Svensk Onkologi
Nr 4 · 2017

Post ASCO
Hagbergs kluriga fall
Riktlinjer för antiemetikabehandling

Från redaktionen

Nya arbetssätt vs.
nya läkemedel

Tidskrift för
Svensk Onkologisk Förening
Utkommer med 6 nr per år
Redaktör
Kjell Bergfeldt
kjell.bergfeldt@sll.se
Ansvarig utgivare
Kjell Bergfeldt
Adressändringar
Gå in på www.onkologi.org
eller sänd uppgifterna till
sof@onkologi.uu.se
Produktion
Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg
Tel 031-707 19 30
Annonser
Dan Johansson
dan@mediahuset.se
Kristoffer Lundblad
kristoffer@mediahuset.se
Layout
Eva-Lotta Emilsdotter
lotta@mediahuset.se
Tryck
Åkessons - GPC Tryck
Emmaboda - Växjö
Utgivningsplan 2017
Nr
Manus Till medlem
Nr 1
13/1
17/2
Nr 2
3/4
3/5
Nr 3
24/5
7/6
Nr 4
25/8
22/9
Nr 5
1/10
30/10
Nr 6 13/11
15/12

MILJÖMÄ
R

ry
PC T ck
-G

TRYCKSAK
KT

LI

CE

N SN

41
U M M ER 3

36

2

MILJÖMÄ
R

ry
PC T ck
-G

Innehåll
Från redaktionen......................................
1
TRYCKSAK
KT
Ledare.......................................................
3
Uppdaterade riktlinjer för
antiemetikabehandling ........................... 7
Immunterapi i fokus på
onkologidagarna.................................... 12
Post ASCO .............................................. 15
L
2
36
HagbergsICkluriga
fall .............................
41
EN
S N U M M ER 3 41
Sök resebidrag ...................................... 44

MÄ
R

PC
-G

TRYCKSAK
KT

Jag började i cancervården i slutet av
förra seklet. Det låter som förhistorisk
tid så känns det också när man tänker
på införandet av nya behandlingar.

P

å den tiden hände det att när jag
hört eller läst om en ny behandling
som verkade väldigt bra undrade
varför vi inte genast började använda
den. Jag fick svaret från seniora kollegor
att det krävs minst två randomiserade fas
3-studier för att ett läkemedels positiva
effekt ska anses säkerställd så att det kan
börja användas. Denna regel framstod
som ristad i sten.

Idag ser vi (och kräver?) att läkemedel
godkänns på basis av fas 2-studier med
goda resultat. De regulatoriska myndigheter kräver då ofta att företagen ska
komma in med kompletterande data för
att stödja det preliminära godkännandet.
Nu har det också kommit exempel på att
de kompletterande data inte konfirmerat
de första studiernas resultat och godkännandet dragits tillbaka. Gott så. Systemet
att godkänna på lovande men prematura
data verkar fungera.
Mot den bakgrunden är det intressant
att betänka en studie av hög kvalitet (den
var utvald till plenary session) som presenterades vid årets ASCO. Studien visade fem månaders förlängd överlevnad
i en grupp av palliativa patienter med
avancerad cancersjukdom. Inget hindrar
att alla i vården börjar tillämpa studiens
resultat omedelbart. Det behövs inga utlåtanden från regulatoriska myndigheter,
eftersom det inte handlar om läkemedel
utan om ett alternativt arbetssätt där patienten genom tillgång till en surfplatta
för symtomrapportering får bättre kontakt med sjukhuset, i första hand ansvarig sjuksköterska.
Biverkningsfri
Studien möttes av både amerikanska och
svenska experter positivt men lite skeptiskt. JAg hörde ingen säga att det här ska
vi åka hem och prova. Det gjordes också
väldigt klart att man behövde uppföljande och större randomiserade studier (på
väg) för att tro på detta resultat, som bedömdes nästan för bra för att vara sant.
När det gäller positiva läkemedelsstudier är vår profession beredda att acceptera data från företagssponsrade fas
2-studier (ett skäl till bias i sig självt),
men är tveksamma till resultat från sådana här randomiserade studier. Jag hoppas och tror att när kollegorna kommer
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hem till sina kliniker är de ändå positiva
till att utveckla nya arbetssätt och samtidigt pröva biverkningsfri modell som
kan gynna patienterna. Om de konfirmerande studier inte håller kan vi ju göra
som med de läkemedel där godkännandet dras tillbaka.
Denna studie bekräftar ju också potentialen i det arbete som pågår med
att etablera kommunikationslösningar
i patientens individuella vårdplan. Den
utvecklingen behöver prioriteras.
Studien presenterades tillsammans
med alla andra nyheter från Chicago på
årets Post ASCO-möte som fortsätter att
smala allt större antal besökare. Läs mer
om mötet längre fram i tidningen.
Nivåstrukturering med problem
På hemmaplan lever vi också mitt i
genomförandet av den nationella nivåstruktureringen. En utveckling som
nästan alla i cancervården applåderat.
Det finns övertygande motiv att samla, främst den kirurgiska behandlingen
(men också radioterapin) vid mindre
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vanliga tillstånd till centra som visat bra
resultat och som kan fortsätta utvecklas.
De första diagnoserna nivåstrukturerades 2015 och nu sker en kontinuerlig
uppföljning.
Det är uppenbart att uttrycket ”nivåstrukturering är bra - bara det inte
drabbar mig” verkar stämma. Åtminstone på vissa håll i landet. Jag har hört flera
exempel där vissa sjukhus trots överenskommelser inte skickar sina patienter
för behandling. Det gäller bland annat
äggstockscancer i södra regionen och
analcancer i Stockholm. Det är oklart för
mig på vilka grunder man gör detta men
konsekvensen blir att syfte och mål med
nivåstruktureringen riskerar att förloras.
Och förlorarna blir tyvärr patienterna.
Sommar-onkologi
Mycket av den information vi får om hur
vården fungerar kommer från media,
så när tidningar och TV varit fyllda av
skildringar av krisen inom förlossningsvården har man kunnat nära en förhoppning att cancervården fungerat bra och

att inga patienter har behövt drabbas av
sommarscheman och semesterbemanning. Men enskilda rapporter om väntetider till behandling och nybesök liksom
brist på läkare och sjuksköterskor gör
att man ibland kan tro att det är medias oförmåga att hålla flera bollar i luften
som gjort att cancervården gått under radarn denna sommar. Hoppas inte, men
Svensk Onkologi kan utlova en uppföljning av sommaronkologin i kommande
nummer.

Kjell Bergfeldt
redaktör

Ledare

Mer kunskap - mer jämlik vård?
Det är knappast en nyhet att vården
inte är jämlik. Gång efter annan har vi
under de senaste åren blivit påminda
om att vården inte uppfyller de lagstadgade målsättningarna om god vård på
lika villkor över landet. Varför är det
(fortfarande) så? Har vi inte tillgång till
vårdprogramsrekommendationer och
guidelines som skulle kunna utjämna
skillnaderna? Eller är beslutsstöden så
många att vi inte ser skogen för alla
träd?

