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Redaktörens rader

D

etta är årets sista utgåva av Meddelande
från SOF. Det innebär också slutet av flera
års samarbete med förlaget Informa, som
trycker tidningen för sista gången. Efter
nyår byter vi förlag och samtidigt kommer tidningen
att få nytt namn och föreningen att få en modernare
logotyp. Vi välkomnar medlemmarnas synpunkter på
förnyelsen och ni är varmt välkomna att höra av er
till mig när tidningen landar hos er i februari.
Detta nummer fylls av en rapport från en givande
kurs på Skandionkliniken samt från Kjell Bergfeldt
som beskriver det senaste årets RCC-arbete i
hans region. För den vetenskapligt intresserade
finns många rapporter från årets Post-Ascodeltagare. Ta också chansen att söka stipendier till
bröstcancerforskning, möjligt genom en generös
donation från BRO.
Vi tackar Informa för mångårigt samarbete och
önskar våra läsare en fin jul- och nyårshelg.

Redaktören Nina

Cavalli-Björkman
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Protonterapikurs i Uppsala

D

”Det är vi som är Skandionkliniken”

et var så Håkan Nyström från Skandionkliniken inledde efter
utbildningskursen i protonterapi på Skandionkliniken i Uppsala
24-26 september. Kursen genomfördes som ett samarbete mellan
Skandionkliniken, IBA (leverantören) och SOF.

Vi som kom dit var 37 förväntansfulla onkologer, de flesta från universitets
sjukhusen men hälften av länsonkologklinikerna var också representerade.
Det var ett väl genomarbetat program med fantastiskt kunniga och
engagerade föreläsare. Tre influgna experter från USA med stor vana
av protonterapi deltog, Eugen Hug från ProCure, Shannon McDonald
från Massachusetts General Hospital och James Metz från Philadelphia
University Hospital. Under dagarna delade de med sig av sina erfarenheter
och gav mycket givande synpunkter/råd inför starten av Skandionkliniken.
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På ett generöst sätt delade de även med sig av sin erfarenhet när det gäller
protokoll/studier på sina respektive kliniker.
Först ut var Håkan Nyström som berättade historien om Skandionkliniken
från beslutet 2005 via det första spadtaget den 9 juni 2011, cyklotronens
ankomst maj 2013 till planeringen att den första patienten skall kunna få
sin behandling i juni 2015. Allt verkar gå på räls när det gäller installation
och inmätningar. Det återstår en hel del arbete bland annat för oss
onkologer innan juni där tumörgrupperna skall definiera vilka patienter
som skall ha behandling och färdigställa protokoll. Arbetet skall ske med
distribuerad kompetens och då är det viktigt att förstå menade Håkan,
”att det är vi som är Skandionkliniken”. Alla patienter inklusive eventuella
utländska patienter skall gå via universitetssjukhusen som är ”the only way”
som Håkan utryckte det.
Efterutbildningskursen är en del av IBAs utbildningspaket och James Metz
berättade mer vad proton-utbildningsprogrammet innehåller. Dels utgörs
det av en web-baserad utbildning utarbetad i Philadelphia. I den finns ett
basprogram för alla, därefter olika program utifrån yrkeskategorier. Kopplat
till varje avsnitt finns kontrollfrågor.
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Enligt Thomas Björk Eriksson kommer alla kliniker i landet att få tillgång
till denna utbildning. Till utbildningspaketet hör även utbildning i två veckor
på protonavdelningen i Philadelphia. Två grupper, en i november och en i
januari kommer att inhämta mer kunskap/erfarenhet inför vårt fortsatta
arbete. Hillevi Rylander från Göteborg har lovat komma med en reserapport
till vår tidning efter hon varit där.
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Anders Montelius från Uppsala gick välbehövligt igenom basal fysik när
det gäller protoner för att ge oss en bra grund att stå på. Hur protoner
kan levereras berättade Anna Bäck om på ett mycket föredömligt sätt.
På Skandionkliniken kommer man använda sig av så kallad pencilbeam
scanning teknink (PBS).
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På onsdageftermiddagen fick vi också oss till livs en helt otrolig (tycker jag)
strålbiologiföreläsning om potentiella skillnader mellan protoner och fotoner
av Catherine West från Manchester. Mycket är fortfarande outforskat när
det gäller strålbiologi för protoner.
Efter en rundtur av den färgstarka Skandionkliniken(mycket olika klara
färger på väggarna) fick vi avnjuta en god middag i restaurangen på hotellet
ovanpå kliniken. Hotell von Kraemer ligger på de tre översta våningarna och
öppnade i augusti. Rummen (84 st) är jättefina och sängen var mycket skön
att krypa ner i efter de intensiva kursdagarna.
Dag 2 inleddes med föredrag och dialog om behandlingsförberedelser med
allt från fixationsmaterial till positionering och transportsystem. Per Munck
av Rosenschöld från Köpenhamn höll föredrag om viktiga aspekter att ta
hänsyn till i samband med planeringen av protonbehandlingen såsom
förändringar i vävnaders densitet och rörelser.
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Mycket av resterande del av kursen ägnades åt de olika tumörgruppernas
arbete. Alla grupper fick berätta hur långt de kommit med sitt arbete
med protokoll och studier. Dosplaner man arbetat med inom respektive
tumörgrupp på protonskolan presenterades även i anslutning till detta. De
inbjudna amerikanska gästerna kom med kommentarer och synpunkter
vilket gjorde att det blev många bra diskussioner vilket är bra att ta med sig
i det framtida arbetet. Vissa grupper har kommit mycket längre än andra
men mycket arbete återstår innan juni 2015.
Många onkologer vittnade om att det varit svårt att få tid till det förbere
dande arbetet med protonbehandlingarna. Bland annat haft svårt att
prioritera protonskolan, den har även upplevts varit mer för dosplanerare
och fysiker. Protonskolan har endast funnits för universitetssjukhusen
varför jag inte personligen har egen erfarenhet, men utifrån det som
presenterades upplever jag att arbetet sannolikt kommit längre om det
funnits stöd från andra centra med erfarenhet av protonbehandling. Det
återstår således en hel del som behöver lösas innan vi kan komma igång. Dr
Hug menade att vi bör räkna med att första året kommer vara ”messy”.
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Det var sammantaget en mycket givande och välbehövlig kurs. Jag
rekommenderar alla onkologer som arbetar med strålterapi att gå nästa
kurs för enligt hörsägen skall den vara återkommande. Jag ser också ett
behov av att man regelbundet har träffar för hela Sverige för diskussion/
utvärdering/planering av behandlingen med protoner på Skandionkliniken.
Det är extra viktigt med bra och regelbunden återkoppling eftersom arbetet
på Skandionkliniken kommer att skötas genom distribuerad kompetens.
Nu återstår inte många månader innan den första patienten skall få sin
behandling, många utmaningar återstår och därför riktar jag en uppmaning
till alla mina verksamhetschefskollegor att prioritera arbetet kring Skandion
kliniken. De onkologer som är inblandade behöver avsatt tid för detta arbete
om vi skall lyckas, glöm inte att ”det är vi som är Skandionkliniken”.
Sist men inte minst vill jag tacka den underbara kursledningen Thomas
Björk Erikson, Håkan Nyström, Hillevi Rylander, Christina Goldkuhl och
Maria Hoorn för en fantastiskt lyckad kurs, bra program, bra diskussioner
och ett bra socialt program. Till och med hade de fått in en middag på
slottet.
Vid tangenterna Magnus Lagerlund, Kalmar

