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Redaktörens rader

P

lötsligt var det höst igen och dags att fylla almanackan
med allt som ska knölas in efter sommaruppehåll – möten,
diskussioner och patienter som fått stå tillbaka när
sjukvården tar paus. Hela sommaren har dagstidningarna
i både Uppsala och Dalarna (och säkerligen annorstädes också)
handlat om sjukvårdskrisen, väntetider på akuten och bristfällig
bemanning på förlossningen. Egentligen är det en matematisk
omöjlighet att dra ner på verksamhet sommartid inom onkologi och ändå görs det. Trötta medarbetare behöver semester och tid för
återhämtning. Men antalet nya och befintliga cancrar är inte färre i
juli än i november.
Själv har jag länge undrat när någon ska göra studien där vi jämför
behandlingsutfall och överlevnad mellan de som insjuknar i juni och
de som insjuknar i januari. Finns ingen pigg ST-läkare som skulle
vilja göra detta till sitt projekt? Efter att ha suttit om höstarna och
hört patienternas berättelser om färdvägen genom sjukvården i
semestertider är jag övertygad om att vi skulle se skillnader. Frågan
är bara om vi skulle vilja, och våga, se resultaten från en sådan
studie? Och bemanna upp cancersjukvården sommartid så att
vården håller samma nivå året runt?
I väntan på den studien får vi istället i detta nummer läsa om vad
som presenterades på ASCO. Skribenterna har vaskat fram det mest
intressanta åt våra läsare.
En fin höst önskar jag er!

Redaktören Nina

Cavalli-Björkman
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3 nyheter!
1. Tidningen

Från och med nyår kommer SOFs medlemstidning att ges ut av ett nytt förlag;
Mediahuset. Därmed sker stora förändringar som vi hoppas ska innebära att
tidningen får ett rejält lyft och helt ny design och layout. När undertecknad
tillträdde som redaktör gjordes en del förändringar men vi tror att de vi
nu planerar kommer att göra ännu större skillnad för SOFs medlemmar. I
samband med bytet av förlag har vi ansökt om ett nytt namn på tidningen som
bättre kommer att reflektera dess innehåll och målgrupp. Medlemmarna får
vänta tills det första numret distribueras för att se vilket namn vi valt…
Vi får ny layout och ny logotyp. Antalet nummer per år minskas till 6 istället
för dagens 8. Vi kommer att få stöd av en eller flera journalister som skriver
artiklar i tidningen och som också kan bevaka möten som SOFs medlemmar vill
ha refererade. ST-läkarna kommer att lyftas fram som en mycket viktig grupp
bland medlemmarna och vi planerar en egen del av tidningen åt dem. Vi har
värvat en senior kollega som kommer att leverera ett intressant kliniskt fall till
varje nummer för läsarna att grubbla över. För att medlemmarna ska hållas à
jour kring vad SOF driver för frågor så skall varje nummer innehålla en ledare
från styrelsen där vi beskriver viktiga händelser och diskussionsämnen.

2. Hemsidan
SOFs hemsida har ett omodernt utseende och är föga funktionellt för
användarna. Vi kommer nu att få hjälp av Mediahuset att designa en ny
hemsida, och håller som bäst på att diskutera vilka funktioner den ska
innehålla. Även här vill vi ha ett ST-läkarforum med information som främst
berör våra yngre kollegor (kurser, utbyten, målbeskrivningar). Vi vill ha länkar
där man direkt ska kunna anmäla sig till nationella möten, samt få information
om kommande kurser och annan typ av fortbildning.
Mötesprotokoll och SOFs stadgar ska finnas tillgängliga via hemsidan för den
som vill läsa dem.
Alla SOFs medlemmar har abonnemang på tidskriften Acta Oncologica via sitt
medlemskap i SOF. Information om åtkomst av e-tidskriften skall också finnas,
lösenordsskyddat, på hemsidan.
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3 nyheter!
2. Hemsidan forts.
Vi diskuterar också behovet av länkar till RCC, vårdprogram (nationella och
internationella) som i framtiden kan läggas till vartefter hemsidan byggs upp.
Preliminärt kommer den nya hemsidan att sjösättas redan under hösten. Vi
kommer med glädje att ta emot era synpunkter och ev. önskemål om funktioner
vi inte tänkt på.
Maila SOFs kansli eller mig!
sof@onkologi.uu.se			
nina.cavalli-bjorkman@onkologi.uu.se