E

tt av Regionala Cancercentrums
(RCC) huvuduppdrag är att bidra
till en mer jämlik cancervård. Vi
vet att människor som lever under sämre socioekonomiska förhållanden löper
större risk att insjukna och dö i cancer.
Mycket av RCC:s arbete genomsyras av
målet att minska dessa skillnader, bland
annat genom nationella vårdprogram
och standardiserade vårdförlopp. Kvalitetsregisterdata utgör en bra källa till
uppföljning av utfallet – men det är långt
kvar till målet. Det bekräftades också
av den rapport som RCC Uppsala Örebro presenterade i våras som redovisade
kvarstående skillnader beroende på socioekonomiska faktorer i överlevnad (och
omhändertagande) inom ett flertal olika
cancerformer.
Nästan samtidigt kom en statlig utredning som adresserad just denna fråga
(”Kunskapsbaserad och jämlik vård –
Förutsättningar för en lärande hälso- och
sjukvård”. SOU 2017:48) med uppgift att
ta fram förslag till hur ökad följsamhet
till nationella kunskaps- och beslutsstöd
kan uppnås med målet att uppnå en jämlik vård.
Oönskade skillnader
I mitt uppdrag som facklig sekreterare
ingår att ta fram svar på remisser (SOF
är remissinstans för Läkarförbundet
och flera andra aktörer), men sällan har

dessa remisser någon bäring för cancervården och vårt arbete. SOU 2017:48 är
ett undantag från denna regel. Många av
förslagen i utredningen skulle på allvar
kunna förändra förutsättningarna för
vårt arbete och öka möjligheterna att ge
patienterna en jämlik vård.
Utredningen har gjort en omfattande genomgång kring de försök till kunskapsstyrning av vården som gjorts, och
säger rent ut att den faktiska patientnyttan varit låg. Man pekar på att ett flertal
olika intressenter, Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), myndigheter, professionsgrupper med flera, har utfört ett
stort antal snarlika insatser medan de
faktiskt ansvariga för vården, landsting

och kommuner, har haft ett indirekt eller
svagt inflytande och deltagande. Det har
i sin tur lett till ett bristande genomslag
och en splittring av kunskapsstyrningen.
Utredningen konstaterar att det kvarstår oönskade skillnader över landet och
konkluderar att viss del av vården behöver ”en mer centraliserad struktur”, samtidigt som huvudmännen själva måste
äga de processer de är ansvariga för, om
målen med kunskapsbaserad och jämlik
vård ska nås.
Motsägelsefulla beslutsstöd
Kunskapsstyrningsutredningen har också gjort en stor kartläggning av de kunskapsstöd som finns och lyfter fram att
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det finns ett stort utbud av kunskapsstöd,
men att de som finns inte sällan dubblerar och överlappar, och i vissa fall även
motsäger varandra(!). Man skriver vidare att det finns många olika kunskapsstödsproducenter och att fokus mer är på
produktion av kunskapsstöd än uppföljning, analys och stöd till verksamhetsutveckling för att nå de kunskapsbaserade
målen.
Bedömningen är också att genomslaget för många kunskapsstöd är lågt.
Här tar man dock upp RCC som ett
framgångsrikt exempel på nationellt
samarbete för kunskapsstyrning genom
arbetet med nationella vårdprogram.
Arbetet stöds ekonomiskt av staten men
vårdprogrammen utarbetas multidisciplinärt av professionen, vilket upplevs
ge dokumenten större tyngd. Dessutom
är vårdprogramsarbetet sammankopplat
med övriga delar av RCC:s arbete, som
nivåstrukturering och standardiserade
vårdförlopp samt samverkan med RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel och arbetsgrupperna för olika
vårdprogram.
Utredningen poängterar betydelsen
av en lärande och tillitsfull organisation
och motsätter sig detaljstyrning, vilken
riskerar att vara hämmande. Man skriver
mycket klokt om att nationella riktlinjer
bör vara vägledande och inte obligatoriska, eftersom patienten inte är standardiserbar, samt att multisjuklighet i princip
omöjliggör krav på följsamhet till riktlinjer för varje enskilt tillstånd. Dessutom skulle obligatoriska riktlinjer bidra
till minskad professionell autonomi och
möjligen skicka en signal om bristande
tillit till vårdprofessionerna.
Nya lagförslag
Utredningen föreslår därför ett antal
lagändringar. Ett av dessa är att landstingen ska vara skyldiga att samverka nationellt kring kunskapsstyrning, liksom
att landstingen och de kommuner som
är belägna inom landstinget är skyldiga
att samverka om kunskapsstyrning. Ett
annat förslag gäller läkemedelskommittéerna, som man föreslår ska avskaffas
och ersättas av vårdkommittéer. Genom
detta kommer man ifrån särbehandlingen av läkemedelsområdet för att istället
omfatta all vård. Dessa kommittéer ska
verka för att nationella kunskapsstöd
används och att vårdens resultat följs
upp, och stödja hälso- och sjukvården i

4

Svensk Onkologi 4 · 17

arbetet med att nå en jämlik, kunskapsbaserad vård. Kommittéerna ska inte
utfärda egna rekommendationer om det
finns nationella ställningstaganden eller
rekommendationer.
Ytterligare ett förslag är att ge vårdens
professioner en smidigare tillgång till
kunskap, såsom kvalitetssäkrade kunskapsstöd och avgiftsfri tillgång till vetenskapliga artiklar.
Professionens stärks
Genomgående i utredningen är att man
betonar vikten av att profession och patientföreträdare ges stort utrymme att
bidra. Verksamhetens behov, kunskap
och erfarenhet bör bli mer vägledande,

och statens styrning bör därför präglas
av tillit och förtroende. Man poängterar
också vikten av att goda exempel sprids.
Mycket välkommet är att man föreslår
ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen om att professionerna ”ska ha goda
förutsättningar att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet”. Om goda
förutsättningar saknas innebär det alltså
att lagkravet på god vård inte är uppfyllt.
Det skulle vara ytterst intressant att titta
på hur dagens brist på vårdplatser, sjuksköterskor och cancerläkare kan ses i termer av förutsättningar för god vård.
Michael Strandéus
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Uppdaterade riktlinjer för
antiemetikabehandling
Behandling med antiemetika mot illamånde inom cancervården har förbättrats avsevärt de senaste 25 åren –
det största framsteget gjordes troligen
när vi fick tillgång till serotoninreceptor-antagonisterna på 90-talet. Sedan
dess har ytterligare bra preparat tillkommit och några har försvunnit. Själv
saknar jag både Esucos® och Marziné®
i den kliniska vardagen.

N

är jag föreläser om antiemetika
brukar jag tala om två huvudsakliga områden som är kliniskt
viktiga för onkologer: antiemetika vid
antitumoral behandling (främst cytostatika) och antiemetika vid behandling av
icke-terapiutlöst illamående. Det senare
är framförallt vanligt inom palliativ vård
där illamåendet kan vara ett delfenomen
i sjukdomen eller orsakat av andra läkemedel patienten behandlas med.
1. Antiemetika vid terapiorsakat illamående
De svenska rekommendationerna skiljer
sig inte nämnvärt från de guidelines som
publiceras, och regelbundet uppdateras,
av ASCO, ESMO/MASCC och NCCN.
En individuell riskbedömning ska göras i
varje enskilt fall, huvudsakligen baserad
på
• Läkemedlens emetogenicitet: den
mest emetogena komponenten i den
planerade behandlingen avgör om
kuren ska klassificeras som högrisk,
medelrisk eller lågrisk. Om en kur
t.ex. innehåller Cisplatin och 5-FU
är Cisplatin att betrakta som högemetogent och då avgör det risken
för emesis vid hela kuren.
• Patientfaktorer: tidigare illamående
(vid t.ex. graviditet), kvinnligt kön,
ålder < 50 år, ev. hög alkoholkonsumtion, oro/ångest. Samtliga ovan