Foto

Jan Nyman , Göteborg
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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!
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Vad har hänt inom RCC under 2014?
Kortare väntetider i fokus
Jag vet inte hur många gånger jag
mött förtvivlade patienter som inte
fått tid för röntgen, som fått veta att
svaret från patologen dröjer, att det
inte finns någon operationstid förrän
om åtta veckor eller att det inte finns
plats för cytostatikabehandling förrän
om tre eller till och med fem veckor.
Kortare väntetider är viktigt för cancerpatienterna. Då är det också viktigt
för alla oss som på olika sätt arbetar
i cancervården. Kortare väntetider är
också en central uppgift för alla regionala cancercentrum i landet.
Införande av standardiserade vårdförlopp i landet
Just nu pågår förberedelser för att
införa standardiserade vårdförlopp
nationellt där väntetider och jämlikhet
står i fokus. Det grundar sig på ett regeringsbeslut och kommer att genomföras i hela landet de närmaste åren.
Förebilden är den danska modellen
pakkeforløb. Att införa standardiserade vårdförlopp kommer i praktiken
innebära att vården för en viss diagnos utformas enligt en standardiserad
modell där acceptabla ledtider är fastlagda. Arbetet kommer att ske i nära
samarbete mellan RCC och vården i
respektive landsting.
Väntetider i realtid för bröstcancer
På RCC Stockholm – Gotland har vi
nyligen lanserat en möjlighet för vårdgivare och patienter att följa väntetider kontinuerligt mer eller mindre i
realtid. Syftet är att klinikerna enklare
ska kunna se resultatet av sitt för-
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bättringsarbete. Statistik hämtas från
befintliga system och finns på såväl
länsnivå som för enskilda sjukhus.
Bröstcancer är första diagnosen och
framöver kommer realtidsdata för andra cancerdiagnoser.
22 dagar från misstanke om cancer
till diagnos
Sedan september finns Stockholms
läns första Diagnostiska Centrum
på Södertälje sjukhus. Inom 22 dagar ska patienter med misstanke om
cancer eller annan allvarlig sjukdom
kunna få en diagnos. För patienterna
innebär det snabb kontakt, kortare
utredningstider och trygghet. Under
projekttiden erbjuds patienter i södra
delen av Storstockholm denna koordinerade utredning. Verksamheten följs
noga och utvärderingen av de första
månadernas verksamhet är mycket
positiv. Inte minst ser man möjligheterna till fortsatt utveckling av ett effektivt samarbete mellan sjukhus- och
primärvården. På sikt är förhoppningen att det ska utvecklas fler diagnostiska centra över hela länet.
Teknik och arbetssätt för snabbare
bilddiagnostik
Genom att arbeta i bilddiagnostiska
nätverk minskar väntetiderna och vården förbättras för cancerpatienterna.
Med ny teknik och nya arbetssätt kan
man få snabb tillgång till specialister som det kan vara brist på i vissa
regioner, till exempel patologer och
radiologer. Bland annat görs digitaliserade patologiglas tillgängliga via en

Meddelande från

webbaserad plattform för analys av
experter på ett annat sjukhus. Detta
har införts med mycket goda resultat på sjukhus i södra Sverige och
Stockholms läns landsting. Det är ett
av delprojekten i det Vinnova-finansierade projektet ExDIN, Exchange of
Diagnostic Images in Network, som
presenterade sin slutrapport i början
av hösten. Projektet är ett samarbete
mellan RCC, flera landsting, högskolor
och andra organisationer. Under hösten ansöker projektet om nya medel
från Vinnova för att arbeta vidare med
bland annat utvecklandet av effektivare multidisciplinära konferenser.
Satsning på kontaktsjuksköterskor
i regionen
Kontaktsjuksköterskorna har en
nyckelroll i att hjälpa patienten att få
en så bra och smidig sjukdomsresa
som möjligt. RCC i hela landet har enats om en gemensam högskoleutbildning för kontaktsjuksköterskor. Den
består av kurser i allmän onkologi,
roll, uppdrag, processtänk och förbättringsarbete.