3. SOFs arbetsmiljöenkät
En av de viktigaste (och roligaste) uppgifterna jag haft som styrelsemedlem i
SOF är att ansvara för den arbetsmiljöenkät vi kommer att göra bland Sveriges
onkologer och ST-läkare i onkologi. Att behovet av att inventera hur vi har
det på våra arbetsplatser är stort är uppenbart, och det måste vara en av
SOFs allra viktigaste uppgifter att bevaka att våra medlemmar har så goda
förutsättningar som möjligt att göra ett bra arbete.
Vi planerar dels att maila ut enkäten till alla kliniskt verksamma kollegor och
dels försöka nå dem som inte längre arbetar inom sjukvården. Den senare
gruppen kommer att få en separat enkät med frågor om varför de valt att inte
längre arbeta med patienter och vad fördelarna respektive nackdelarna är med
det nya arbetet.
Vi siktar på att kunna presentera den sammanställda enkäten vid
Onkologidagarna 2015. Snälla ge oss 10 minuter av din tid och fyll i den när
den hamnar i din inkorg!
Nina Cavalli-Björkman
För SOFs styrelse
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Vad händer efter nyår med
kurser och kongressresor?
Vid nyår 2014/2015 upphör läkemedelsindustrins möjlighet att stödja fortbildning och kongressresor genom att stå för halva kostnaden. SOF arbetar nu
aktivt för att hitta nya sätt att organisera kongressresor då det finns ett uppenbart mervärde i att resa i grupp. Bl a lungcancerkollegor har varit i kontakt
med SOF för att påtala sina önskemål om att fortsätta att resa tillsammans då
resorna utöver kongressnyheter också innebär ett viktigt inslag av kollegiala
möten och diskussioner.
Susanne Ottosson Lönn i SOFs styrelse kommer att redogöra mer utförligt för
SOFs arbete i kommande nummer men vill redan nu flagga för planerade aktiviteter nästa år:
•
•

•
•

SOF kommer, i samarbete med Cancerakademien Norr, att ordna grupp-		
resa till ASCO 2015.
Post-ASCO-möte kommer att organiseras och för närvarande diskuteras
lämplig tidpunkt för detta. Eftersom ASCO infaller i början av sommaren
riskerar man stort bortfall av deltagare om Post-ASCO-mötet läggs under semesterperioden. Således vore det strategiskt att hålla mötet antingen i snar
anslutning till ASCO (i juni) eller efter semestrarna i augusti.
I samarbete med Cancerakademien Norr planeras även gruppresa till ASTRO
2015.
Efter framgångarna med Post-ASCO-mötena planeras på samma sätt PostASTRO-möte 2015.

Tanken är att starta upp en verksamhet successivt som på sikt kan utökas så
att det finns möjlighet för SOFs medlemmar att resa organiserat till flera av de
stora möten som hålls inom vårt område. SOFs styrgrupp samarbetar förutom
med Cancerakademien Norr också med landets verksamhetschefer i denna fråga för att bygga upp en långsiktig strategi kring kongress- och utbildningsresor.
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Varmt välkomna att skicka in abstrakt
till Onkologidagarna 2015 i Umeå!

A

bstrakt kan beskriva opublicerade studier, studier presenterade vid andra möten, eller studier publicerade under det
senaste året. Vi välkomnar också fallbeskrivningar, systematiska översikter, samt kvalitets- och förbättringsarbeten
eller andra projekt som pågår på kliniken.

Onkologidagarna är även ett bra tillfälle för ST-läkare att skicka in
abstrakts för att presentera det vetenskapliga projekt eller kvalitetsarbete som ingår i ST-utbildningen.
Abstrakt skall inskickas som separat word-fil med e-post till
gunnar.wagenius@karolinska.se senast den 18 januari 2015.
Abstrakt ska vara på svenska och ska innehålla
• Titel
• Författare med klinik- eller institutionstillhörighet
samt rubrikerna
•
•
•
•

