nezapočítavajú ani náklady
na následnú liečbu. V oboch prípadoch ide o konzervatívny (dopad nadhodnocujúci) prístup.
Pacientky v modeli zotrvávajú v súlade s výsledkami štúdie ExteNET 8 mesiacov. Modelový časový
horizont je rozdelený na mesiace, aby bolo možné objektívne odhadnúť sumu úhrad za liek.
Predpokladané počty pacientok začínajúcich liečbu sú uvedené v tabuľke nižšie.
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Tabuľka 33 Počty pacientok začínajúcich liečbu liekom Nerlynx
2021
2022
2023
Počet
0
105
160
pacientok

2024

2025

2026

200

200

200

Pozn. Uvedený je kumulatívny počet pacientok nastavených na liečbu počas daného roka

Počet
nových
pacientok

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Tabuľka 34: Príklad výpočtu počtu pacientok liečených liekom Nerlynx (prvých 12 mesiacov od zaradenia lieku
do ZKL)

Január 2022

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

0

Február 2022

9

-

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

Marec 2022

9

-

-

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

Apríl 2022

9

-

-

-

9

9

9

9

9

9

9

9

0

Máj 2022

9

-

-

-

-

9

9

9

9

9

9

9

9

Jún 2022

9

-

-

-

-

-

9

9

9

9

9

9

9

Júl 2022

9

-

-

-

-

-

-

9

9

9

9

9

9

August 2022

9

-

-

-

-

-

-

-

9

9

9

9

9

September 2022

9

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

9

9

Október 2022

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

9

November 2022

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

December 2022

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

18

26

35

44

53

61

70

70

70

70

70

Počet pacientok
liečených v daný
mesiac

Pozn. Náklady sa počítajú ako násobok počtu pacientok liečených v danom mesiaci a nákladov spojených s liečbou jednej
pacientky počas jedného mesiaca. Takto výpočet pokračuje až do decembra 2026. Pacientky ukončujú liečbu po 8 mesiacoch.
Čísla sú prezentované na celé číslo, pri spätnom prepočte môžu vznikať odchýlky

VÝSLEDKY ANALÝZY
Z výsledkov analýzy dopadu na rozpočet vyplýva, že zavedenie lieku Nerlynx do ZKL sa bude spájať
s dopadom na rozpočet vo výške od približne 2,81 miliónov eur v prvom roku zavedenia do ZKL, do
približne 6,52 miliónov eur v poslednom roku zvažovaného časového horizontu.
Tabuľka 35: Výsledky analýzy dopadu na rozpočet

Scenár
bez
lieku
2021
2022
2023
2024
Nerlynx
Počet nových pacientok
105
160
200
200
Náklady na Placebo
0€
0€
0€
0€
NÁKLADY SPOLU
0€
0€
0€
0€
Scenár
s liekom
Nerlynx
Pac.
začínajúce
na
Nerlynx
105
160
200
200
Pac. pokračujúce na
Nerlynx
0
61
93
117
Pac. s ukončením liečby
Nerlynx
0
44
172
348
NÁKLADY SPOLU
2 824 511,11 €
5 431 897,36 €
7 117 919,03 €
7 567 273,07 €
ROZDIEL
2 824 511,11 €
5 431 897,36 €
7 117 919,03 €
7 567 273,07 €
Rozdiel 5 % DS
2 824 511,11 €
5 173 235,58 €
6 456 162,39 €
6 536 895,00 €
Pozn. Údaje sú prezentované so zaokrúhlením, pri prepočte preto môže dôjsť k odchýlkam.

