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Aprepitant, de nieuwe ster aan het anti-emetische firma-

ment, blijkt met name effectief te zijn bij het voorkomen

van late misselijkheid en braken, mits tijdig toegediend,

dat wil zeggen: vanaf de eerste cytostatische behandeling. Het

middel lijkt ook bij voortgezette behandeling zijn effect niet of

nauwelijks te verliezen, hetgeen anders is dan bij de tot dusver

gebruikte anti-emetica. Van belang is dat de werking van oraal

dexamethason wordt versterkt door interferentie met zijn afbraak

als gevolg van specifieke remming van het cytochrome P-450 door

aprepitant. Aprepitant kan dus de weinig effectieve behandeling

met 5-HT3-blokkers in de dagen na chemotherapie infusie vervan-

gen, maar wel bij voorkeur in combinatie met dexamethason.

Een tweede middel dat inmiddels veel publicitair stof heeft

doen opwaaien, is het toepassen van de aromataseremmer le-

trozol aansluitend aan vijf jaar tamoxifen-gebruik in de adjuvan-

te situatie bij primair mammacarcinoom. Deze studie, waarvan

de resultaten recentelijk in The New England Journal of Medicine

(NEJM) zijn gepubliceerd, werd helaas voortijdig gesloten door

een gebleken verschil in ziektevrije overleving. Een groot deel

van dit verschil wordt echter veroorzaakt door recidieven in de

behandelde of contralaterale mamma, die meestal weinig gevol-

gen hebben voor de overleving doordat een lokale behandeling

doorgaans nog goed mogelijk is. Door het voortijdig sluiten van

de studie zal er geen oordeel mogelijk zijn over de langetermijn-

effecten, omdat slechts een enkele patiënt de nagestreefde duur

van 5 jaar letrozol heeft kunnen voltooien en de controlegroep

nu eveneens met dit middel mag worden behandeld. In navol-

ging van de editorials bij deze publicatie menen wij dat het nog

prematuur is om de aanvullende behandeling in aansluiting aan

tamoxifen als standaard te beschouwen.

In juni 2003 en november 2003 publiceerden respectievelijk

Cancer en Journal of Clinical Oncology de resultaten van twee fase

III-studies waarin de toevoeging van de neurokinine-1-recep-

torantagonist (NK1-antagonist) aprepitant (Emend) aan de com-

binatie van een 5HT3-antagonist plus dexamethason werd verge-

leken met 5HT3/dexamethason alleen als anti-emetische behan-

deling bij een eerste kuur chemotherapie [1, 2]. Tevens ver-

scheen in november 2003 in Journal of Clinical Oncology een analyse

van een grote gerandomiseerde fase IIb-studie waarin deze com-

binaties werden onderzocht gedurende zes kuren cisplatinebe-

vattende chemotherapie [3]. De commissie BOM bekeek deze

studies en gaat in op de Nederlandse situatie.

Met het beschikbaar komen van selectieve serotoninereceptoran-

tagonisten (5HT3-antagonisten) en de combinatie met dexame-

thason is het mogelijk geworden om misselijkheid en braken in

de acute fase te voorkomen bij ongeveer 70 procent van patiën-

ten. Ondanks complete protectie in de acute fase heeft echter 40

procent van deze patiënten alsnog last van misselijkheid en bra-

ken in de dagen daarna; de 5HT3-antagonisten en dexamethason

zijn slechts beperkt effectief in deze latere fase [4].

Tevens is gebleken dat de bescherming door de 5HT3-antagonis-

ten en dexamethason zowel in de acute als in de late fase in de

loop van zes kuren chemotherapie geleidelijk afneemt, waarbij

onvoldoende bescherming in de late fase eveneens invloed

heeft op bescherming in de acute fase van de volgende kuren

[5]. Zolang late misselijkheid niet goed is te behandelen, is de

uiteindelijke protectie in zowel de acute als de late fase dus

beperkt.

Naast de serotininereceptor (5HT3-receptor) zijn ook andere

receptoren betrokken bij de regulatie van de braakreflex. Het

neuropeptide substance P en de neurokinine-1-receptor (NK-1-

receptor) zijn aanwezig in die gebieden van de hersenen die

invloed hebben op de braakreflex. Van selectieve NK-1-receptor-

antagonisten is inmiddels in preklinisch en klinisch onderzoek

aangetoond dat zij zowel een onderdrukking geven van misselijk-

heid en braken in de acute fase, alsook van het late braken [4].

De achtergronden van de combinatie van aprepitant met een

5HT3-antagonist op dag 1 berust op klinische onderzoeksresulta-
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ten waaruit blijkt dat de werkzaamheid van de middelen comple-

mentair is; de 5HT3-antagonist is vooral effectief in de acute

fase, de NK1-antagonist vooral in de late fase [6].

Gerandomiseerde fase II-studies hebben aangetoond dat aprepi-

tant, toegevoegd aan een 5HT3-antagonist, de protectie in de

acute fase vergroot en dat voortzetting van aprepitant in de ver-

volgdagen meer protectie biedt dan een gift op dag 1 alleen [4].