Hög (>90%) risk:
Antracyklin/cyklofosfamidkombination

Dacarbazin

Carboplatin AUC ≥ 4

Doxorubicin ≥ 60mg/m²

Cisplatin

Epirubicin ≥ 90mg/m²

Cyklofosfamid > 1500mg/m²

Ifosfamid ≥ 2g/m² per dos

Streptozotocin

Medelhög (30-90% risk):
Bendamustin

Ifosfamid < 2g/m² per dos

Carboplatin AUC <4

Ifosfamid < 2g/m² per dos

Cyklofosfamid ≤ 1500mg/m²

Irinotekan

Doxorubicin < 60mg/m²

Metotrexat ≥ 250mg/m²

Epirubicin ≤ 90mg/m²

Oxaliplatin

Trabectidin

Låg (10-30%) risk:
Brentuximab vedotin

Paclitaxel

Docetaxel

Pemetrexed

Liposomalt doxorubicin

Thiotepa

Eribulin

Topotecan

Etoposid

Ziv-aflibercept

5-FU
Gemcitabin
Mitomycin

Figur 1: Klassificering av emetogenicitet, tumörprep, enligt NCCN 2017, förenklat av författaren

nämnda patientfaktorer ökar risken
för behandlingsorsakat illamående
utom hög alkoholkonsumtion, som
minskar den. Patientfaktorer vägs in
och kan användas för att modifiera
antiemetikarekommendationen vid
hög-, medel- eller lågemetogen behandling.
2. Antiemetika vid övrigt illamående
Cancerpatienter som mår illa kan göra
det av en rad skäl: subileus, gastrit,
CNS-metastasering, förstoppning, som
biverkan av övriga läkemedel t.ex. Här är

det viktigt att göra en bedömning av sannolik orsak för att bestämma lämplig åtgärd. Den behandlingsarsenal som finns
utövar verkan via en rad receptorer:
serotonerga, dopamin, histamin, muskarina samt ytterligare några av mindre betydelse. Exempel: om patientens illamående är medierat via histaminreceptorer
(t.ex. rörelserelaterat illamående eller
opioidorsakat illamående) så svarar vederbörande ofta bra på antihistamin men
mindre bra på övriga tillgängliga antiemetika. För de flesta former av illamående är flera receptorsystem involverade

Svensk Onkologi 4 · 17

7

Nya riktlinjer

vilket förklarar att även metoklopramid,
som binder 5-HT-3 svagt men utövar sin
huvudsakliga effekt via motilitetsstimulering i mag-tarmkanalen, ofta fungerar
på flera sorters illamående.
För medelemetogena kurer är basen
5-HT-3-antagonist plus kortison. Patienter som trots denna behandling mår
illa kan erbjudas antingen NK-1-receptor-antagonist eller olanzapinschema i
nästkommande behandlingscykel.
Det finns tre nyheter inom antiemetikabehandling som behöver belysas och
som har inkorporerats i NCCN guidelines.
1. Omklassificering av Carboplatin. I
senaste uppdateringen av guidelines
har Carboplatin flyttas från gruppen
medelemetogena till högemetogena
läkemedel. Förändringen bygger på
analys av fem studier där man kunde se markant bättre illamåendekontroll hos Carboplatinpatienter
som erhöll högrisk antiemetikaregim istället för konventionell medelriskregim. Man drar gränsen vid
AUC 4, vilket i praktiken innebär att
Carboplatin alltid ska betraktas som
högrisk vad gäller emetisk potential
eftersom vi sällan ger < AUC 4.
2. Förenkling av högriskregim. SOBI
marknadsför sedan några år tillbaka
preparatet Akynzeo®, som innehåller både NK1-receptorantagonist
(Netupitant) och 5HT-3-recep-

8
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Högemetogen onkologisk behandling:
•

•
•

Aprepitant + 5HT-3-antagonist + kortison dag 1, aprepitant dag 2-3,
kortison dag 2-4
eller
Netupitant/palonosetron + kortison dag 1, enbart kortison dag 2-4
eller
Olanzapin + palonosetron + kortison dag 1, olanzapin dag 2-4

Medelemetogen onkologisk behandling:
•
•
•
•

5-HT-3-antagonist + kortison dag 1 -3
Aprepitant + 5HT-3-antagonist + kortison dag 1, aprepitant + kortison
dag 2-3
Netupitant/palonosetron + kortison dag 1, kortison dag 2-3
Olanzapin + palonosetron + kortison dag 1, olanzapin dag 2-3

Lågemetogen onkologisk behandling:
•
•
•
•

Kortison
eller
Metoklopramid
eller
5-HT-3-antagonist
eller
ingenting

Figur 2: Rekommendationer i NCCN guidelines 2017, förenklade av författaren

3.

torantagonist (Palonosetron). Internationellt förkortas kombinationen
”NEPA”. Detta preparat, som ges i
form av en dos, kan användas istället
för tre dagars NK1-receptorantagonist och 5HT-3-receptorantagonist.
Priset är kompetitivt och den enda
dosen innebär en förenkling för patienten.
Införandet av alternativa regimer
vid hög- och medelriskkurer via

neuroleptikapreparatet Olanzapin. I
NCCN guidelines finns nu regimer
där Olanzapin ersätter NK-1-hämmare och alltså bedöms ha mycket
god effekt mot illamående och kräkningar.
Olanzapin
Olanzapin är ett atypiskt neuroleptikum
som använts inom psykiatrin företrädesvis vid behandling av psykoser. Det utö-

Nytt och gammalt
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var verkan via receptorer som är inblandade också vid illamående: dopamin-,
serotonin-, katekolamin-, histamin- och
muskarina receptorer. För knappt tio år
sedan började det dyka upp fallrapporter och mindre fallserier inom palliativmedicinsk forskning där man funnit
användning vid illamående hos patienter
med långt gången tumörsjukdom. Användningen har sedan ökat och för en
del palliativmedicinare har olanzapin
ersatt haloperidol. Man prövade sedermera Olanzapin i fas 1, 2 och 3-studier
och kunde demonstrera non-inferiority
vad gäller akut illamående när det jämfördes med aprepitant. Samtidigt sågs
bättre effekt avseende kontroll av fördröjt
illamående med olanzapinregim än med
aprepitantregim. I NCCN guidelines rekommenderades Olanzapin som ett alternativ till NK-1-hämmare vid högemetogen cytostatika och i årets uppdatering
finns det även med som alternativ vid
medelemetogena behandlingar. I Olanzapinregimen används mycket lägre dos
kortison vilket kan vara en fördel för vissa patienter.
Jag har använt olanzapin under flera
år vid ospecifikt illamående till palliativa patienter och som rescue-läkemedel
vid illamående trots annan antiemetika
vid cytostatikabehandling. Ofta är ef-

fekten utmärkt, men det som begränsar
användningen är enligt min uppfattning
sedering och muntorrhet (klassiska neuroleptikabiverkningar). Efter NCCN
guidelines’ uppdatering har jag också använt olanzapinschema vid högemetogen
cytostatika till selekterade patienter – de
med psykiatrisk komorbiditet där kortison kan aggravera psykiska symptom
och till enstaka andra patienter som mått
dåligt vid tidigare behandlingscykler av
hög dos steroid. Jag har svårt att se att
olanzapin kommer att hota användningen av NK-1-hämmare i vårt land, men är
mycket glad över att det innebär bättre
tillgång till potent antiemetika i mindre
resursstarka länder. Olanzapin kostar
några få kronor per tablett och gör att patienter i vissa länder nu kan erbjudas en
helt annan symptomlindring än tidigare.
Jag har träffat en serbisk onkolog som
berättade att NK-1-hämmare inte subventioneras vid högemetogena bröstcancerbehandlingar i Serbien, varför man
där istället rutinmässigt använder olanzapin. Av det som finns att läsa i litteraturen om olanzapin som antiemetikum
kommer påfallande många publikationer
från Balkan.
Vilken dos?
I NCCN guidelines rekommenderas