2025
200
0€
0€

200
117
548
7 567 273,07 €
7 567 273,07 €
6 225 614,28 €
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ZÁVER
Z analýzy vyplýva, že zavedenie lieku Nerlynx, ktorý pri navrhovanej úhrade spĺňa podmienky
na zaradenie zo Zoznamu kategorizovaných liekov, sa bude spájať s navýšením výdavkov
rozpočtu verejného zdravotného poistenia. V prípade liečby, ktorá nahrádza aktuálny stav bez
liečby ide o prirodzené a očakávané zistenie. Zaradením lieku Nerlynx do ZKL sa naplní
identifikovaná nenaplnená potreba dostupnosti predĺženej adjuvantnej terapie pacientok spĺňajúcich
navrhované indikačné kritériá pre liek Nerlynx, čím sa zníži riziko vývoja rekurencie KP. Zároveň
vzniká potenciál pre úspory nákladov na liečbu lokálnych a metastatických rekurencií v zmysle
zdravotnej starostlivosti ako aj nákladov na lieky používané v týchto indikáciách, Vzhľadom na typ
podanej žiadosti (podmienená kategorizácia) majú platcovia zdravotnej starostlivosti možnosť
regulovať výdavky, ktoré so zaradením lieku Nerlynx do ZKL v navrhovanej indikácii vzniknú. Tieto
náklady sú tak pre platcov predvídateľné.
8. Predpokladaná spotreba lieku v roku, v ktorom sa farmako-ekonomický rozbor predkladá
a nasledujúcich piatich rokoch vyjadrená počtom a veľkosťou balení lieku:
Predpokladaná spotreba lieku Nerlynx je uvedená v tabuľke nižšie.
Tabuľka 36 Predpokladaná spotreba lieku Nerlynx v roku 2021 a v nasledujúcich 5 rokoch
Počet
balení
2021
2022
2023
2024
2025
Nerlynx
Nerlynx 180 x 40 mg
0
604
1162
1523
1619

2026
1619

Pozn. prezentované na najbližšie celé číslo.

Suma úhrad:
Tabuľka 37 Odhad sumy úhrad za liek Nerlynx
M 0-12
M 13-24
Mesiace od zaradenia
01/22-12/22
11/23-12/23
Suma úhrad
2 824 511 €
5 431 897 €
Počet
balení
lieku
604
1162
Nerlynx

M 25-36
01/24-12/24
7 117 919 €

M 0-24 01/22- M 0-36 01/2212/23
12/24
8 256 408 €
15 374 327

1523

1766

3289

Pozn. zobrazené na najbližšie celé číslo, počítané s navrhovanou úhradou (4 652,26 €)

9. Zdroje použitých údajov vrátane metodiky, v prípade extrapolácie aj jej odôvodnenie:
1. Bray F, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for
36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424.
2. Hlodáková V, Diba CHS. Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2011. Národné centrum
zdravotníckych informácií, Národný onkologický register SR 2018. ISBN 978-80-89292-64-6
3. Ondrušová M, a kol.: Kvantifikácia populácie pacientok s HR+/HER2+ karcinómom prsníka v začiatočnom
štádiu ochorenia po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe pred menej ako jedným rokom a Pharm-In, 2020.
dostupné
na:
https://www.pharmin.sk/sk/publikacie/kvantifikacia-populacie-pacientok-s-hr-her2karcinomom-prsnika-v-zaciatocnom-stadiu-ochorenia-po-predchadzajucej-adjuvantnej-liecbe-pred-menejako-jednym-rokom/.
4. Li CI et al. Adjuvant hormonal therapy for breast cancer and risk of hormone receptor-specific subtypes of
contralateral breast cancer. Cancer Res. 2009, 69(17): 6865-6870.
5. ACS. What is breast cancer? American Cancer Society; Sep 13, 2016. Available at:
http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-what-is-breast-cancer. Accessed
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10. Výška úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia v iných členských
štátoch Európskej únie vyjadrená v percentách:
Švédsko – 100 %; Nemecko – 100 %; Luxembursko – 100%;
11. Výsledky klinických skúšok realizovaných na princípoch medicíny založenej na
dôkazoch preukazujúce účinnosť a bezpečnosť lieku:
- Vyžadujú sa najmä výsledky klinických skúšok, ktoré porovnávajú dosiahnutie klinicky
relevantných cieľových parametrov s iným liekom alebo inou medicínskou intervenciou, ktoré
môžu byť posudzovaným liekom v podmienkach bežnej terapeutickej praxe plne alebo
čiastočne nahradené a sú podkladom pre farmako-ekonomický rozbor.
Účinnosť a bezpečnosť neratinibu bola overovaná v multicentrickej, randomizovanej, dvojito
zaslepenej, placebom kontrolovanej pivotnej štúdii fázy III, ExteNET s 2-ročným sledovaním
(31) a v následnej analýze ExteNET s 5-ročným sledovaním (32). Vplyv a účinnosť profylaxie
hnačky na incidenciu nežiaducich udalostí pri liečbe neratinibom bola overovaná v kohortovej štúdii
CONTROL (36).
Štúdia ExteNET (31)
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
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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 19: 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
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 (32).
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Obrázok 20: Rozloženie pacientok v štúdii ExteNET (32)

