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1. Innledning 

1.1 Om programmet 

Niraparib er et utprøvende legemiddel som er under vurdering av European Medicines Agency 

(EMA).  

Niraparib mottok FDA godkjenning for denne pasientgruppen 27. mars 2017 

(https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm548487.htm).  

TESARO gjør nå niraparib tilgjengelig for kvinner med tilbakevendende platinum-sensitiv epitelial 

eggstokk-, eggleder- eller primær bukhinnekreft, som har hatt fullstendig eller delvis respons på 

platinumbasert kjemoterapi, og hvor et annet terapeutisk alternativ ikke er tilgjengelig. De kan heller 

ikke være kandidater til eksisterende kliniske studier.  

1.2 NOVA studien, bakgrunn for FDA godkjenning 

Godkjennelsen av niraparib er basert på randomiserte forsøk (NOVA studien) (1). NOVA studien 

inkluderte 553 pasienter med tilbakevendende epithelial eggstokk, eggleder, eller primær peritoneal 

kreft. De måtte ha fått minst to tidligere behandlinger av platinbasert kjemoterapi med fullstendig 

eller delvis respons på den siste linjen med kjemoterapi behandling.  

Pasienter ble randomisert (2:1) innen 8 uker etter den siste behandlingen til enten niraparib (300 mg 

oralt daglig) eller placebo. Pasientene ble tildelt en av to kohorter basert på BRCA status. Forsøket 

viste en statistisk signifikant forbedring i progresjonsfri overlevelse (PFS) for pasienter randomisert til 

niraparib sammenlignet med placebo i begge kohorter.  

Estimert median PFS for de som fikk niraparib og som hadde en BRCA-mutasjon var 21 måneder 

sammenlignet med 5,5 måneder for de som mottok placebo.  

Estimert median-PFS for de som fikk niraparib og som ikke hadde en BRCA-mutasjon, var 9,3 

måneder sammenlignet med 3,9 måneder for de som mottok placebo.  

Niraparib sikkerhet ble evaluert hos 367 pasienter med platin-sensitiv tilbakevendende eggstokk, 

eggleder og primær peritoneal kreft i NOVA-studien. De vanligste bivirkningene som forekom hos 

minst 10% av pasientene som fikk niraparib var trombocytopeni, anemi, nøytropeni, leukopeni, 

hjertebank, kvalme, forstoppelse, oppkast, magesmerter, mucositt/ stomatitt, diaré, dyspepsi, tørr 

munn, tretthet, nedsatt appetitt, urinveisinfeksjon, forhøyet AST / ALT, myalgi, ryggsmerter, artralgi, 

hodepine, svimmelhet, dysgeusi, søvnløshet, angst, nasofaryngitt, dyspné, hoste, utslett og 

hypertensjon (2). Myelodysplastisk syndrom og / eller akutt myeloide leukemi forekom hos 5 av 367 

(1,4%) pasienter som fikk niraparib og hos 2 av 179 (1,1%) pasienter som ble tildelt placebo. Grad 3-4 

hypertensjon oppsto hos 9% av pasienter behandlet med niraparib sammenlignet med 2% av 

pasientene som ble tildelt placebo. 
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2. Praktisk informasjon 

2.1 Tilgang til niraparib 

Tilgang til niraparib vil bli administrert av firmaet Clinigen. Leger og farmasøyter må registrere seg 

hos Clinigen for å få tilgang til Cliniport-databasen. Når det er opprettet tilgang kan man registrere 

nye pasienter og sende forespørsel om nye forsyninger.  

Kontakt Clinigen kundeservice for å opprette en konto: 

Clinigen, Pitcaim House, Crown Square, First Avenue, Burton-on-Trent, Staffordshire, DE14 2WW 

Telefon: +44(0) 1283 494 340 

Email: Customer.Services@clinigengroup.com 

For spørsmål relatert til registrering av pasienter: 

Email: medicineaccess@clinigengroup.com 

 

2.2 Søke om niraparib til pasient hos Clinigen 

Pasienter må registreres individuelt for å få tilgang til niraparib. Lege som sender forespørsel vil bli 

pålagt å signere en elektronisk erklæring når de registrerer en ny pasient. Denne erklæringen 

inkluderer en bekreftelse på at pasienten har oppfylt alle inklusjon-/eksklusjonskriterier.  

Når en pasient er registrert i databasen kan farmasøytene videre bestille nye forsyninger med 

niraparib til pasienten.  