10mg olanzapin 1 gång per dag i 3-4
dagar (hög- respektive medelemetogen
behandling ). Det leder i praktiken till
kraftig sedering och i Serbien har beskrivits för mig att man ger ett schema med
5mgx2 behandlingsdagen följt av 5mg
till natten dag 2-4. Själv har jag använt
ännu lägre doser med framgång, dock
aldrig med cisplatin.
Olanzapin kan även användas som til�lägg till annan antiemetikaregim, då antingen som rescue-medicin (vid illamående som uppstår trots annan profylax)
eller som tillägg till NK-1 + 5-HT-3 +
steroid, då det benämns ”quadruple-therapy”. Som rescuedrog har visats att det
är överlägset metoklopramid, som på
många ställen är standard idag i denna
situation. Som ”quadruple-therapy” blir
det aktuellt när patienter trots maximal
standardemetika mår illa, och då kan
man efter tillägg av olanzapin till t.ex.
aprepitant + 5-HT-3-receptorantagonist
också minska kortisondosen. Här tror
jag att det finns viktiga användningsområden för oss i Sverige. Det finns alltid
patienter som trots bra förbehandling
har svårt att tolerera onkologisk terapi
och där tillägg av metoklopramid har begränsad effekt.
I tilläggssituationen tycker jag att man
ska pröva låga doser: 1,25mg eller 2,5
mg. Patienter som tolererar det kan få
upp till 10mg per dygn men då får man
räkna med att sederingen kan upplevas
besvärande.
Sammanfattning
Vi ligger långt framme i Sverige vad gäller antiemetika till cancerpatienter. Trots
det visar studier att minst 15% av patienter som erhåller state-of-the-art antiemetika lider av illamående vid onkologiska
behandlingar. Problemet är också utbrett
hos palliativa patienter där orsaken inte
är cancerbehandling utan sjukdomen
själv. Med uppdatering av riktlinjer och
nya preparat (samt nya användningsområden för gamla preparat) har vi möjlighet att hjälpa ännu fler av våra patienter.

Nina Cavalli-Björkman
Onkolog, Uppsala
Jävsdeklaration: Författaren har deltagit
i en undervisningsserie om illamående
och då arvoderats av SOBI.
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Immunterapi i fokus på onkologidagarna
Vecka 12 2018 i Jönköping. Tidpunkten för onkologidagarna närmar sig
och programkommittén med företrädare för Svensk Onkologisk Förening,
sjuksköterskor i cancervård och den
arrangerande onkologkliniken vid Ryhovs sjukhus har kommit en bra bit på
väg.

P

rogrammet börjar bli klart. Vi
inväntar besked från ytterligare
några medverkande innan allt är
spikat, säger Anders Ullén, vetenskaplig
sekreterare i SOF.
Vad ser du som mest intressant i programmet?
-Jag tror att symposiet om immunterapi kommer att bli väldigt bra. Vi täcker
in många aspekter, immunsystemet som
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helhet, läkemedelsutvecklingen, men
också vilka krav som denna utvecklingen
ställer på hur vi arbetar och tar hand om
patienterna. Biverkningspanoramat är ju
exempelvis mycket annorlunda mot vad
vi varit vana vid.
Han är också glad över att samarbetet
mellan sjuksköterskor och läkare i planeringen av gruppen har fungerat så bra.
Helena Ullgren, styrelseledamot i
Sjuksköterskor i Cancervården som också sitter i programkommittén instämmer. Hon vill också lyfta symposiet om
immunterapi som exempel.
De är också överens om att det faktum att programmet innehåller många
symposier som attraherar båda yrkesgrupperna är ett bevis på att samarbetet
fungerar.

Framtidens cancervård
Ska framtidens cancervård bedrivas i
form av ”Comprehensive cancer center”,
som Magnetsjukshus, eller är lösningen
tematisk cancervård? Och vad innebär
satsningen på kunskapsstyrning? Dessa
frågor ska belysas i ett symposium, som
på förhand har förutsättningar att bli
både spännande och lärorikt.
Övriga delar av den ganska späckade
programmet (mötet har kortats en dag)
består bland annat av SOTA-presentationer för bröstcancer och gliom, samt en
uppdatering om onkogenetik.

Kjell Bergfeldt
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Post ASCO med alla
nyheter från Chicago
Post ASCO-mötet börjar få en allt mer
etablerad plats som en viktig mötesplats i svensk cancervård. Där samlas
kollegor från hela landet, liksom företrädare för läkemedelsindustrin, för
att ta del av och diskutera nyheter från
ASCO. Årets upplaga samlade fler än
någonsin och sammanlagt var det drygt
130 deltagare på plats i Stockholm sista
fredagen i augusti.

K

anske för att årets ASCO inte
bjöd på några riktigt omvälvande nyheter på läkemedelsfronten
(med några undantag som presenteras
på efterföljande sidor) var i stället en annorlunda studie det stora samtalsämnet i
Chicago. En diskussion som fortsatte vid
Post ASCO-mötet.
Studien lyftes fram på ”Plenary session” där ASCO väljer ut de studier som

bedöms ha störst intresse och presenterades av dr Ethan Basch från New York.
Studien undersökte olika metoder för
symtomövervakning av patienter som
erhöll palliativ cytostatikabehandling för
generaliserad cancer (lung-, bröst-, gynoch urogenital). 766 patienter från Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
New York, randomiserades till att antingen erhålla standardmonitorering eller
veckovis självrapportering via ett webformulär, där patienterna fick utvärdera
tolv vanliga symtom. Symtom bedömdes
från 0 (ingen förekomst) till 4 (handikappande). Om ett symtom försämrats
enligt vissa parametrar fick ansvarig
sjuksköterska ett varnings-mail. Behandlande läkare fick också en sammanfattande rapport inför besök. Primära utfallsmåttet var livskvalitet efter sex månader
(Basch et al, J Clin Oncol 2016; 34:557-

565), som markant förbättrades hos studiepatienterna (34 vs 18 %, p<0,001), och
samtidigt försämrades hos signifikant
färre patienter i studiegruppen (38 vs 53
%, p<0,001). Akutbesöken blev sju procent färre hos studiegruppen (p = 0,02).
På ASCO 2017 fokuserades diskussionerna på den totala överlevnaden som
blev signifikant längre hos studiegruppen (31 vs 26 månader, p = 0,03), även i
multivariabel analys. I alla sammanhang
måste fem månaders förbättrad överlevnad betraktas som sensationellt i en
grupp med palliativ cytostatikabehandling och nya och större studier har redan
startat för att vidimera resultatet.
På följande sidor kan ni läsa mer om
nyheterna från årets ASCO.
Kjell Bergfeldt

Post ASCO-gänget 2017: Claes Molin, Göteborg, Ida Spång Rosén, Jönköping, David Sterner, Eskilstuna, Barbara Wysocka, Kalmar, Serafeim Theodoroglou, Södersjukhuset
Stockholm, framför Christine Lundgren, Jönköping, Maria Albertsson, Linköping, Lennart Åström, Uppsala, Roger Henriksson, Stockholm, Pehr Lind, Södersjukhuset, Sara
Wirén, Umeå, Jan Nyman, Göteborg, och Staffan Living, Eskilstuna. Saknas på bilden gör Johan Falkenius, Stockholm.
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En ny standard för prostatacancer
Årets ASCO bjöd på två viktiga studier
som visade på en helt ny roll för abiraterone i behandlingen av nyupptäckt
metastaserad prostatacancer. Klinisk
praxis kommer att ändras för en stor
patientgrupp och det var därmed årets
största nyhet på ASCO!