Bakgrund
Material och metod
Resultat
Slutsats

Ange också om ni föredrar att presentera arbetet som föredrag eller
som posterpresentation.
Titel samt själva abstraktet får innehålla maximalt 2000
tecken inklusive blanksteg.
Information kommer att finnas på hemsidan för Onkologidagarna
inom kort.
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Rapport från Post-ASCO - Bröstcancer
Årets ASCO-möte bjöd på spännande resultat av bröstcancerforskning.
Två stora adjuvantstudier, ALTTO och TEXT+SOFT presenterades
under plenarsessionen. Några intressanta resultat rörande fertilitet vid
cytostatikabehandling av bröstcancerpatienter presenterades och vi fick även ta
del av nya rön kring bisfosfonatbehandling i den palliativa situationen.
Resultat
ALTTO: Kunde lapatinibs succé från preliminära neoadjuvanta studier
bekräftas i den adjuvanta situationen? Neoadjuvanta studier (bland annat
neoALTTO) visade ökad andel komplett patologisk remission (pCR) vid
kombinationen av lapatinib och trastuzumab och förhoppningen fanns att detta
indikerade en förbättrad sjukdomsfri överlevnad. I ALTTO studien jämfördes
anti-HER2 terapi med lapatinib enbart, i kombination med trastuzumab eller
enbart trastuzumab adjuvant till kvinnor med HER2-positiv bröstcancer.
Resultaten var dock nedslående, man såg ingen signifikant skillnad i
varken sjukdomsfri överlevnad eller totalöverlevnad. Redan 2011 gjordes en
interimanalys som visade sämre effekt för gruppen som fick enbart lapatinib
varvid denna studiearm stängdes och heller ej blev presenterad på ASCO.
Lapatinib gav mer biverkningar, framför allt diarré och levertoxicitet, och
därmed lägre dosintensitet än trastuzumab. Resultaten från de tidigare
neoadjuvanta studierna var således inte överförbara i den adjuvanta
situationen vilket är anmärkningsvärt och på nytt väcker frågan kring hur
vi ska använda pCR som surrogatmarkör avseende sjukdomsfri överlevnad i
framtiden.
TEXT+SOFT: Nytt behandlingsalternativ för premenopausala ER-positiva
bröstcancerpatienter? I en samanalys av TEXT- och SOFT-studien jämfördes
adjuvant behandling med aromatashämmaren exemestan och goserelin med
tamoxifen och goserelin till premenopausala ER-positiva kvinnor med bröstcancer. SOFT-studien hade dessutom en arm med enbart tamoxifen vilken tyvärr ej
blev presenterad på ASCO. Studien visade en signifikant skillnad i sjukdomsfri
överlevnad till fördel för exemestan och goserelin (91% vs 87%, HR 0,72), och
även bättre fjärrmetastasfritt intervall (94% vs 92%, HR 0,78). Det var inte någon signifikant skillnad i totalöverlevnad mellan de båda armarna. Resultaten
skiljer sig från en tidigare studie med samma upplägg, ABCSG-12, som presenterades på ASCO 2008, där man inte såg någon skillnad i sjukdomsfri överlevnad mellan anastrozol och goserelin jämfört med tamoxifen och goserelin.
ABCSG-12 studien var dock en mindre studie med kortare behandlingsstid (3
år). Innan någon ändring i klinisk praxis kan bli aktuellt bör vi invänta resultaten från Tamoxifenarmen i SOFT-studien som väntas presenteras på San Antoniomötet 2014. Behandling med exemestan och goserelin är förenat med mer
biverkningar än den standardbehandling vi har idag med enbart tamoxifen och
vinsten bör vara övertygande innan ändring av klinisk praxis sker.
Meddelande från SOF 7/2014
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POEM: Många kvinnor riskerar sin fertilitet i och med tuff
cytostatikabehandling på grund av att ovarierna tar skada. I studien POEM ville
man undersöka om tillägg av goserelin under pågående cytostatikabehandling
kunde skydda ovarierna och därmed öka möjligheten att bevara fertiliteten hos
ER-negativa premenopausala bröstcancerpatienter. Studien visade 2 år senare
att tillägg av goserelin var associerat med lägre andel utebliven ägglossning,
8% vs 22% och högre andel graviditeter 21% vs 11% och fler barn föddes, 18
st vs 12 st. Man såg inte någon försämrad behandlingseffekt i gruppen som
fick goserelin. Resultaten avseende fertilitet ansågs mycket intressanta och
studien var så bra gjord att detta redan är uppe för diskussion att införas i
klinisk praxis. För de ER-positiva premenopausala bröstcancerpatienterna är
situationen mer komplex. Vi behandlar idag inte dessa patienter med goserelin
under pågående cytostatika bland annat på grund av rädsla för att sådan
behandling skulle minska tumörcellernas känslighet för cytostatika. Dessa
patienter skall dessutom behandlas i fem år med antihormonell terapi efter
avslutad cytostatika.
OPTIMIZE-2: Behandlingsintervallet för bisfosfonater har länge varit föremål
för diskussion. Studien OPTIMIZE-2 kan ge oss stöd att efter ett år glesa ut
intervallet från gängse 4 veckor till 12 veckor. Man såg ingen skillnad i vare
sig skelettrelaterade händelser eller biverkningar hos de skelettmetastaserade
bröstcancerpatienter som fick Zolendronsyra var 12:e vecka istället för var 4:e.
Även dessa resultat torde kunna införlivas i praxis redan idag.
Således både nedslående och lovande resultat från årets ASCO, där ett några
resultat inom snar framtid potentiellt kan ändra våra kliniska rutiner.
Text:

ST-läkare Emma Ekefjärd, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
och
Överläkare Henrik Lindman, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
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CNS
Introduktion
CNS-cancer på ASCO 2014 presenterades i många fas-1 och 2 studier där man
exempelvis provat vaccinbehandling. Uppföljningsdata från bland annat två stycken
fas-3 studier presenterades. Den ena fas-3 studien, som kan ändra klinisk praxis
framöver, presenterade överlevnadsdata som visade att högriskpatienter med gliom grad
2 som fått tillägget av 6 kurer PCV efter strålbehandling levde i median 5,5 år längre.
Medulloblastom ägnades en educational session där tonvikten låg på att försöka minska
sena biverkningar av behandlingen med bland annat minskade strålfält och införandet
av protonterapi.
Resultat
Lågmaligna hjärntumörer
Buckner et al. (abstract 2000) presenterade ytterligare uppföljningsdata från studien;
Phase III study of radiation therapy with or without procarbacin, CCNU, and vincristin
(PCV) in low grade glioma.
Studien, RTOG 9802, en fas tre, randomiserad multicenterstudie rekryterade
251 patienter med låggradiga gliom (astrocytom (A), oligoastrocytom (OA) eller
oligodendrogliom (O) alla grad II) mellan oktober 1998 och juni 2002 för att undersöka
betydelsen av kemoterapi som tilläggsbehandling efter radioterapi (RT). Patienter som
inkluderades var så kallade högriskpatienter för recidiv det vill säga < 40 år med icke
radikal extirpation av tumören eller biopsi, eller > 40 år oavsett radikalitetsgrad av
tumörextirpationen. Data från långtidsuppföljning (median 12 år) visade att patienter
som både fått RT och 6 kurer PCV hade en signifikant (p=0.03) längre medianöverlevnad
(MST) jämfört med patienter som enbart fått RT (13.3 år vs 7.8 år) dessutom längre
median progressionsfri överlevnad (PFS) (10.4 vs 4.0 år) (p=0.002). A eller A-dominant
OA histologi (vs O eller O-dominant OA) var prognostisk för sämre OS (p <0,001; HR =
2,16) och PFS (p <0,001; HR 1,85). Analyser av 1p/19q deletioner och IDH mutationer
hade ännu inte slutförts.
Lautenschlaeger et al. (abstract 2002) presenterade resultat från studien; A 6-gene
signature for outcome prediction of grade II/III glioma.
Man hade identifierat 6 olika gen-klasser hos gliom grad 2 och 3 som kunde förutsäga 3
års överlevnad för patienter äldre än 40 år och 7-års överlevnaden för patienter yngre än
40 år oberoende av histologi, grad eller IDH1 mutationsstatus.
Glioblastom
Phillips et al. (abstract 2001) presenterade data från AVAglio studien; Correlation of
molecular subtypes with survival in AVAglio (bevacizumab (Bv) and radiotherapy (RT) and
temozolomide (T) for newly diagnosed glioblastoma (GB)).
Man hade identifierat olika molekylära subtyper av glioblastom (mesenkymal,
proliferativ, proneural (IDH1-muterad (med bättre prognos) alt. wildtype (sämst prognos))
Meddelande från SOF 7/2014
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och oklassificerad). Analyser visade att Proneural (IDH1-wildtype) hade nytta av Bv
som tillägg till RT+T vs Placebo med en förlängd OS 4,9 månader (p=0.002). Man såg
ingen skillnad i OS för mesenkymal eller proliferativ subtyp men förlängd PFS för
mesenkymal subtyp. Resultaten tyder på att en undergrupp (proneural IDH1-wild type)
av nydiagnostiserade GB kan ha nytta av Bv. Resultaten behöver valideras i ytterligare
studier.
Wen et al. (abstract 2005) presenterade data från en randomiserad fas-2 vaccinstudie; A
randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial of dendritic cell (DC) vaccination
with ICT-107 in newly diagnosed glioblastoma (GBM) patients.
Studien undersökte om tillägget med tumörantigenladdat DC-vaccin (ICT-107) till
kirurgi och RT+T ökade OS eller PFS. 124 patienter randomiserades 2:1 att få IKT-107
eller dess matchande kontroll. Patienterna fick RT+T och sedan induktions ICT-107
eller dess kontroll, sedan underhåll T i 12 månader. Boostervaccination gavs vid en,
tre och sex månader efter induktion, och var 6:e månad efter det. Resultaten visade att
OS i experimentarmen var 3 månader vs 2 månader i kontrollarmen och inte statistiskt
signifikant. PFS 3 månader längre i vaccinationsgruppen och signifikant. Man planerade
att gå vidare med en fas-3 studie.
Medulloblastom
En educasional session ägnades åt medulloblastom där panelen presenterade
bakgrundsfakta om medulloblastom både hos barn och unga vuxna och strävan
att minska senbiverkningarna av behandlingen. Man visade att i USA så har
medulloblastomöverlevare 8,4 gånger högre mortalitet jämfört med ”friska” jämnåriga.
Man gick igenom bland annat en studie som undersöker möjligheterna att minska den
totala karniospinala stråldosen och minska strålvolymen till bakre skallgropen genom
att ge boost enbart till tumörområdet. Protonterapi presenterades som ett lovande
område eftersom stråldosen till riskorganen i bröst, buk och bäckenregionen minimeras.
Sammanfattning
En studie på högrisk grad 2 gliom presenterade långtidsdata vilket bör leda till
ändring av klinisk praxis med tillägget av 6 kurer PCV efter RT. I AVAgliostudiens
subtypsgruppering av glioblastom identifierades proneurala IDH1-wildtype som hade
nytta av Bv. Kanske en kommande framtida prediktiv analys för eventuellt tillägg av Bv
till radiokemobehandling? I framtiden kan det bli aktuellt med sub-riskgruppsindelning
av maligna gliom och identifiering av prediktiva och prognostiska faktorer inför
behandlingsval. Vid behandlingen av medulloblastom går vi mot minskade strålfält och
protonterapi.
Text:

Specialistsläkare Helene Hörberg, Sörmlands onkologiska klinik, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
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GI-cancer
Introduktion
Det var många intressanta presentationer inom GI cancrar på årets ASCO. En
av dem var på plenary session och andra på speciella ”educational session”.
Mängdmässigt var mest information presenterat på ”Poster session”. Fokus var
på överlevnadsvinst samt att hitta kliniskt andvändbara prognostiska faktorer.
Resultat
Kolorektal cancer
Venook et al presenterade på “Plenary sessions” resultat från en fas III studie
“Phase III trial of FOLFIRI or FOLFOX with Bevacizumab or Cetuximab for
patients with w/KRAS wild type untreated metastatic adenocarcinoma of colon
or rectum”.
Totalt omfattade studien 1140 patienter; en för colorektal cancer stor studie.
Tanken med den här studien var att hitta bästa första-linjens behandling för
metastatisk kolorektal cancer och jämföra VEGF inhibitor med EGFR inhibitor
i första linjen. Varje studiecentrum kunde välja FOLFOX eller FOLFIRI
som primär behandling med tillägg av Bevacizumab (VEGF inhibitor) eller
Cetuximab (EGFR inhibitor) efter randomisering. Primär endpoint var total
överlevnad, progresssionsfri överlevnad samt att se eventuella interaktioner
mellan kemoterapi och antikroppar tumörbiologiskt. Alla patienters
tumörer undersöktes för K-Ras mutation status i kodoner 12 och 13 innan
randomisering och bara de patienter som vara vildtyp kunde inkluderas i
studien.
Totalt fick 73% av alla patienter FOLFOX behandling och 27% FOLFIRI.
Dessutom fick 73% av de med FOLFOX Bev medan 74% av de som fick FOLFIRI
fick Cet som tillägg. PFS var 10,8 månader i Bev grupp medan 10,4 var i Cet
grupp, utan signifikant skillnad mellan dem. FOLFOX med tillägg av Cet gav
längst OS, dock ej signifikant; p=0,09. Patienten som fick FOLFIRI och Bev
levde längst av alla, 33,4 månader, dock utan signifikant vinst jämfört med
dem som hade FOLFIRI med Cet (P=0,28). Forskarna har också identifierat en
grupp som fortfarande lever, 84 månader efter randomisering, dock utan att
hitta någon biologisk förklaring till detta i dagsläget. De har också identifierat
biverkningar med mest hudreaktion med grad 3 problem i grupp som fick Cet.
Slutsats visade imponerad överlevnad på 29 månader för hela patientcohorten.
Det är nästan 2 gånger längre än den överlevnad som patienterna hade i mitten
på 90-talet.
Sista konferensdygnet berörde heterogenicitet av kolorektala tumörer och försök att hitta något gemensam när det gällde tumörbiologi. Sessionen kallades
”Colorectal Cancer: Not Just One Disease” och hade flera intressanta presentationer.
Meddelande från SOF 7/2014
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”Molecular subtyping of colon cancers reveals distinct prognostic groups
(NCCTG N0147)” från Sinicrope et al presenterade genetisk information från
2720 patienter. De kunde indela patienter i 5 olika grupper. De vanligaste
traditionella indelningarna har varit utan mutationer i KRAS eller BRAF gener
eller brister i DNA mismatch repair (MMR). ”Colorectal Cancer Subtyping
Consortium ” har också identifierat 5 olika grupper av tumörer, med
genetisk information från 4562 tumörprover. Deras genetiska profiler kunde
man relatera till de kliniska uppgifterna och målet är att därigenom skapa
prognostiska faktorer i framtiden.
Ventrikelcancer
Affisch 4076 visade en överlevnadsvinst i andra linjens med Ramucirumab
behandling hos patienter med metastaserande ventrikelcancer. (RAINBOW:
A Global, Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Ramucirumab plus
Paclitaxel vs Placebo plus Paclitaxel in the Treatment of Metastatic Gastric
Adenocarcinoma Following Disease Progression on First-Line Platinum- and
Fluoropyrimidine-Containing Combination Therapy: Results of a Multivariate
Cox Regression Analysis Adjusting for Prognostic Factors).
Sammanfattning
Sammanfattningsvis, kan vi nu konstatera att medianöverlevnaden vid
metastaserad kolorektal cancer är nästan 2,5 år. VEGF eller EGFR inhibitorer
som tillägg vid första linjens behandling är likvärdiga i effekt, däremot är
biverkningsprofilen fr.a. vad gäller hudbiverkningar ogynnsammare för EGFR
inhibitorer. Det tycks vara så att det är större skillnader på höger och vänster
colon genetiskt än på höger kolon och rektum vilket stöder ex adjuvant
behandling av rectalcancer på ett likvärdigt sätt som koloncancer. Den
genetiska information som nu samlas kommer att ge oss bättre information vad
gäller heterogenicitet av olika kolorektala tumörer och i en framtid kunna ge
oss kliniskt andvändbara prediktiva och prognostiska faktorer.
Text:

ST-läkare Braslav Jovanovic, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
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På årets ASCO låg fokus inom gynekologisk cancer på hur man ska
kunna skräddarsy behandlingen för patienter med ovarialcancer. Epitelial
ovarialcancer har hittills betraktats och behandlats som en sjukdom, utan
stratifiering för olika histologiska eller molekylärbiologiska celltyper. Med
ökad insikt och kunskap har nu föreslagits uppdelning i två grupper; typ 1
och typ 2 baserat på genetiska, kliniska och histologiska likheter. Trots det
är behandlingen fortfarande densamma. Det finns således ett stort behov av
mera kunskap om tumörspecifika egenskaper som kan ligga till grund för en
individualiserad behandling.
Flera av studierna som presenterades på ASCO fokuserade just på möjligheten
att skräddarsy behandlingen av ovarialcancer. Dr Joyce Liu från Boston
(Lui et al, 2014) presenterade data från en intressant fas II-studie som
jämförde kombinationsbehandling med PARP-hämmaren Olaparib och
angiogeneshämmaren Cediranib med singelbehandling med Olaparib hos
patienter med platinumkänslig recidiverande ovarialcancer. Studien visade
en knapp fördubbling i progressionsfri överlevnad för kombinationsgruppen
jämfört med Olaparibgruppen (17,7 månader respektive 9 månader).
Nämnvärt i denna studie är att man vid kombinationsbehandlingen inte
bara såg en bra effekt hos patienter med BRCA-mutation, utan även hos
patienter utan mutation i BRCA-generna, en grupp som i tidigare studier
inte svarat på behandling med bara PARP-hämmare. Dock noterades mer
grad 3/4 biverkningar i kombinationsgruppen (diarré, fatigue och hypertoni),
biverkningar som dock är behandlingsbara.
Onkologin idag är i stort behov av prediktiva test eller markörer, som kan
användas för att förutse svaret på en viss behandling hos den enskilde
patienten. Vidare blir tumörers genuttryck alltmer betydelsefullt när
behandling ska väljas. Två grupper från Tyskland (Winterhoff et al, 2014)
respektive Skottland (Gourtey et al, 2014) presenterade lovande data där man
genom tumörers genuttryck kunde prediktera respons på behandling med
angiogeneshämmaren Bevacizumab. Man konstaterade att en undergrupp
av patienter med ett överuttryck av immunrelaterade gener svarade sämre
på Bevacizumab och till och med fick försämrad progressionsfri överlevnad
då denna behandling gavs tillsammans med cytostatika. Patienter med ett
överuttryck av gener involverade i angiogenes och kärlutveckling (så kallad
pro-angiogenetisk profil) fick ökad progressionsfri överlevnad vid behandling
med Bevacizumab. Trots att dessa retrospektiva data fortfarande är alltför
prematura för att kunna implementeras i kliniken är det två mycket intressanta
studier som på ett övertygande sätt predikterar känslighet för antiangiogenetisk
terapi vid ovarialcancer, något som mig veterligen inte tidigare visats.
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Dr Sugiyama och kollegor från Japan (Sugiyama et al, 2014) presenterade
resultat från en randomiserad fas III-studie som jämförde standardbehandling
med Karboplatin/Paklitaxel med Irinotecan/Cisplatin i första linjen för
patienter med klarcellig ovarialcancer. Ingen överlevnadsvinst påvisades för
Irinotecan/Cisplatin-gruppen men studien är trots det betydelsefull. Det är
den första fas III-studien som görs på en histologisk subgrupp av ovarialcancer