Twee fase III-studies zijn uitgevoerd met aprepitant 125 mg per

os plus ondansetron en oraal dexamethason op dag 1, gevolgd

door aprepitant 80 mg per os op dag 2 en 3 plus dexamethason

en op dag 4 dexamethason alleen, vs de standaardmedicatie

plus placebo. De keuze om in de vervolgdagen in de fase III-stu-

dies in de standaardarm alleen dexamethason voort te zetten en

niet de 5HT3-antagonist, berust op de uitkomst van vier eerdere

grote gerandomiseerde studies waaruit blijkt dat toevoeging van

een 5HT3-antagonist aan dexamethason in deze late fase niet

bijdraagt aan dexamethason alleen [7-10]. De dosis van de

5HT3-antagonist ondansetron bedroeg 32 mg, hetgeen is geba-

seerd op de in Amerika gebruikelijke standaard. De dosis oraal

dexamethason in de studiearm met aprepitant werd gehalveerd,

vanwege een afgenomen dexamethason-klaring door remming

van het CYP3A4 door aprepitant. Uit onderzoek is overigens

gebleken dat deze Cyp3A4-interactie geen relevante betekenis

heeft op de farmacokinetiek van de 5HT3-antagonist of chemo-

therapeutica die al dan niet gedeeltelijk via de Cyp3A4-route

worden gemetaboliseerd, zoals aangetoond voor docetaxel [11].

Het fase III-onderzoek betreft twee parallel uitgevoerde studies

met hetzelfde design, waarvan één is uitgevoerd in Noord-

Amerika en enkele Europese centra, en de tweede studie in

Latijns-Amerika [1, 2]. In totaal meer dan 1.000 patiënten (beide

studies samen) werden in de studies opgenomen. Alle patiënten

kregen cisplatinebevattende chemotherapie; de dosis cisplatine

bedroeg minimaal 70 mg/m2.

Het primaire eindpunt in deze studies was complete respons,

gedefinieerd als niet braken en geen gebruik van rescue medicatie,

gedurende de gehele periode van 5 dagen na de eerste kuur che-

motherapie. Het niet gebruiken van rescue medicatie is een goede

surrogaatmeting voor de afwezigheid van misselijkheid die inter-

fereert met het dagelijks leven en is ook gebruikt in registra-

tiestudies van 5HT3-antagonisten. Zowel in de Noord-

Amerikaans/Europese studie als in de Latijns-Amerikaanse

studie was er een verschil van 20 procent in complete

respons in het voordeel van de triple-therapie. Ook in secun-

daire eindpunten (geen braken, geen misselijkheid gemeten

aan de hand van VAS-schalen, alsook functional living index

emesis-scores) waren er zowel klinisch relevante als statistisch

significante verschillen [12]. In de fase III-studies, evenmin

als in de eerdere fase II-studies werden bijwerkingen van

enige betekenis geconstateerd.

De anti-emetische effectiviteit van aprepitant toegevoegd aan

ondansetron en dexamethason gedurende meerdere kuren

cisplatinumbevattende chemotherapie is onderzocht in een

gerandomiseerde fase IIb-studie met 202 patiënten. Ook bij

deze analyse werd gebruikgemaakt van de gehele periode van

5 dagen na de chemotherapie (acute plus vertraagde fase).

De complete respons na het triple-regime (aprepitant plus

ondansetron en dexamethason), in de eerste kuur 64 procent,

bleef nagenoeg behouden gedurende 6 opeenvolgende kuren

en bedroeg tenslotte 59 procent in de zesde kuur, terwijl de

effectiviteit van het standaardregime (ondansetron plus dexa-

methason) afnam van 49 tot 34 procent in de zesde kuur.

Toevoeging van aprepitant aan ondansetron en dexametha-

son betekent dus een absoluut verschil van 25 procent in het

aantal patiënten dat gedurende 5 dagen na cisplatinumbevat-

tende chemotherapie gedurende de hele cyclus van 6 kuren

vrij is van misselijkheid en braken.

De fase II- en de fase III-studies tonen aan (level 1 evidence)

dat aprepitant toegevoegd aan de standaardbehandeling tot

een klinisch relevante (namelijk meer dan 20 procent) verbe-

tering leidt van de bescherming tegen misselijkheid en bra-

ken na hoog emetogene chemotherapie. Dit effect blijft gedu-

rende meerdere kuren chemotherapie behouden. Alle studies

zijn uitgevoerd met aprepitant vanaf de eerste kuur. Gezien

het paradigma ‘the primary goal in antiemesis protection is

to prevent rather than to treat’ is het reserveren van aprepi-

tant voor gebruik na eenmaal opgetreden braken niet raad-
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VS/Europese studie Latijns-Amerikaanse studie

(N = 520) (N = 523)

Aprepitant Placebo Aprepitant Placebo

(+ 5HT3/dex) (+ 5HT3/dex) (+ 5HT3/dex) (+ 5HT3/dex)

Complete respons*

- gehele fase (0-120 uur) 73% 52% 63% 43%

Complete respons**

- acute fase 89% 78% 83% 68%

- late fase 75% 56% 68% 47%

FLIE-score*** (no impact on daily life) 74% 64% 75% 64%

Studies gecombineerd

(N = 1.043)

Aprepitant Placebo

(+ 5HT3/dex) (+ 5HT3/dex)

Complete respons** 59% 26%

concomitante chemotherapie

* primair eindpunt P < 0,001

** secundair eindpunt P < 0,001

*** P < 0,05 (FLIE: functional living index emesis)
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