I

ncidensen av nydiagnosticerad metastaserad hormonsensitiv prostatacancer (mHSPC)är cirka tre procent i
USA, sex i Europa, men hela tolv procent
i Sverige och i vissa regioner ännu högre.
Man ser även en ökande incidens globalt. Under lång tid har kastration eller
androgen deprivationsterapi (ADT) varit
standardbehandling för denna patientgrupp. För två år sedan publicerades resultaten av två studier, CHARTEED och
STAMPEDE, som visade att tidigt tillägg
av docetaxel till ADT förlänger överlevnaden signifikant. STAMPEDE är en
multi-arm, multi-stage studie där man
initialt jämförde 5 olika behandlingar
mot Standard of Care (SOC). På årets
ASCO presenterades två nya studier, LATITUDE och en ny arm av STAMPEDE,
som båda undersökt tidigt insatt abiraterone vid metastaserad resp avancerad
prostatacancer. Abiraterone, en androgensynteshämmare, har tidigare visat
goda resultat med förlängd överlevnad
för patienter med kastrationsresistent
sjukdom. Samtidigt med presentationerna e-publicerades de fullständiga artiklarna på nätet!
Nicholas D. James presenterade resultaten från STAMPEDE studien. Patienter
inkluderades mellan 2011 och 2014 och
randomiserades mellan abiraterone och
SOC eller enbart SOC (ADT ± radioterapi). Majoriteten av inkluderade patienter hade nyupptäckt prostatacancer och
52 % hade metastaserad sjukdom vid diagnos. Studien inkluderade även patienter med lokalavancerad sjukdom (28%).
Data från totalt 1917 patienter analyse-
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rades efter en medianuppföljningstid på
40 månader. Man såg att tillägg av abiraterone ledde till 37 % bättre överlevnad
jämfört med patienter som behandlades
med enbart SOC. Skillnaden var signifikant både för lokalt avancerad och primärt metastatisk sjukdom och sågs i alla
åldersgrupper.
Bättre överlevnad
LATITUDE, en fas 3, multicenter, placebo-kontrollerad studie presenterades
av dr Karim Fizazi från Gustave Roussy
i Paris på ASCO:s plenary session. Man
hade jämfört tillägg av abiraterone vs

placebo till ADT hos patienter med nyupptäckt högrisk metastaserad hormonnaiv prostatacancer. Behandlingstiden
var två år och totalt 1199 patienter var
inkluderade. Primär endpoint var overall
survival och efter en medianuppföljning
på 30.4 månader såg man att tillägg av
abiraterone plus prednison till ADT ledde till en signifikant förbättring av överlevnaden med 38 % reduktion i risken
för död. Medianöverlevnaden i placeboarmen var 34.7 månader och den hade
ännu inte nåtts i abirateronearmen. Det
var en signifikant förlängd tid till radiologisk progress (53% riskreduktion) för

Effektivisering av patologin
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behandling med abiraterone och även
en signifikant förbättring i alla övriga sekundära endpoints som tid till PSA progress, tid till smärtprogress och tid till
nästa prostatacancerbehandling. Presentatören menade att de positiva resultaten
från studien betyder att tidigt insatt abiraterone i kombination med ADT nu är
en ny standard of care för patienter med
nydiagnosticerad metastaserad högrisk
sjukdom.
Resultaten av LATITUDE diskuterades
av dr. Eric Small och jämfördes med tidigare resultat från CHARTEED studien.
Överlevnadskurvorna var förvånansvärt
lika i de båda studierna och skillnaden
mot kontrollarmarna var nästan identisk! Både abiraterone och docetaxel
som tillägg till ADT ger liknande vinster i överlevnad. Han avfärdade frågan
om docetaxel skulle varit kontrollarm i
LATITUDE då inklusionen i LATITUDE var avslutad innan resultaten från
CHARTEED publicerades. CHARTEED
påverkade därmed inte LATITUDE studien.
Nya riktlinjer
Efter årets ASCO står det klart att behandlingen av mHSPC kommer att
ändras och innefatta fler onkologiska
behandlingar än enbart kastration. Re-

sultaten från en direkt randomisering
mellan tidig docetaxel och tidig abiraterone saknas ännu, medan en rent komparativ jämförelse förväntas inom en nära
framtid från STAMPEDE. Andra studier
pågår med kombinationen av tidig abiraterone och docetaxel, liksom med andra androgenhämmare tillsammans med
cytostatika. Hur avvägningen mellan kemoterapi och endokrin behandling skall
göras kommer därför att vara under fortlöpande uppdatering de närmaste åren.
En fas 4 studie (PLATO) rapporterades av från Royal Marsden i London. I
PLATO jämfördes fortsatt behandling
med enzalutamid i kombination med
abiraterone vs enbart abiraterone hos patienter som tidigare progredierat på behandling med enzalutamide. Hypotesen
var att kombinationen av abiraterone, en
androgensynteshämmare plus enzalutamide, en androgenreceptorblockerare,
skulle kunna reaktivera receptorkänsligheten och förlänga den progressionsfria
överlevnaden för patienter som progredierat på enzalutamide. PLATO visade
dock att kombinationen av dessa två läkemedel inte ledde till någon signifikant
förbättring i PFS eller någon signifikant
PSA respons. Det var även intressant
att se att behandlingsarmen med enbart
abiraterone uppvisade låga responsrater

efter progress på enzalutamide. Studien
ger därmed en indikation på att byte till
abiraterone efter progress på enzalutamide sällan ger effekt.

Serafeim Theodoroglou
Södersjukhuset, ST-läkare
Lennart Åström
Uppsala, handledare
Referenser
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4 P för bröstcancer
Att få möjlighet att åka på den störst
internationella onkologiska kongressen är lärorikt ur flera aspekter: träffa
kollegor, ta del av de senaste nyheterna att ta med hem till det kliniska
arbetet, sålla information, vara kritisk,
sammanställa och presentera.