och samtidigt svarar den på en viktig fråga som många tidigare ställt; finns
det en alternativ behandling för patienter med klarcellig ovarialcancer?
Dessa patienter svarar mer sällan på standardbehandling än övriga och
prognosen är generellt sämre för denna subgrupp. Eftersom behandlingarna
har olika biverkningsprofiler skulle Irinotecan/Cisplatin kunna vara en
alternativ behandling för en specifik patient som av någon anledning inte tål
standardbehandling.
Ett annat stort fokus på årets ASCO låg på immunterapi. En spännande studie
som lyftes fram av arrangörerna som en av fyra viktiga immunterapistudier
avsåg immunterapi vid avancerad cervixcancer (Hinrichs et al, 2014). Nio
patienter med metastaserad HPV-positiv cervixcancer behandlades med en
enstaka infusion T-celler som tagits från patientens egen tumör och odlats i
labbet. Hos 6/8 patienter var T-cellerna reaktiva mot två viktiga antigen för
HPV och hos samtliga av dessa kvinnor erhölls god respons av behandlingen
med objektiv minskning av tumörbörda (RECIST). I studien sågs komplett
respons hos två av patienterna med metastaserad sjukdom och intressant var
att dessa patienter fortfarande var tumörfria ett år efter behandlingen. Detta
är den första studien som kunnat visa att reaktiva T-celler kan påverka och
krympa epitelial cancer, och trots att studien är liten är resultaten lovande.
Slutligen ska nämnas en prospektiv studie från Durham, USA (Havrilesky
et al, 2014) som undersökte vilka faktorer som styr och påverkar patienters
behandlingsval. Nittiofem patienter med avancerad eller recidiverande
ovarialcancer deltog och fick inför beslut om behandlingen svara på ett
frågeformulär rörande administreringssätt av olika cytostatika, besöksfrekvens
på mottagningen, förväntad progressionsfri överlevnad samt förväntade
biverkningar. Progressionsfri överlevnad var den faktor som dominerade
vid val av behandling men patienterna var beredda att signifikant minska
progressionsfri överlevnad till förmån för att minska biverkningar från svåra till
milda. Som exempel kan nämnas att kvinnorna var beredda att acceptera en
minskad överlevnad med knappt 7 månader mot mindre besvär med illamående
och kräkningar. Detta är inte bara intressant och tänkvärt i den kliniska
vardagen, utan även i ett större perspektiv.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det vid årets ASCO bjöds på många
spännande presentationer inom gynekologisk cancer, men att data ännu inte
riktigt är redo att implementeras i den kliniska vardagen. Snarare kan flera av
resultaten bana väg för förändrad behandling i ett lite längre perspektiv som
exempelvis kombinationen av PARP-hämmare och angiogeneshämmare vid
ovarialcancer. Denna kombination kommer nu testas på en patientpopulation utan BRCA-mutation och vi ser fram emot resultat från denna studie. Med
genexpression börjar vi närma oss att kunna prediktera vilka patienter som är
betjänta respektive inte är betjänta av behandling med Bevacizumab. Molekylär
klassifikation med hjälp av genuttryck skulle potentiellt kunna guida vid val av
terapi i framtiden, men vi är tyvärr inte där riktigt än. Resultaten behöver valideras i fler och större prospektiva studier. Avslutningsvis bör framhållas vikten
av att vi som läkare involverar patienten vid val av behandling, då den enskildes preferenser kan ligga på ett helt annat plan än för oss som arbetar i vården.
Text:

ST-läkare Josefin Fernebro, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
och
Överläkare Kjell Bergfeldt, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Välkomna till ST-läkarutbildning i
Umeå den 16-17 mars 2015 i samband med Onkologidagarna
Ämnesområde: Lymfom
Kursen är en översiktskurs innehållande epidemiologi, patologi, diagnostik och
behandling vid lymfom
Plats: Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Kurstider: 16 mars kl 09.00 - 17 mars kl 12.00
Kursansvarig: Överläkare Karin Papworth, e-mail: karin.papworth@vll.se
Anmälan och övrig information finns på hemsidan - www.onkologidagarna.se
Kursen är även öppen för sjuksköterskor
Finalt program presenteras senast den 1 december
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Presentation av nya styrelsemedlemmar
Jag heter Jenny Jönsson och är 34
år. ST-läkare i onkologi, arbetar vid
Skånes Onkologiska Klinik sedan 2009.
Kombinerar ST:n med forskarutbildning
på deltid. Har siktet inställt på att bli
gynonkolog och är främst intresserad av
ovarialcancerbehandling.
Doktorandprojektet handlar om genetiska
uttryck i ärftlig och sporadisk ovarialcancer.
Spelar i ett storband och är aktiv i klinikens
bokklubb.

Jag heter Anastasios Papadopoulos, är 31
år gammal och arbetar sedan 2012 som STläkare på Jubileumskliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. De två
cancergrupperna som hittills har attraherat
mitt intresse är bröstcancer och sarkom.
Det är en stor ära för mig att vara ST –
läkarrepresentant i SOF-styrelsen. Jag
ser fram emot att dela och diskutera idéer
i första hand med fokus på utbildningen
under onkologi-ST.
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Välkomna till
Onkologidagarna i Umeå 2015
Välkommen till Umeå 2015, norra Sveriges mest
befolkningsrika kommun med ca 118 000 invånare
och en medelålder på 38 år.
Vägarna hit är många. Umeå Airport som ligger
endast ett par kilometer från stadskärnan har idag
tre flygbolag som trafikerar till och från Stockholm
med upp till 18 dagliga avgångar. Resan tar
endast en timme. Flygplatsen är en av de mest
trafikerade i Sverige och i och med närheten till city
har möten i Umeå möjlighet att vara mer
tidseffektiva.
Att som besökare både äta och bo i Umeå är en
fröjd. Här hittar man allt från designhotell till
mindre, genuina logialternativ. Idag finns ca 1200
hotellrum och Umeå är en stad som växer.
Sveriges bästa universitetssjukhus finns i Umeå.
Den medicinska kvaliteten väger tyngst när
tidningen Dagens Medicin 2014 för andra året i
rad listar landets bästa sjukhus. NUS får
förstapriset efter att tidningen gjort en samlad
bedömning av ett 90-tal parametrar. Den
parameter som väger i särklass tyngst är den
medicinska
kvaliteten
och
här
har
universitetssjukhuset bäst resultat.

Idag har Umeå Universitet, som byggdes redan
1965, ca 37 000 studenter. Sedan invigningen av
universitetet har Umeås befolkning fördubblats, och
detta är en av andledningarna till att Umeåborna
är så unga i jämförelse med resten av landet.
Här finns många växande företag inom
framförallt bioteknik, medicin, informationsteknologi, miljö och energi.
I det mångkulturella Umeå finns mycket att se och
göra. Här finns Norrlandsoperan med Symfoniorkestern och det internationellt kända Bildmuséet.
Eller varför inte planera in ett besök på det
världsunika ”Guitars, the Museum”?
Läs gärna mer om vad Umeå har att erbjuda på
www.visitumea.se.
Vi lovar er en Onkologivecka i mars 2015 med en
mix av vetenskap, möten, information och debatter
levererat i vacker miljö. Vi lovar också att krydda
veckan med både kultur och god lokal mat.
Välkommen till Umeå!