- Bare en boks leveres om gangen (1 måneders forsyning) 

- Levering er innen 2 dager etter at bestillingen er behandlet 

- Leveringsadressen er:  

Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet 

Avd. PUB att.G.Furuhaug 

Ullernchausséen 70 

NO-0379 Oslo 

NORWAY 

 

 

mailto:Customer.Services@clinigengroup.com
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2.3 Søke om niraparib til pasient hos Statens legemiddleverk 

I tillegg til søknaden i Clinigen portalen må legen fylle ut en søknad om godkjenningsfritak for 

legemidler (jf. Legemiddelforskriften § 2-5). Skjemaet finnes under:  

https://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/godkjenningsfritak-for-legemidler-til-mennesker  

For hver enkelt pasient må det fylles ut et skjema. 3 eksemplarer sendes til apoteket, 1 eksemplar 

beholdes av søkende lege. Når søknaden  er godkjent kan medisinen bestilles i Clinigen. 
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3. Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

3.1 Inklusjonskriterier 

1. Pasienter hvor ingen annen terapeutisk behandling er tilgjengelig, og som ikke er kvalifisert 

for en klinisk studie. 

2. Kvinner ≥ 18 år. 

3. Histologisk verifisert, hovedsakelig høygradig serøs eggstokkreft, egglederkreft eller primær 

peritoneal kreft. 

4. Kvalifisert for vedlikeholdsbehandling og har: 

- platinum-sensitiv tilbakevendende sykdom OG 

- komplett eller delvis respons på siste platinum-basert kjemoterapi (3) 

5. Pasienter kan tidligere ha fått behandling med PARP-hemmer. 

6. ECOG status 0-1 

7. Adekvat organfunksjon og hematologiske parametre; 

- leukocytter ≥1,500/μL; trombocytter ≥100,000/μL; hemoglobin ≥9g/dL 

8. Klarer å svelge tabletter 

9. Fertile kvinner må bruke et effektivt prevensjonsmiddel under behandlingen og i 1 måned 

etter den siste dosen med niraparib. 

10. Behandling med niraparib bør starte innen 12 uker etter siste dose med platinum-basert 

kjemoterapi. 

 

3.2 Eksklusjonskriterier 

1. Vedvarende grad 2 hematologisk toksisitet fra tidligere kreftbehandling 

2. Kjent overfølsomhet overfor komponentene i niraparib 

3. Pasienten er gravid eller ammer, eller planlegger å bli gravid i behandlingsperioden 

4. Ukontrollert hypertensjon 
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4.Undersøkelser før og under behandlingen med niraparib 

Følgende undersøkelser SKAL tas FØR oppstart med niraparib og gjentas mens pasienten er under 

behandling: 

4.1 Blodprøver 

- Telleprøver (hemoglobin, trombocytter, leucocytter, + diff.) skal tas før første dose med 

niraparib.  

- 1. Måned: Ukentlige blodprøver. Deretter månedlige blodprøver i 11 måneder.  

- Etter 1 år tas blodprøver etter klinisk vurdering (ca. hver 3. mnd) for å kunne oppdage 

klinisk signifikante endringer.  

 

4.2 Blodtrykk 

- Blodtrykket måles før første dose av niraparib for baseline monitorering. 

- 1. År: Månedlig blodtrykksmåling. Deretter periodisk etter klinisk indikasjon.  

- Hypertensjon kan behandles medikamentelt med antihypertensive medisiner eller man 

kan justere niraparib dosen.  

 

4.3 Utføre graviditetstest (fertile kvinner) 

- Niraparib skal ikke gis til kvinner som er eller planlegger å bli gravide. 

- En graviditetstest må utføres hos alle fertile kvinner før første dose med niraparib 

- Hvis urintesten er positiv eller tvetydig skal det tas en blodprøve. 

- Dersom pasienten blir gravid må behandlingen med niraparib avbrytes umiddelbart.  
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5.Administrasjon og oppbevaring av niraparib 

5.1 Administrering 

Dosen med niraparib er 3x 100 mg kapsler tatt oralt, tilsvarende en total daglig dose på 300 mg. 

Niraparib er kun til oral bruk, og kapslene skal svelges hele. Niraparib vil bli pakket i HDPE-bokser 

med barnesikret lukking.  

 

Niraparib tas uten hensyn til måltider. 

Pasienter bør oppfordres til å ta dosen niraparib til omtrent samme tid hver dag. Det kan være 

lurt å ta niraparib rett før man legger seg til å sove for å muligens kunne unngå 

kvalmeproblematikk.  

Hvis pasienten kaster opp eller glemmer en dose med niraparib, skal det IKKE tas en ekstra dose. 

Neste dose skal tas til vanlig tid. 

 

5.2 Utseende 

Niraparib er tilgjengelig som kapsler og har en hvit kropp trykt med "100 mg" i svart blekk, og en 

lilla hette trykt med "Niraparib" i hvitt blekk. Hver kapsel inneholder 100 mg niraparib. 