SOF

Första kursen i RCC Stockholm – Gotland fulltecknades mycket fort och
fler kurser är att vänta till nästa år.
En annan satsning är rekrytering
till tio tjänster i regionen som samordnande kontaktsjuksköterskor.
De ska ha en övergripande samordningsfunktion i olika vårdprocesser i regionen. De samordnande
kontaktsjuksköterskorna ska stötta
befintliga kontaktsjuksköterskor med
att utveckla och stärka samverkan
med olika aktörer inom cancervården.
Nätverk har även startat upp för kontaktsjuksköterskor inom alla diagnosgrupper. Nätverken leds av sjuksköterskor från RCC Stockholm – Gotland
och arbetar med gemensamma frågor
som till exempel införande av Min
vårdplan och behandlingsinformation
till patienter.
Samarbete för resultat
Cancervården i Sverige och i regionen
är bra men det finns förbättringsmöjligheter. RCC Stockholms – Gotlands
uppgift är att samverka och stötta
utvecklingsarbetet i regionen. Tillsammans för patienten hela vägen genom
cancervården.

Kjell Bergfeldt, överläkare och verksamhetsutvecklare för cancerplanen, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland/
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GlaxoSmithKline AB

277 100 kr

Roche AB

82 800 kr

MSD AB

64 800 kr

Teva AB

64 800 kr

Amgen AB

36 000 kr

Bristol Myers Squibb AB

30 000 kr

Näslund Medical AB

24 000 kr

Merck AB

18 000 kr

Region Gotland

6 000 kr

Totalt: 603 500 kr

Sammanställning 2014
Uppslagsannons
Insidesannonser
Baksidesannonser
Halvsidesannonser
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Rapport från Post-ASCO Head och neck cancer
Introduktion
Årets ASCO bjöd på resultat från flera spännande studier inom head and neck
cancer, bland annat med fokus på induktionskemoterapi. Vid ett symposium
kallad ”The best of the rest” presenterades också viktiga abstracts från tidigare
konferenser under året med tonvikt på huvud och halscancer och strålbehandling.
Resultat
Ghi et al (Abstract 6004) visade resultat från en randomiserad fas III-studie där
totalt 421 patienter randomiserades till induktionskemoterapi med tre cykler
docetaxel, cisplatin, 5-FU (TPF) följt av konkomitant kemoradioterapi (CR) eller enbart
kemoradioterapi. Strålbehandlingen gavs konventionellt till 70 Gy. Det gjordes sedan
en andra randomisering för den konkomitanta terapin till antingen Cetuximab veckovis
eller kemoterapi med TPF vecka 1 och 6 under strålbehandlingen. Man fann en vinst
till fördel för induktionskemoterapiarmen med en PFS vid 3 år på 46.8% mot 36.7% för
enbart kemoradioterapiarmen. OS var 57.6%, mot 45.7%. Studien indikerade vidare
att vinsten för induktionskemoterapi var större för icke-orofarynx cancer samt när
den efterföljande konkomitanta behandlingen gavs med Cetuximab. Invändingar mot
studien var att det på grund av antalet armar var få patienter i varje arm, att överlevnaden
inte var speciellt imponerande samt att den konkomitanta behandlingen med TPF
gavs v 1 och 6 av strålbehandlingen vilket sannolikt inte är ett optimalt intervall.
Than et al (Abstract 6003) presenterade en randomiserad fas III-studie med
induktionskemoterapi med 3 cykler Gemcitabin, Carboplatin, Paclitaxel följt av
strålbehandling (70Gy) med konkomitant veckovis Cisplatin mot enbart konkomitant
kemoradioterapi för 180 patienter med lokoregionalt avancerad nasofarynxcancer (NCP).
Man fann ingen skillnad i PFS och heller inte distant metastases-free survival mellan de
två armarna. Man fann att dosintensiteten för den konkomitanta cisplatinbehandlingen
minskade mer för patienterna som hade fått induktionskemoterapi, men alla patienter
kunde genomföra strålbehandlingen som planerat. Beträffande livskvalitet var det ingen
större skillnad mellan armarna, men patienterna i induktionskemoterapiarmen angav
mindre smärta och sväljningssvårigheter under kemoradioterapin. I dagsläget finns
inga randomiserade studier som visar överlevnadsvinst med induktionskemoterapi
för NCP, och fjärrmetastasering är ett kvarstående problem för denna patientgrupp.
Cmelak et al (Abstract 6006) visade en intressant fas II-studie (E1308) där man
använde svar på induktionskemoterapi med Cisplatin, Paclitaxel och Cetuximab för
att selektera patienter till lägre stråldos. Studien inkluderade patienter med HPVpositiv/p16 positiv orofaryngeal cancer stadium III-IV. De patienter som uppnådde
komplett klinisk remission efter induktionskemoterapi fick strålbehandling (IMRT) till
54 Gy. De som uppnådde partiell remission eller stabil sjukdom fick normal hög dos
Meddelande från SOF 8/2014
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forts. Head och neck cancer
om 69,3 Gy. Man fann en signifikat skillnad i överlevnad där 2-års PFS och OS var
80% respektive 93% för dem som fick låg stråldos. Motsvarande siffror för de patienter
som fick hög stråldos var 65% respektive 87%. För patienter som fick 54 Gy med
gynsamma prognostiska faktorer som <T4, N1-N2b och <10 paketår, var både PFS
och OS hela 96%. Sämst resultat hade patienter med T4a, N2c och > 10 paketår.
Från förra årets ASTRO rapporterade Brian O´Sullivan (Princess Margaret´s
Hospital, Toronto) resultaten från en Nordamerikansk multicenter-analys
av förekomsten av PEG-beroende hos patienter med orfaryngeal cancer
behandlade med IMRT. Totalt 2315 patienter ingick i analysen. Ett år efter
avslutad behandling var 6.7% av patienterna PEG-beroende, men efter 2 år hade
detta minskat till endast 3.7%. Riskfaktorer för PEG-beroende var hög ålder,
konkomitant kemoterapi, och i viss mån även högt N-status samt rökning.
Tyler Robin från University of Colorado Cancer Center visade resultat från en mindre
multicenterstudie där man ville undersöka om det med hjälp av IMRT gick att
spara kontralaterala glandula submandibularis utan att öka antalet kontralaterala
regionala recidiv. 71 patienter med orofaryngeal cancer ingick i studien och
dosbegränsningen till kontralateral glandula submandibularis var satt till < 39Gy.
Totalt fick 12 av patienterna i studien någon form av recidiv, men bara en patient
fick ett kontralateralt regionalrecidiv (area 2A). Konklusionen var att det var möjligt
och säkert att spara kontralaterala glandula submandibularis hos patienter med
orofaryngeal cancer inklusive patienter med lokoregionalt avancerad sjukdom.
Sammanfattning
Sammanfatningsvis kan man säga att både platinumbaserad kemoterapi och Cetuximab
har sin plats i behandlingen av lokoregionalt avancerad huvud- och halscancer.
Ett problem är dock avsaknaden av prediktiva faktorer för att bättre kunna
bestämma vilka patienter som skall ha vad och när. Arbete på detta område pågår
dock på många ställen, vilket man kunde se i flera abstrakts och postrar.
HPV/p16 är en gynnsam prognostisk faktor vid orofaryngeal cancer och för denna
patientgrupp pågår just nu flera studier med syfte att minska behandlingsintensiteten
både beträffande kemoterapi och strålbehandling. Resultaten från några av
dessa studier väntas inom de närmaste åren och kommer förhoppningsvis
att kunna visa på bibehållen god överlevnad med mindre toxicitet.
Text:

Överläkare Hedda Haugen Cange, Onkologiska kliniken,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hedda.haugen@oncology.gu.se
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Lungcancer
Introduktion
Vid årets ASCO-konferens har lungcancer (LC) rönt stort intresse vilket återspeglades i
störst antal presentationer.
Inom området icke-småcellig lungcancer (NSCLC) låg fokus på målriktade terapier,
främst hämmare för ”epidermal growth factor receptor”(EGFR) och anaplastiskt
lymfomkinas (ALK).
Viktiga resultat av Fas III-studier, NSCLC
Adjuvant behandling NSCLC
Kelly et al. presenterade en studie som jämförde erlotinib (E) med placebo för
primäroperade patienter i stadium IB-IIIA. Studien omfattade 973 patienter.
Dessvärre uppnåddes ingen förlängning av progressionsfri överlevnad (PFS) för hela
E-gruppen. Det positiva är att en subgruppanalys visade markant förbättrad PFS i den
EGFR-mutationspositiva (EGFRmut+) gruppen. Resultatet kan dock inte betraktas som
statistiskt signifikant p.g.a. studiens upplägg med hierarkisk testning.
Förstalinjens behandling av EGFRmut+ metastaserat adenocarcinom (ADC)
Yang et al. presenterade två stora studier, LUX-Lung-3 och -6, vilka jämförde afatanib
(A), en irreversibel TKI-hämmare av EGFR, ErbB2 /HER2 och ErbB4 / HER4, med
konventionell cytostatikabehandling.
Dessa två stora studier med sammanlagt 709 patienter visade en förbättrad total
överlevnad i A-gruppen, från 24,3 till 27,3 månader. En subgruppsanalys visade
förbättring av den totala överlevnaden endast för patienter med deletion i exon19 (del19).
Del19 är en grupp som står för majoriteten av EGFRmut+ patienter. OS ökade från 21,1
till 33,3 månader i LUX-Lung 3, och från 18,4 till 31,4 månader i LUX-Lung 6. Det bör
noteras att patienter med den andra vanligt förekommande EGFR-mutationen; L858R
som står för cirka 40 % av mutationerna, visade ingen förbättring.
Det är därför tänkbart att afatanib inom en snar framtid kommer att introduceras som
standardbehandling för EGFRmut+ del19 patientgruppen.
ALK+ metastaserat ADC
Mok et al. visade att tidigare obehandlade patienter från denna grupp fick en förlängd
PFS med crizotinib (C) jämfört med standardbehandling med cytostatika från 7,0
till 10,9 månader. Baserat på dessa resultat kommer förmodligen crizotinib att
introduceras som standard i förstalinjens behandling av ALK+ metastaserat NSCLC.
Metastaserad skivepitelcancer (SCC)
Thatcher et al. presenterade en studie som jämförde cisplatin/gemcitabine med eller
utan tillägg av necitumumab (N). N är en monoklonal antikropp som hämmar EGFR.
En mindre dock statistiskt signifikant förbättring av den totala medianöverlevnaden
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med acceptabla biverkningar för N-gruppen uppnåddes. Den ökade från 9,9 till 11,5
månader. Det speciella med denna studie är att man för första gången lyckades uppnå
en förbättring med målriktad behandling av SCC. Det är dock osäkert om denna
marginella vinst rättfärdigar den stora kostnaden för läkemedlet.
Resultat spridd småcellig lungcancer (SCLC)
Slotman et al. demonstrerade en förlängd totalöverlevnad för patienter som svarade på
initial cellgiftsbehandling och som senare strålbehandlades mot kvarvarande tumör i
thorax med upp till 30 Gray. I den strålbehandlade gruppen ökade 2-års överlevnaden
till 13 % jämfört med 3 % för den icke-strålbehandlade gruppen.
Resultaten visar att det kan bli aktuellt med en ny kompletterande strålbehandling för
dessa patienter.
Sammanfattning
Årets ASCO-konferens har visat att det pågår en stor internationell satsning vad gäller
att hitta nya målriktade metoder och mediciner för att bekämpa LC.
Än så länge har framgång uppnåtts fr.a. inom vissa subgrupper av patienter, t.ex.
behandling av EGFRmut+ del19-patienter med afatanib och ALK+ metastaserat ADCpatienter med crizotinib.
Det återstår mycket att göra för SCLC och mesotheliom- patienter, men lovande resultat
i vissa studier ger hopp inför framtiden.
Text:

ST-läkare Salomon Tendler, Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuest, Stockholm
salomon.tendler@karolinska.se
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Malignt melanom
Introduktion
Malignt melanom är ett hett forskningsområde i nuläget med många spännande
presentationer vid årets ASCO. Tonvikten behandlingsmässigt ligger på
immunologisk terapi med blockering av CTLA-4 och PD-1, som singel eller
i kombination. Även s k målstyrd terapi nyttjas med blockering av muterat
BRAF samt MEK. Nedan kommer en sammanfattning av de mest intressanta
resultaten.
Resultat
Eggermont el al visar i en fas III studie, EORTC 18071, i en kohort på 951
patienter att adjuvant beh med CTLA-4 blockeraren ipilimumab i dosen 10 mg/
kg leder till signifikant ökad remissionsfri överlevnad (RFS). Med ipilimumab
adjuvant erhölls RFS 26,1 mån jämfört 17,1 mån i placeboarmen. Data för
overall survival (OS) är ännu ej rapporterade. Mycket toxicitet av immunologisk
karraktär, 49% avslutade ipilimumabbehandlingen under resans gång.
Hodi et al har studerat behandling med PD1-hämmaren nivolumab hos
ipilimumab-naiva patienter med avancerat melanom i en fas I studie.
Behandling gavs i olika doser till en grupp av totalt 107 patienter. Dosen 3 mg/
kg (n=17) är selekterad till fas III studier. I denna dos sågs overall response
rate (ORR) 41% och median responsduration 75 veckor. 1 års OS 63%, 2 års
OS 48%. Likartad biverkningsprofil som ipilimumab men mildare. Även PDL-1
negativa tumörer svarar.
Ribas et al har i fas I tittat på behandling med PD1-hämmaren pembrolizumab
(MK-3475) hos 411 patienter med melanom. ORR hos ipilimumab-naiva är
40% och 28% hos iplimumab-behandlade. 1 års OS 69% och vid 18 månader
62%. Median OS ej nådd. Långvariga responser, 88% pågående. Median
progressionsfri överlevnad 5,5 mån. Ok säkerhetsprofil.
Sznol et al presenterar mycket spännande resultat i en fas I studie där man
kombinerar nivolumab och ipilimumab vid avancerat melanom. Olika doser
gavs i en grupp av 53 patienter där en kohort, n=17, gavs nivolumab 1 mg/
kg + ipilimumab 3 mg/kg. Hos dessa erhölls 1 års OS 94% och 2 års OS 88%,
vilket i melanomvärlden får betraktas som fantastiska data. ORR 40%. Median
progressionsfri överlevnad (PFS) 36 veckor. >=80% minskad tumörvolym i de
flesta responders. Hög incidens av grad 3-4 adverse events (AEs).
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Long et al har i en dubbelblind fas III studie, COMBI-d, undersökt skillnaden
vid kombinationsbehandling med BRAF-hämmaren dabrafenib och MEKhämmaren trametininb jämfört behandling med dabrafenib enbart vid BRAFmuterat metastaserat melanom, n 423. Förvånande blev skillnaden i PFS
mycket liten, med kombinationen erhölls median PFS 9,3 mån och 6 mån
PFS 70% jämfört 8,8 mån och 57% i singelarmen. Denna skillnad är mindre
än vad som setts i fas II, en förklaring är att singelarmen gick oväntat bra; 6
mån OS vid kombinationen 93%, 85% i singelarmen. 49% fick göra uppehåll
i behandlingen vid kombinationen, 9% avbröt helt (bl a pyrexi). Mindre
hudtoxoxitet vid kombinationen.
Sammanfattning
Mycket forskning pågår i melanomfältet, både i fas I, II och III. Sammanfatt
ningsvis kan man säga att PD1-hämmarna är mycket lovande. De har
relativt snabb effekt, hanterbara biverkningar och långvariga responser enligt
aktuella studier. Imponerande data ses vid samtidig CTLA-4 blockad, även
om fortsatta studier krävs för verifiering. Kombination av BRAF- och MEKhämmare gav sämre resultat än väntat i fas III, dock mindre hudbiverkningar.
Man kan diskutera platsen för BRAF-hämmare i första linjen vid utbredd
sjuka och snabb progress hos BRAF-muterade melanompatienter, när byta till
immunologiskapreparat? Innan resistesnsutveckling uppstått för att undvika
explosionsartad progress? Andra forskningsområden är behandling med
tumörinfiltrerande lymfocyter (TILs) och vaccinationsbehandling.