Základné charakteristiky pacientok boli v jednotlivých ramenách štúdie podobné a dobre vyvážené.
Základné charakteristiky ITT populácie pacientok štúdie ExteNET sú zhrnuté v tabuľke nižšie (32).
Tabuľka 38: Základné charakteristiky pacientok v štúdii ExteNET (32)
Neratinib
Základné charakteristiky
(n = 1,420)
n (%)
Vek, roky (medián – rozsah)
52 (25-83)
Status uzlín
Negatívne
335 (24 %)
1-3 pozitívne uzliny
664 (47 %)
≥ 4 pozitívne uzliny
421 (30 %)
HR status
Pozitívne (ER+, PR+, alebo oboje)
816 (58 %)
Negatívne (ER and PR-)
604 (43 %)
Predchádzajúca adjuvantná a neoadjuvantná
terapia
Trastuzumab
1,420 (100 %)
Antracyklíny
136 (10 %)
Antracyklíny plus taxány
962 (68 %)
Taxány
318 (22 %)
Bez Antracyklínov alebo taxánov
4 (< 1 %)
Dĺžka trvania predchádzajúcej liečby
11.5 (10.9-11.9)
trastuzumabom, mesiace (medián [rozsah])
Čas od posledného podania trastuzumabu do
4.4 (1.6-10.4)
randomizácie (medián [IQR])
Prechádzajúca endokrinná terapia HR+ n (%)
Nie
56 (7 %)
Áno
760 (93 %)
Anti-estrogénna terapia
375 (46 %)
Anti-estrogénna a inhibítory aromatázy (sequential)
20 (3 %)

Placebo
(n = 1,420)
n (%)
52 (23-82)
336 (24 %)
664 (47 %)
420 (30 %)
815 (57 %)
605 (43 %)

1,420 (100 %)
135 (10 %)
965 (68 %)
316 (22 %)
4 (< 1 %)
11.4 (10.8-11.9)
4.6 (1.5-10.8)
51 (6 %)
764 (94 %)
347 (43 %)
34 (4 %)
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Inhibítory aromatázy
Bez anti-estrogénnej terapie alebo inhibítorov
aromatázy

362 (44 %)

379 (47 %)

3 (< 1 %)

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= 0,66;
95 % CI 0,49 do 0,90; p = 0,008). Kaplan-Meierove krivky iDFS u pacientok v jednotlivých ramenách
štúdie ExteNET v dvojročnom časovom horizonte sú zobrazené na obrázku nižšie (29).
Obrázok 21: Kaplan-Meierove krivky prežívania bez invazívneho ochorenia u pacientok zaradených do štúdie,
2-ročná analýza (31)

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 51 % v porovnaní s placebom (HR = 0,49; 95 % CI
0,31 to 0,75; obojstranná p-hodnota = 0,001). 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 (33).
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Obrázok 22: Kaplan-Meierove krivky pre pacientky s pozitívnym HR+ v ukazovateli prežívania bez invazívneho
ochorenia, 2-ročná analýza, populácia ITT (33)