Niraparib kapsler pakkes i bokser a 93 tabletter. 

 

5.3 Oppbevaring 

Oppbevares ved 20 ° til 25 ° C (68 ° til 77 ° F); Kortere perioder er tillatt mellom 15 ° C til 30 ° C 

(59 ° F til 86 ° F) 
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6. Spesielle pasientgrupper 

 

Eldre mennesker (≥65 år) 

Ingen dosejustering er nødvendig for eldre pasienter. 

 

Nedsatt nyrefunksjon 

Ingen dosejustering er nødvendig for pasienter med mild (CLcr: 60 til 89 ml/min) til moderat 

(CLcr: 30 til 59 ml/min) nedsatt nyrefunksjon. Det foreligger ingen data på bruk av niraparib til 

pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon som gjennomgår hemodialyse. Niraparib bør brukes 

med forsiktighet hos disse pasientene. 

 

Nedsatt leverfunksjon 

Det er ikke nødvendig med dosejustering for pasienter med mild nedsatt leverfunksjon, i henhold 

til National Cancer Institute - Organ Dysfunction Working Group (NCI-ODWG) sine kriterier. Det 

foreligger ingen data på pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Niraparib bør brukes med 

forsiktighet hos disse pasientene. 

 

Pasienter med ECOG status 2 til 4 

Kliniske data er ikke tilgjengelige for pasienter med ECOG ytelsesstatus 2 til 4. 
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7. Interaksjon med andre legemidler 

CYPs (CYPA2 og CYP3A4) 

Ingen dosejustering av niraparib er nødvendig når det administreres samtidig med legemidler som er 

kjent for å hemme eller fremkalle CYP-enzymer. Niraparib induserer svakt CYP1A2 in vitro, men det 

er usannsynlig med en klinisk signifikant stoffinteraksjon via induksjon av CYP3A4 eller CYP1A2. 

P-gp, BCRP and BESP 

Ingen dosejustering av niraparib er nødvendig når det administreres samtidig med legemidler som er 

kjent for å være inhibitorer av P-glykoprotein (P-gp), brystkreftresistensprotein (BCRP) og 

gallsalteksportpumpe (BESP). Niraparib er en svak hemmer av BCRP in vitro, men det er usannsynlig 

med en klinisk signifikant stoffinteraksjon via en inhibering av BCRP. 

OATP1B1, OATP1B3 and OCT1 

Ingen dosejustering av niraparib er nødvendig når det administreres samtidig med legemidler som er 

kjent for å være inhibitorer av organisk aniontransportpolypeptid (OATP) 1B1, OATP1B3 eller 

organisk kationtransportør 1 (OCT1). 

OAT1, OAT3 and OCT2 

Ingen dosejustering av niraparib er nødvendig når det administreres samtidig med legemidler som er 

kjent for å være hemmere av organiske aniontransportører (OAT1), OAT3 eller OCT2 

opptakstransportører. 
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8. Bivirkninger (2) 

8.1 Oversikt over kjente bivirkninger 

Følgende bivirkninger forekom hos ≥20 % pasienter som tok niraparib som eneste legemiddel: 

- Anemi 

- Trombocytopeni 

- Obstipasjon 

- Kvalme 

- Oppkast 

- Nedsatt matlyst 

- Insomni 

- Hodepine 

- Fatigue 

Følgende bivirkninger forekom hos 10-<20% av pasienter som tok niraparib som eneste 

legemiddel: 

- Nøytropeni 

- Dyspné 

- Hypertensjon 

- Asteni 

- Palpitasjoner 

- Svimmelhet 

- Dysguesi 

Følgende bivirkninger forekom hos 1-10% av pasienter som tok niraparib som eneste legemiddel: 

- Reduksjon i antall hvite blodceller  
- Takykardi 
- Munntørrhet 
- Mukosal inflammasjon 
- Økning i leverenzymer 
- Fotosensitivitetsreaksjon 
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Tabell 1: Uønskede hendelser grad 3/4 som forekommer hos ≥5% av pasientene (1) 

aThrombocytopenia includes reports of thrombocytopenia and decreased platelet count. No Grade 3 or 4 bleeding events 

were associated with thrombocytopenia; banaemia includes reports of anaemia and decreased hemoglobin counts; 
cneutropenia includes reports of neutropenia, decreased neutrophil count, and febrile neutropenia; dfatigue includes 

reports of fatigue, asthenia, malaise, and lethargy. (1) 

 

Myelodysplastic syndrome/acute myeloid leukemia (MDS/AML) 

Hvis MDS og / eller AML er bekreftet under behandling med niraparib, skal man avbryte niraparib 

behandlingen og behandle pasienten etter retningslinjer for MDS/AML.  