J

ag åkte över Atlanten för att bevaka
bröstcancer. Dagarna fylldes av föredrag och posters och diskussionsträffar arrangerades på kvällarna. Under
den tid som blev över fascinerades jag av
Chicagos skyskrapor, silverbönan och
fick vid en lunch högt upp i Hancock
byggnaden erfara en höjdskräck jag inte
trodde jag hade.
Bröstcancer kännetecknas (något förenklat) av subtypning i så kallade luminala (ER-positiva), HER2-positiva
och trippelnegativa (TNBC) tumörer.
På ASCO presenterades nyheter inom
olika subtyper i olika stadium och årets
ASCO kan sammanfattas i 4P; Palbociclib, PARP-hämmare, PD1-hämmare och
Pertuzumab.
Palbociclib är en CDK4/6-hämmare
och verkar genom att hämma celltillväxt.
Man spekulerar i preparatens möjlighet
att reversera resistens till antihormonell
behandling. Det finns flera studier av
CDK4/6-hämmare i ER-positiv bröst-

cancer i kombination med endokrin terapi i både första och andra linjens vid
metastaserat tillstånd. Kombinationen
palbociclib med letrozol i första linjen
har tidigare visat på förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) på ca 10
månader jämfört med enbart letrozol.
På ASCO presenterades negativa överlevnadsdata från studien PALOMA 1.
Preparatet har nyligen godkänts i Sverige och kommer möjligtvis medföra mer
vårdkontakter med tanke på biverkningar med framför allt neutropenier.
PARP-hämmare
En av de största nyheterna under ASCO
var effekten av PARP-hämmaren Olaparib vid metastaserad bröstcancer hos
BRCA-mutationsbärare. Tidigare studier
har visat effekt av PARP-hämmare vid
BRCA-muterade patienter med ovarialcancer. OLYMPIAD studien som nu presenterades vid plenary session på ASCO,
visade en ökad progressionsfri överlevnad med 2,8 månader för PARP-hämmaren Olaparib i monoterapi jämfört med
kemoterapi (capecitabin, eribulin eller
vinorelbin) för patienter med metastaserad, HER2-negativ bröstcancer och mutation i BRCA1/2. Ganska lite toxicitet,
men trist nog utan överlevnadsvinst och
patienterna tilläts inte tidigare ha progre-

Ida Spång Rosén och Christine Lundgren från Jönköping hade ansvar för CNS-tumörer och bröstcancer vid Post
ASCO-mötet.
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dierat på platinabehandling. Sannolikt
kommer vi få godkända PARP-hämmare, vilket nog kommer få implikationer
för den onkogenetiska verksamheten,
med behov av ökad och snabbare gentestning.
De typer av bröstcancer som verkar
kunna ha respons på de så omtalade
PD1-hämmarna, är främst TNBC och
HER2-postitiva tumörer. Det skulle kunna förklaras av att de är mer mutationsrika, med fler tumörinfiltrerande lymfocyter. Studien KEYNOTE-086, visade inga
häpnadsväckande resultat, med enbart
knappt 5 % objektiv respons av pembrolizumab i monoterapi vid TNBC utan
skillnad avseende PD-L1-uttryck.
Höga förväntningar
Det var en spänning som kändes i de
överventilerade föreläsningssalarna när
bilderna trycktes fram över resultatkurvorna för studien APHNITY; var det
någon vinst att lägga till pertuzumab till
trastuzumab under ett års adjuvant behandling vid HER2-positiva tumörer?
Positiva studiedata hade läckt ut under
året, men resultaten ingav en viss besvikelse: 94,1% IDFS (invasive disease free
survival) efter 3 år för dubbelblockad
jämfört med 93,2% för singel trastuzumab, en skillnad ändå var statistiskt
signifikant. Som motpol till att lägga till
antikroppsbehandling, presenterades en
noninferiority-studie, ShortHER, för att
se om kortare behandling med 9 veckors
trastuzumab, är minst lika effektiv som
nuvarande 1- årsregim. Studien nådde
inte målet, men hjärttoxiciteten var lägre i korta armen. För att kunna dra mer
slutsatser och möjlighet till deeskalering
kontra eskalering av antikroppsbehandling, behöver vi invänta ytterligare studier och långtidsuppföljning. Men oavsett detta kommer priset för tillägg med
pertuzumab i runda tal landa på cirka 100
000 dollar och därtill en hel del diarré.

ASCO

Som fortsättning på temat att minska
behandling, visade resultatet av SOLE, att
intermittent förlängd adjuvant endokrin
behandling med aromatashämmaren
(AI) letrozol inte var bättre än kontinuerlig behandling under 5 år. Försämring av
livskvaliteten var dock mindre. Det noterades en trend till fördel för intermittent
behandling för patienter som tidigare
endast fått AI, medan de som primärt
fått tamoxifen uppvisade en numerisk
nackdel i DFS med intermittent förlängd
AI-behandling. Kanske viktigast av allt
vad gäller endokrin behandling, oavsett
om den planeras kort, intermittent eller
lång, är att man säkerställer följsamhet
och hittar regimer för detta.
Skräddarsydd framtid
Till slut en blick framåt där modeordet
skräddarsydd onkologisk behandling är
på tapeten. ”Liquid biopsies” kommer
ge prognostiska och prediktiva faktorer
och potentiellt lösa gåtan med den heterogenitet som finns inom och mellan
metastaser. Biomarkörer och mutationer
i vätskebiopsin kommer vägleda oss i behandlingsval, för att monitorera respons
och avslöja mekanismer för behandlingsrestistens. Genexpressionsanalyser
kommer indela bröstcancer i ännu fler
undergrupper än de traditionella. Subgrupper med låg kontra hög risk för sena
återfall kommer definieras, vilket gör att
vi i den adjuvanta situationen undviker
över- respektive underbehandling.
Jag vet inte om detta blir verklighet,
men i denna teknikdominerade värld,
får vi inte glömma bort människan vi behandlar och ta med bland pusselbitarna
från immunohistokemi, genexpression
och klinik för att kunna skräddarsy behandlingen för våra cancerpatienter.

Christine Lundgren
Jönköping, ST-läkare
Per Karlsson
Göteborg, handledare
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Redo för adjuvant melanom-behandling
Majoriteten av maligna melanom som
diagnostiseras i Sverige är tunna och
utan spridning. För dessa melanom är
kirurgisk behandling tillräcklig. För
tjockare och/eller mer utbredda melanom med regionala körtelmetastaser
är dock risken för återfall hög trots radikal kirurgi.

F

ör dessa melanom har man visat en
effekt av adjuvant behandling med
immunterapi i form av CTLA-4
hämmaren ipilimumab. I EORTC 18071,
en randomiserad fas 3-studie som publicerades 2015, gavs adjuvant behandling
med ipilimumab (10 mg/kg) eller placebo var tredje vecka i 4 doser (induktionsfas), därefter var tredje månad upp
till 3 år. Recurrence-free survival var 26.1
månad i ipilimumab-armen jämfört med
17,1 månad i placeboarmen (HR 0,75;
95% CI: 0,64-0,90). Dock såg man en hög
risk för immunrelaterade biverkningar,
52% av deltagarna i ipilimumabarmen
avbröt behandlingen under induktionsfasen. Det mest iögonfallande var dock
att fem individer (1%) avled till följd av
läkemedelsrelaterade biverkningar (kolit, myokardit och Guillan-Barré). Olika
länder bedömde risk-nyttaprofilen olika,
USA men inte i Sverige godkände ipilimumab för adjuvant behandling. Behovet av en adjuvant behandling med lägre
toxicitet blev tydligt.
Lägre dos
Det är väl känt att biverkningarna av
ipilimumab är dosberoende och dosen 3
mg/kg används vid behandling av spridd
sjukdom. Detta ledde till studien E1609,
en fas 3-studie som presenterades på
ASCO 2017. E1609 jämför adjuvant ipilimumab i doserna 3 mg/kg (ipi3) och 10
mg/kg (ipi10). Studien inkluderade 773
individer med radikalt opererade maligna melanom i stadie IIIb, c samt M1a,b,
dvs metastaser i lymfkörtlar, hud, körtlar
eller lungor.
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Sara Wirén, ST-läkare från Umeå, presenterade nyheter
på melanom-området.