Text:

ST-läkare Ylva Holmgren, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
ylva.holmgren@vll.se
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Inom prostatacancer har mycket fokus de senaste åren legat på att ta fram
läkemedel för den grupp av patienter som befinner sig i en palliativ, ofta
metastaserad, kastrationsresistent fas av sin sjukdom. De stora nyheterna på
årets ASCO låg just inom detta område.
Användning av befintliga läkemedel
På årets plenary session presenterades fas 3-data från studien CHAARTED
(Abstract LBA2) där 790 patienter med hormonnaiv metastaserad
prostatacancer randomiserades till GnRH-analog med eller utan tillägg av 6
cykler docetaxel. 28% rapporterades ha grad 3 eller 4 biverkningar och 87%
kunde erhålla alla 6 cykler med docetaxel. För hela gruppen såg man en
behandlingsvinst på 13,6 månader. En ännu tydligare skillnad visade sig när
man jämförde endast patienterna med hög metastasbörda (viscerala met alt. 4
benmet varav minst 1 är utanför axialskelettet) då överlevnadsvinsten var hela
17 månader med god signifikans (p=0.0006). I gruppen med låg metastasbörda
nådde man däremot inte signifikans i totalöverlevnad (primära end-point)
vid tidpunkten för utvärdering (p=0,1398). Detta resultat kan komma att
ändra klinisk praxis för hur man behandlar hormonnaiva patienter med hög
metastasbörda.
Docetaxels plats i den kurativa situationen undersöktes i GETUG 12 (Abstract
nr 5005), en fas 3-studie som randomiserade män med högrisksjukdom
till androgenblockad med eller utan 3 månader med docetaxel-estramustin
inför lokal behandling. Studien visade ”gränssignifikans” (p=0,06) för PFS.
Överlevnadsdata anses omogna efter 8 år.
Vi fick också ta del av första data från en liten fas 2-studie som kombinerar
abirateron och enzalutamid vid metastaserad kastrationsresistent
prostatacancer (mCRPC) (Abstract nr 5000). Resultaten stödjer hypotesen,
att kombinationen kan ge en mer effektiv hämning genom att motverka de
feedbackmekanismer som uppstår vid användning av läkemedlen var för sig.
Detta behöver förstås bekräftas i större fas 3-studier.
Enzalutamid visade postkemo en överlevnadsvinst på 4,8 månader. Man har nu
undersökt läkemedlets roll prekemo i en randomiserad fas 3 studie, PREVAIL,
inkluderande 1717 män med mCRPC (Abstract nr 5007). Studien stoppades för
cross-over p.g.a. signifikans i både PFS och OS. Man såg framför allt en stor
skillnad i radiologisk PFS (65 % för enzalutamid mot 14 % för placebo vid 12
månader), livskvalitet och kemoanvändningen, som sköts fram 17 månader.
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Med en observationsstudie inkluderande 2022 män ville man undersöka om
det finns någon överlevnadsvinst i att sätta in androgenblockad redan vid PSAåterfall som enda tecken på progress (Abstract 5003). Studien visade ingen
överlevnadsvinst utan stödjer dagens praxis, att vänta tills metastasering,
symtom eller kort PSA-dubbleringstid.
Resistensmekanismer
Primär och förvärvad resistens mot läkemedel som angriper androgen
signaleringen är ett problem vid behandlingen av CRPC. Resultat från en liten
prospektiv biomarkörstudie med 60 patienter med mCRPC visade ett tydligt
samband mellan förekomst av en splice-mutation kallad AR-V7 (som innebär
att androgenreceptorn saknar ligandbindande domän) och behandlingsrespons
(Abstract 5001). Resultaten talar för att denna mutation kan stå för en
betydande del av både primär och förvärvad resistens men behöver förstås
bekräftas i större randomiserade studier.
Prognostiska faktorer
Resultat från en stor metaanalys med 4000 patienter bekräftade det som man
genom klinisk erfarenhet har misstänkt, att lung- och levermetastasering utgör
subgrupper med sämre prognos (Abstract 5002).
Nya läkemedel
Galaterone är ett läkemedel som kombinerar abiraterons och enzalutamids
effekter. På årets ASCO presenterades interim-resultat från en liten fas 2-studie
där man såg en PSA-respons men mer data behövs för att kunna uttala sig om
det finns en fördel med detta läkemedel (Abstract 5029).
Avslutingsvis, en liten pilotstudie med 16 patienter som undersökte en
potentiell antitumoral effekt, genom topoisomerasaktivitet, av höga doser
testosteron i kombination med etoposid till män som progredierat trots
kastrationsnivå (Abstract 5052). Man såg en PSA-respons hos ca 50 % och hos
ett par patienter verkade tumören re-sensitiserats för tidigare given behandling.
Eventuell antitumoral effekt av denna bipolära testosteronbehandling kan vara
något som är intressant att undersöka vidare. Tolerabiliteten rapporteras vara
mycket hög med tecken på ökad vitalitet och livslust i försöksgruppen!