MDS / AML forekom hos 5 av 367 pasienter (1,4%) som fikk niraparib og 2 av 179 pasienter (1,1%) 

som fikk placebo. (1) 

 

Alle bivirkninger må vurderes i forhold til om de er relatert til niraparib basert på: 

- Tidspunkt for når bivirkningen oppsto, i forhold til tidspunkt for administrasjon av og 

eksponering for niraparib. 

- Ingen annen sannsynlig forklaring på oppstått bivirkning.  

 

 

   

Thrombocytopeniaa 124 (33.8) 1 (0.6) 

Anaemiab 93 (25.3) 0 

Neutropeniac 72 (19.6) 3 (1.7) 

Fatigued 30 (8.2) 1 (0.6) 

Hypertension 30 (8.2) 4 (2.2) 
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8.2 Rapportere bivirkninger 

 ALLE bivirkninger må rapporteres 

 Bruk CTC AE klassifikasjon for rapportering av bivirkninger  

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-

14_QuickReference_5x7.pdf 

 Skjemaer er tilgjengelige i Cliniport databasen 

 

Bivirkninger skal rapporteres til: 

dsa.aetesaro@ashfieldpv.com 

Fax: +1-866-433-3038 

 

Rapportering av graviditet 

Eventuell graviditet under behandling eller innen 120 dager etter seponering av behandlingen må 

rapporteres. 

Hvis graviditet oppstår under behandling, avsluttes niraparib og man fortsetter å overvåke 

graviditeten frem til fødsel. Helsetilstanden til spedbarnet skal rapporteres i bivirkningsskjemaet. 

 

9. Dosemodifikasjoner 

Bivirkninger skal håndteres etter klinisk vurdering av behandlende lege. Ikke alle bivirkninger krever 

dosejustering. Dosejusteringer kan implementeres når som helst uavhengig av bivirkningenes grad, 

når det vurderes at det er i pasientens beste interesse. 

Startdose for niraparib er 300 mg/dag. Første reduksjon til 200 mg/dag. Andre reduksjon til 100 

mg/dag. Det er ikke tillatt mer enn 2 dosereduksjoner basert på bivirkninger av behandling. 

Hvis ytterligere dosereduksjon under 100 mg/dag er nødvendig, må behandling med niraparib 

avsluttes. (2) 

 

 

 

 

 

 

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
mailto:dsa.aetesaro@ashfieldpv.com
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9.1 Dosemodifikasjoner ved hematologiske bivirkninger 

 

 

 

 

 

Trombocytter       

<100,000/μL 

Første forekomst: 

• Pause fra niraparib behandling i maksimalt 28 dager og kontroll av 

blodprøver ukentlig til blodplateantallet går tilbake til ≥100.000/μL 

• Fortsett ned niraparib i samme eller redusert dose  

• Hvis blodplateantallet er under <75.000/μL, fortsett med redusert 

dose 

Andre forekomst: 

• Pause fra niraparib behandling i maksimalt 28 dager og kontroll av 

blodprøver ukentlig til blodplateantallet går tilbake til ≥100.000/μL 

• Fortsett ned niraparib i redusert dose  

• Avbryt niraparib behandlingen dersom blodplateantallet ikke har gått 

tilbake til akseptable nivåer innen 28 dager etter doseavbrudd, eller 

hvis pasienten allerede har gjennomgått dosereduksjon til 100 mg en 

gang daglig  

Nøytrofile <1,000/μL 

eller  Hemoglobin <8 

g/dL 

 

 

 

 

• Pause fra niraparib behandlingen i maksimalt 28 dager, og kontroll av 

blodprøver ukentlig til nøytrofiltall er tilbake til ≥1500 μL eller 

hemoglobin er steget til ≥9 g/dL. 

• Fortsett ned niraparib i redusert dose  

• Avbryt niraparib behandlingen dersom hemoglobin og nøytrofile ikke 

har gått tilbake til akseptable nivåer innen 28 dager etter 

doseavbrudd, eller hvis pasienten allerede har gjennomgått 

dosereduksjon til 100 mg en gang daglig 
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10. Kriterier for seponering av behandling 

Følgende kan være grunner til opphør med niraparib behandling: 

 CTCAE ≥grad 3 som varer mer enn 28 dager mens pasienten tar niraparib 100 mg 

 Hvis blodplate-, neutrofile eller hemoglobintall ikke er gått tilbake til akseptable nivåer innen 

28 dager etter avbruddstidsperioden, eller hvis pasienten allerede har gjennomgått 

dosereduksjon til 100 mg/dag 

 Pasienten ønsker å slutte med niraparib 

 Pasienten blir gravid 

 Pasientens sykdom progredierer 
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