Obrázok 23: Kaplan-Meierove krivky pre pacientky s negatívnym HR- v ukazovateli prežívania bez invazívneho
ochorenia, 2-ročná analýza, populácia ITT (33)

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 37 %
v porovnaní s placebom (HR = 0,63; 95 % CI 0,45 do 0,88; p = 0,006) (33).
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Obrázok 24: Kaplan-Meierove krivky iDFS u pacientok, u ktorých bola liečba neratinibom začatá menej ako 1
rok po predchádzajúcej adjuvantnej liečbe, 2-ročná analýza (34)

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.
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Obrázok 25: Forest plot pre prežívanie bez invazívneho ochorenia v dvojročnom sledovaní, ITT populácia (31)

Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie – 2 ročná analýza
2-ročná analýza – všetky pacientky
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
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 2-ročnej analýze sú zhrnuté v tabuľke nižšie (29).
Tabuľka 39: Výsledky sekundárnych ukazovateľov štúdie ExteNET podľa liečebných ramien do 2 rokov
sledovania (29)
Stratifikovaný
Odhadovaný počet prípadov bez
Log-Rank
udalosti za 2 roky* (%)
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
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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).

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 DFSDCIS 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 (29).
Tabuľka 40: 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,
2-ročná analýza (29)
Stratifikovaný
Odhadovaný počet prípadov bez
Log-Rank
udalostí za 2 roky* (%) (95 % CI)
Test
(dvojstranný,
Ukazovatele
Neratinib
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
b
CNS recidívy
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).

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) (32). 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 (32).
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Obrázok 26: Kaplan-Meierove krivky iDFS, 5-ročná analýza, ITT populácia (32)

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
(32).
Obrázok 27: Kaplan-Meierove krivky iDFS v HR+/HR- subpopuláciách pacientok – 5 ročná analýza (32)

A – populácia HR+ pacientok
B – populácia HR- pacientok
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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) (32). 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 (32).
Obrázok 28: Kaplan-Meierove krivky iDFS v podskupine pacientok, u ktorých sa liečba neratinibom začala do
1 roka od predchádzajúcej adjuvantnej liečby trastuzumabom, 5-ročná analýza (32)

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

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) (32). 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).
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Tabuľka 41: Výsledky sekundárnych ukazovateľov podľa liečebných ramien do 5 rokov sledovania (32)
Stratifikovaný
Odhadovaný počet prípadov bez
Log-Rank
udalosti za 5 rokov* (%)
Test
(dvojstranný,
Ukazovatele
Neratinib
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).

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 42: Nežiaduce udalosti súvisiace s liečbou u pacientok s karcinómom prsníka podľa liečebných
intervencií (32)
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
Znížená chuť
166 (12 %)
3 (<1 %)
0
40 (3 %)
0
0
do jedla
Svalové
157 (11 %)
1 (<1 %)
0
44 (3 %)
1 (<1 %)
0
spazmy
Závraty
143 (10 %)
3 (<1 %)
0
125 (9 %)
3 (<1 %)
0
Artralgia
84 (6 %)
2 (<1 %)
0
158 (11 %)
4 (<1 %)
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 (32).
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Štúdia CONTROL (36)
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 43: Výskyt NU v štúdii CONTROL (36)
Loperamide +
Loperamide
budesonide
(n = 137)
(n = 64)
Hnačka %
Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3
Hnačka vedúca k
diskontinuácii,
Hospitalizácia
v
dôsledku hnačky
Ukončenie liečby zo
všetkých príčin

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 (36).

Pri výpočte odhadovaných nákladov a vplyvov na rozpočet verejného zdravotného poistenia sa vychádza z cien
liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín alebo zdravotných výkonov a služieb, ktoré sú regulované
vecne príslušným orgánom, inak z objektívne overiteľných cien; vychádza sa z cien platných v deň podania
farmako-ekonomického rozboru ministerstvu.
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