Efter tre år sågs ingen skillnad i recurrence free survival, HR 0,56 för ipi3 och
HR 0,54 för ipi10. Skillnaden i biverkningar var dock påtaglig, 56,5% hade
grad 3/ 4-biverkningar i ipi10-armen
jämfört med 36,6 % i ipi3-armen. Dödsfall relaterade till behandlingen förekom
hos två patienter (0,4 %) i ipi3-armen
och åtta (1,6 %) i ipi10-armen. Den vanligaste orsaken till dödsfall var svår kolit
med perforation. Sammanfattningsvis
gav ipilimumab i dosen 3 mg/kg signifikant färre och mindre allvarliga biverkningar jämfört med 10 mg/kg. De initiala
analyserna tyder även på att effekten är
likvärdig, dock behövs långtidsdata för
att säkerställa detta.
PD1-hämmare har liknande biverkningar som ipilimumab men de är generellt mildare. Två stora studier fas3
på PD1-hämmare givet adjuvant pågår;
CheckMate 238 (Nivolumab vs. Ipi10)

och KEYNOTE-054 (pembrolizumab vs.
placebo) och förhoppningsvis kan dessa
studier leda till en adjuvant behandling
med en mer gynnsam risk-nyttaprofil.
Melanompatienter med hjärnmetastaser har en generellt dålig prognos och
de har ofta varit exkluderade från studier på immunterapi vid generaliserat
malignt melanom. På ASCO presenterades CheckMate 204, en fas 2-studie,
där patienter med minst en obehandlad,
icke-symtomgivande hjärnmetastas gavs
nivolumab och ipilimumab i fyra doser
och därefter nivolumab som singelbehandling till progress eller oacceptabel
toxicitet. Studien inkluderade 75 individer och hade en uppföljningstid på minst
6 månader. 16 patienter (21%) uppvisade
en komplett respons intrakraniellt och
25 (33%) partiell respons. Ytterligare fyra
(5%) hade stabil sjukdom medan (24%)
hade progressiv sjukdom. Ett dödsfall
rapporterades bero på studieläkemedlen.
The anti-PD1 Brain Collaboration
(ABC) presenterade en fas 2-studie på
nivolumab ± ipilimumab vid hjärnmetastaser. Denna studie inkluderade 53
individer där en mindre grupp av dessa
(n=16) fick ha symtomgivande hjärnmetastaser. Studiegrupperna var så små
vid slutliga analyser att det är svårt att
dra några slutsatser men generellt var
resultaten likartade med Checkmate 204.
Man såg även att respons i hjärnan och i
på övriga metastaslokaler oftast var samstämmiga, men inte alltid.
COMBI-MB var en fas 2–studie där
man gav dabrafenib och trametinib
(BRAF och MEK-hämmare) till individer med BRAF-muterade melanom med
hjärnmetastaser. Studien var uppdelad i
4 cohorter där cohort A var den största
(n=76) och den inkluderade asymtomatiska patienter (stabila doser av kortison
var tillåtet), med en eller flera hjärnmetastaser och ECOG 0-1. 89% av deltagarna hade även extrakraniella metastaser.
Efter en medianuppföljning av 8.5 måna-
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der hade 44 st (58%) en intrakraniell respons (CR+PR) medan 14 st (18%) hade
progressiv sjukdom. Vid progress gick
över hälften av studiedeltagarna över till
antingen immunterapi (45%) eller kemoterapi (11%), och 34% erhöll strålbehandling. Trots gott allmäntillstånd vid
studiestart och intensiv behandling var
overall survival vid 6 månader 79% och
vid 12 månader 46%. Allvarliga biverkningar rapporterades hos 11 deltagare
(14%) varav ett dödsfall (1%).
Det är glädjande att det nu har kommit
flera studier på medicinsk behandling av
hjärnmetastaser vid malignt melanom.
De presenterade studierna gav, trots att
de var modesta i storlek och uppföljningstid, en indikation på att såväl immunterapi som BRAF+MEK-inhibering
kan vara effektivt hos patienter med
hjärnmetastaser. Samtliga författare underströk dock att detta fortfarande är en
grupp patienter med generellt klart sämre prognos än vid enbart extra-kraniell
metastasering.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi i Sverige följer (och deltar i)
utvecklingen av adjuvant behandling av
malignt melanom vilken troligen kommer introduceras även här inom en
snar framtid. Vad gäller behandling av
hjärnmetastaser vid malignt melanom
kommer det framöver bli en avvägning
för varje enskild patient i vilken ordning
strålbehandling/kirurgi alternativt systemisk terapi ska användas.
Sara Wirén
Umeå, ST-läkare
Johan Falkenius
Stockholm, handledare
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Negativa fas 3-studier vid hjärntumörer
I mars insjuknade min patient i ett epileptiskt anfall, och man fann att det orsakats av en hjärntumör som opererades
några veckor senare. PAD visade glioblastom WHO grad IV, IDH-wildtype.

D

agen innan vi flög till Chicago
träffades hon och jag, hennes
andra vecka under konkomitant
radiokemoterapi. Hon berättade att hon
sett på TV hur patologerna testar tumörer för en massa olika behandlingar, så
att onkologerna kan ge en anpassad behandling utifrån det, ”men nu verkar jag
ju ändå få samma som alla andra fått de
senaste åren?” Med mig till ASCO hade
jag hennes fråga. Det skulle kännas så
fint att få komma hem med kunskap om
något nytt och stort för neuroonkologin.
Allra helst för glioblastom, en sjukdom
med medianöverlevnad kring endast 15
månader.
Fungerar PD1-hämning på gliom?
Stor förväntan fanns på Checkmate 143,
en studie som initialt presenterades på
World Federation of Neurooncology Societies, en knapp månad före ASCO, maj
2017. Den diskuterades även i Chicago.
Det är en fas 3 studie, som jämför nivolumab med bevacizumab vid recidiverande
glioblastom. Patienterna skulle tidigare
ha genomgått konkomitant radiokemoterapi och drygt 180 patienter ingick i
vardera arm. Primär endpoint var overall
survival. Tyvärr en negativ studie, ingen
skillnad fanns mellan grupperna.
Fungerar vaccin?
Dr Terasaki från Kurume University Hospital, Japan, presenterade en fas
3-studie där man har sökt svar på frågan
om vaccin kan stimulera immunförsvaret
att aktiveras mot tumörceller vid recidiverande glioblastom. I denna randomiserade, dubbelblinda placebokontrollerade
studie fick HLA-A24 positiva patienter
ett individuellt vaccin baserat på IgG-nivåer specifika för 14 förvalda peptider.

Peptiderna är byggstenar till ett protein,
kallat ITK-1, som i tidigare studier visats
sig uttryckas i hög grad i glioblastomceller, men i mindre utsträckning eller
inte alls av friska celler. Man har tidigare
utfört en fas 1-studie inkluderande 12
patienter med lovande resultat. I den nu
presentade fas 3-studien randomiserades
58 patienter till experimentarmen och 30
till best supportive care. Primär endpoint
overall survival, men tyvärr sågs ingen
skillnad mellan grupperna.
Dessa två studier inte är de första på
immunoområdet, och ingen positiv fas 3
har ännu presenterats. En förklaring till
uteblivna resultat är blod-hjärnbarriären,
men andra studier har visat att aktiverade T-celler kan passera. En annan är närvaron av inhiberande faktorer som interleukiner och prostaglandiner i tumören.
Man ser vid gliom även en uppreglering
av inhiberande T-celler och makrofager.
Därtill vet vi att immunostrategin visat
sig bäst vid tumörer med så kallad ”high
mutational load” vilket gliom inte har.
Sista ordet är dock inte sagt – fler studier
pågår, exempelvis på PD1-hämning som
tillägg till primärbehandling.