Text:

ST-läkare Sara Bjursten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
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Sarkom, njur- och uro-cancer
Jag deltog 2014 i postASCO för andra gången. Det fanns många intressanta
nyheter, men urvalet föll huvudsakligen på de mest kliniskt relevanta och i
något fall på de mest intressanta presentationerna. Årets ASCO ger intryck av
att immunterapi kommer att dominera de närmaste åren och många nya fas IIIstudier kommer att presenteras inom de närmsta åren.
SARKOM
Sarkom är en relativt ovanlig typ av tumör som indelas i ett 50-tal olika
subtyper. I Sverige inträffar 400–500 nya fall per år och etiologin är relativt
okänd. De vanligaste subtyperna är liposarkom, leiomyosarkom, synovialt
sarkom samt gastrointestinal stromatumör (GIST). Sarkom brukar sprida sig
till lungor (70 %), lever, skelett och lymfkörtlar. Femårsöverlevnaden ligger på
ca 55 %. Patienter som har operabla metastaser och/eller cytostatikakänsliga
tumörer har chans till långtidsöverlevnad.
Något av det mest intressanta som presenterades vid årets ASCO-möte
var resultatet från en randomiserad fas IIb-studie där man jämförde första
linjens behandling aldoxorubicin (en doxorubicin-baserad cytostatika med en
ligand som avgör att cytostatikat binds till albumin och på så sätt levereras
till cancercellerna i stor koncentration) med doxorubicin hos patienter
med metastaserat mjukdelssarkom. Totalt inkluderades 123 patienter i
en 2:1 randomisering för aldoxorubicin mot doxorubicin. Patienter gavs
aldoxorubicin 350mg/m2 var 3:e vecka och jämfördes med doxorubicin som
gavs 75mg/m2. Datortomografi utfördes var 6:e vecka. Båda grupperna var
väl balanserade när det gäller ålder, kön, ras, ECOG status samt histologi
(mer än 50% var L-sarkom). Evaluering av de blindade undersökningarna
visade att aldoxorubicingruppen hade en progressionsfri överlevnad på 5,7
månader jämfört med 2,8 månader för doxorubicingruppen och detta var
också statistiskt signifikant (p=0,014). Mer imponerande var att dubbelt
så många patienter i aldoxorubicingruppen klarade sig 6 månader eller
mer utan progress (45,7% vs 22,9%, p=0,02). På samma sätt hade 23,8%
av aldoxorubicinpatienterna en 24% objektiv respons jämfört med 0% för
doxorubicingruppen. Det var mer grad 3/4 biverkningar i aldoxorubicingruppen (neutropeni, illamående, mukosit) men detta ledde inte till något
behandlingsavbrott. Att notera är också att trots 5 gångers högre kumulativ
dos i aldoxorubicingruppen, så hade man inte någon observerad försämring
av ejektionsfraktionen (LVEF). För närvarande pågår en fas III-studie för
behandlingsrefraktärt mjukdelssarkom. (#10502)
NJURCANCER
Ungefär 1000 personer drabbas av njurcancer per år i Sverige och 40 %
av dem har metastatisk sjukdom vid diagnos. 30 % av dem som opereras
kommer senare att få ett återfall. Den vanligaste subtypen är klarcelligt
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njurcellscarcinom (85 %). I dagsläget kan patienter med metastaserad
njurcancer leva ca 30 månader, vilket beror på molekylärt målinriktade
behandlingar som lanserades så sent som 2006.
Ett av de mest intressanta resultaten som presenterades på konferensen var
resultatet från en fas I-studie där man försökte påvisa synergistisk effekt
av kombinationsbehandling med tyrosinkinashämmare (TKI) sunitinib eller
pazopanib och en antikropp (nivolumab) mot receptorn PD-1. PD-1 befinner sig
på TILceller (tumor infiltrating Tcells) och har en immunresponsmodulerande
effekt som kan led till Tcellanergi, suppression och Tcellsdöd. Studien
har visat lovande resultat med relativt acceptabel toxicitetsprofil för
kombinationensbehandlingen. Effektmässigt var responsfrekvensen (ORR) och
den progressionsfria överlevnaden (PFS) högre med kombinationsbehandling
jämfört med nivolumab i monoterapi (52% vs 20%). Man måste ändå jämföra
med sunitinib i fas III och Comparzstudien då man lyckades uppnå en
responsfrekvens (ORR) på 25-47%. PFS var 12 månader för behandlingsnaiva
patienter i denna studie, men vi vet redan att sunitinib kan inducera 9,5 till
11 månaders median progressionsfri överlevnad (PFS). Det skulle naturligtvis
också vara intressant att se data för den total överlevnaden (OS) som torde vara
mer avgörande. Biverkningsmässigt var grad 3/4 biverkningar högre (nästan
80% av patienterna upplevde en grad 3/4 biverkning). Intressant var också den
låga förekomsten av resistensutveckling (3% jämfört med 40% i monoterapistudier). Detta lyfter frågan om man kan ska stoppa TKI behandling tidigare
eller om det är bättre att ge intermittent behandling med TKI för att öka
livskvaliteten. (#5010)
ÖVRIGA UROLOGISKA CANCRAR
Patienter med lokalt avancerad muskelinvasiv urinblåscancer har dålig
prognos. Efter cystektomi är 5 årsöverlevnaden endast 33%. Cisplatinbaserad
kemoterapi är effektiv vid metastatisk sjukdom och kan förlänga totalöverlev
naden när det ges preoperativt (neoadjuvant). Tidigare meta-analys av 5
studier misslyckades med att påvisa nytta av adjuvant terapi men uppdatering
med tillägg av 4 nya studier, visar fördel för den adjuvanta sidan (23%
riskminskning för recidiv och död orsakad av urinblåscancer vid postoperativ/
adjuvant behandling). EORTC intergrupp presenterade resultat från en fas IIIstudie där man jämförde effekten av adjuvant behandling (platinumbaserad)
med behandling efter recidiv av tidigare opererad urinblåscancer av
stadium pT3-T4 och/eller pN+ M0. De flesta patienter (85%) hade erhållit
Cisplatin/Gemcitabin. Studien var ”underpowered” pga dålig eller långsam
patientrekrytering och slutligen inkluderades endast 284 patienter av 1344
planerade under en rekryteringsperiod på 6 år. Man såg en signifikant vinst
i PFS men ingen signifikant vinst i OS. När man stratifierar populationen
i 3 olika grupper (pTaT1T2pN+, pT3T4pN0, pT3T4pN+) så erhålls en 61%-ig
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riskreduktion för recidiv och död gruppen med högt T-stadium och negativa
körtlar (pT3T4pN0) om man behandlade adjuvant jämfört med när recidiv
diagnostiserats. Detta verkar vara statistiskt signifikant men bör ifrågasättas
med tanke på få antal patienter i denna grupp. Man kan definitivt säga att
den adjuvanta forskningseran har kommit till sitt slut och neoadjuvant
behandling har blivit och kommer att förbli ”standard of care” för patienter
som drabbas av lokal avancerad urinblåscancer. Det skulle kunna vara bra att
använda adjuvant behandling i de fall som är ”understaged” vid preoperativa
undersökningar samt i enstaka fall (t ex äldre patienter) där man från början
inte ansåg att patienten skulle kunna klara cytostatika men där man ändrade
uppfattning efter operationen. (#4500)
Sist men inte minst viktigt är en uppdaterad rapport från SWENOTECA
gruppen avseende behandling av seminom stadium I. I analysen inkluderade
man patienter från både SWENOTECA V (2004-2007) och SWENOTECA
VII (2007-2010) och jämförde patienter som hade fått en kur med
karboplatin (669 patienter) med de patienter som valde ”surveillance” (391
patienter). Medianuppföljningstid var 4,4 år (5,2 jämfört med 3,6 år). Två
prognostiska faktorer användes för att klassificera patienter i 2 olika grupper;
invasion av rete testis samt tumörstorlek mer än 4 cm. Patienter med 0-1
riskfaktor rekommenderades ”surveillance”. Patienter med 2 riskfaktorer
rekommenderades adjuvant behandling med karboplatin. Patienterna kunde
också välja att gå emot rekommendationen och välja det icke rekommenderade
alternativet (”patient autonomy”). Trots rekommendationerna så valde hälften
av patienterna i lågriskgruppen (0-1 riskfaktorer) att få adjuvant karboplatin
medan de flesta i högriskgruppen (2 riskfaktorer) valde den rekommenderade
behandlingen. Det inträffade bara 58 återfall i hela populationen och den
återfallsfria frekvensen (RFR) var 93,3%.
Multivariatanalys bekräftade de två ovannämnda riskfaktorerna som prognos
tiska med en hazard ratio (HR) på 1,8 och 2,7 respektive. Patienter med 0
riskfaktorer som valde surveillance hade en RFR på 97,1% jämfört med 97,7%
i patientgruppen som erhållit karboplatin adjuvant och detta var oavsett om
patienten fick rätt dos eller reducerad dos pga felberäkning. Slutsatsen är att
patienter med seminom stadium I utan riskfaktorer har liten nytta av adjuvant
karboplatin. Enbart patienter med riskfaktorer borde erbjudas att välja mellan
adjuvant karboplatin eller surveillance. (#4508)

Text:

Specialistläkare Andreas Nearchou, Onkologkliniken, Sörmland
andreas.nearchou@dll.se
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Regler forskningsanslag från Bröstcancerföreningarnas
Riksorganisation (BRO)
SOF har erhållit 1 000 000 kr som gåva från BRO för stödjandet av bröstcancerforskning.
Gåvan skall användas som forskningsanslag för klinisk patientnära forskning.
Icke utdelade medel skall utdelas nästkommande år.
Bedömningsnämnden ansvarar för utdelningen och är sammansatt av styrelsen i SOF.
Tidsplan:
Sista ansökningsdag
Bedömningsnämndens sammanträde

2015-02-24
SOF styrelsemöte 2015-03-17

Stipendiemottagare meddelas på Onkologidagarna i Umeå vecka 12 2015.

BRO:s Forskningsanslag:

1. Avser bröstcancerforskning med tydlig klinisk förankring.
2. Hänsyn kommer att tas till forskningsprojektets originalitet, genomförbarhet, kompetens
och kliniska relevans.
3. Forskningen skall bedrivas inom onkologi.
4. Huvudansökanden skall vara medlem av Svensk Onkologisk Förening.
5. Ansökan kan utgöra delfinansiering av större projekt.
6. BRO skall ha rätt att publicera populärvetenskapliga artiklar om projektet.
Ansökan skall skickas i 12 exemplar till SOF Kansli att. Inger Östh, Onkologikliniken,
Akademiska Sjukhuset, 751 85 Uppsala
Innehåll:
- Ansökan med omnämnande av medsökande (1 st A4-sida)
- Projektbeskrivning innehållande Bakgrund, Målsättning & Utförande (max 3 A4-sidor)
- CV
- Publikationslista
- Ekonomisk kalkyl
- Ev. bilaga i form av studieprotokoll, synopsis, etc
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