Negativa studier
Vad vet vi idag om målstyrd behandling
vid gliom? Dr Vinay K. Puduvalli, Ohio
State Wexner Medical Center, visade
under en så kallad educational session
en lång lista på avslutade studier, där
tyvärr samtliga är negativa. Orsaker till
detta är troligen att gliom, och speciellt
glioblastom, uppvisar stor heterogenitet
både inom och mellan tumörer. Därtill
kan tumören ha mutationer på flera nivåer av en signalväg vilket gör läkemedlet ineffektivt. Vid recidiv har ytterligare
evolution skett och ett stort antal olika
kloner finns inom samma tumör. Nyckeln till att kringgå detta kan vara att hitta
drivande mutationer. Andra idéer är att
söka lösningen i en bred strategi. Kanske
finns inte svaret i en onkologisk ”magic
bullet” utan i en hagelsvärm, som att ge
kombinationer av läkemedel, eller angripa glukos- eller lipidmetabilismen.
Angiogeneshämning?
Bevacizumab har tidigare testats i flertalet studier, framförallt vid höggradiga
primära hjärntumörer, både som tillägg
till primärbehandlingen och vid recidiv.
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Det finns hittills 14 avslutade studier.
Några har visat förlängd PFS, några förbättrad livskvalitet, men ingen har visat
förlängd överlevnad. Bevacizumab har
därför inte glioblastom som indikation i
Sverige. Det används ändå i viss utsträckning, framförallt vid recidivsituationen
då en del neuroonkologer har erfarenheter av att patienter mår bättre. Det
kan förklaras av att man sannolikt får en
ödemminskande effekt kring tumören,
ganska snabbt efter administrering. Användandet är dock omtvistat, där vissa
tycker att den ”ekonomiska toxiciteten”
är oacceptabel. Här föreligger alltså inte
jämlik vård inom Sveriges gränser.
En studie vid namn TAVAREC syftade
till att ta reda på om det finns en plats för
bevacizumab vid behandling av recidiverande icke 1p/19q-deleterade gliom grad
II-III. I experimentarmen fick patienterna bevacizumab i kombination med
temozolomid, i kontrollarmen temozolomid i monoterapi. Primär endpoint
OS vid 12 månader. Även denna studie
var negativ. Patienterna i de två armarna
hade också samma utfall vad gäller livskvalitet, kognitiv funktion och neurologiska funktioner.
Bevacizumab har inte visat sig förlänga
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överlevnad för patienter med gliom, men
sannolikt kan man uppnå lindring av
ödemrelaterade besvär. Att spara in på
kortison är kanske en vinst i sig. Detta borde vara uppslag för en studie där
symtom och biverkningsbörda jämförs
vid behandling med endera bevacizumab eller kortison.
Resultat från EF-14, där man testat
det som kallas Tumour Treating Fields
(TTF) som tillägg till den adjuvanta
temozolomidbehandlingen vid glioblastom är kända sedan tidigare, och
diskussion kring hur studien ska tolkas
pågår. Det är en ny typ av onkologisk behandling där alternerande elektriska fält
appliceras via elektroder på patientens
skalp, och utrustningen ska bäras 18-20
timmar per dygn. I EF-14 har man sett
en överlevnad på 4,9 månader, och redan
interimsanalysen som kom för två år sedan ledde till att behandlingen registrerades som behandling vid glioblastom i
USA. Det finns dock en del skepticism
både från patienter och läkare. Detta
bland annat på grund av att den första
studien som gjordes vid recidiverande
glioblastom, EF-11, var negativ. Därtill
är patientgruppen i EF-14 selekterad,
enbart de utan progress efter radiokemo

inkluderades, så patienter med aggressivast sjukdom är inte med. Relativt många
patienter tackade nej till studien, möjligen då de känt att det skulle vara stigmatiserande att bära elektroderna. Behandlingen som kostar runt 20 000 dollar per
månad fick i studien fortgå även efter
progress. Och räcker en studie? Kanske
borde resultaten konfirmeras, särskilt
då det gäller en helt ny metod. I Sverige
väntas bedömning av hälsoekonomi runt
årsskiftet.
Åter till frågan från min patient. Tyvärr presenterades inte något riktigt omvälvande som förändrade hur vi ser på
behandling av hennes tumörsjukdom.
För neuroonkologin kan kanske TTF
vara ett fint bidrag till att sträcka ut överlevnadssiffrorna, men det handlar fortfarande om månader. Det vore fantastiskt
att kunna berätta om nya resultat i termer av år.

Ida Spång Rosén
Jönköping, ST-läkare
Roger Henriksson
Stockholm och Umeå, handledare

ASCO

Veckovis cisplatin inte sämre vid HHC
CheckMate 141-studien publicerades
redan i fjol (NEJM 2016;375:1856-67).
Denna påvisade total överlevnadsvinst
(OS) av nivolumab jämfört med standard cytostatika som palliativ behandling (7,5 vs 5,1 månader, p=0,01) hos
patienter med platinumrefraktär recidiverande eller disseminerad skivepitelial huvud-halscancer (HHC).

P

å ASCO 2017 presenterades en
fördjupad analys som visade att
vinsten var störst hos cetuximab-naiva patienter (8,2 vs 4,9 månader
jämfört med 7,1 vs 5,1 månader för patienter som tidigare fått cetuximab).
Bevacizumab är en VEGF-hämmare
som är ett effektivt tillägg till palliativ
cytostatika i flera cancersjukdomar (colorektal-, gynekologisk-, icke-småcellig
lungcancer). Tillägget av bevacizumab
till första linjens cytostatika vid recidiverande eller disseminerad skivepitel-HHC
(E1305 studien) visade ingen total överlevnadsvinst (OS). Median OS var 12,6
för tillägg av bevacuzimab resp 11 månader utan.
Tillägg av cisplatin konkomitant vid
radikal strålbehandling av lokalt avancerad skivepitelcancer har visat sig ge
en signifikant överlevnadsvinst. Men
evidensen gäller dosen 100 mg/kvm var
tredje vecka och på grund av toxiciteten
används ofta veckovis cisplatin i dosen
40 mg/kvm. Randomiserade studier saknas dock. På årets ASCO redovisades en
randomiserad studie utförd i Mumbai,
Indien, där man jämförde två cisplatinscheman (30 mg/kvm veckovis x 6-7
vs 100 mg var tredje vecka x 3). Behandlingen gavs konkomitant vid radikal
strålbehandling. Lokoregional recidivfrihet efter två år var endpoint och redovisades som signifikant högre för veckovis
cisplatin (38,7% vs 24,7%). Men studien
var designad som en non-inferiority studie och tolkningen som redovisades var
att veckovis cisplatin inte var sämre, och

Claes Molin och Barbara Wysocka redovisade huvudhalscancer.

att detta schema tolererades bättre.
Bourhis et al presenterade en studie
med ökad stråldos (75 Gy med 10 Gy
boost mot GTV vs 70 Gy). Den högre
dosen gavs med IMRT och den lägre
med 3D-CRT. Denna studie avbröts när
IMRT blivit standardteknik under studiens gång, och är således svårbedömd,
men ingen effekt syntes på lokoregional
kontroll, PFS eller OS.
Prediktiva markörer
Där finns flera specifika prognostiska
biomarkörer för skivepitelcancer i orofarynx, men prediktiva faktorer saknas.
En studie från Storbritannien (Mehanna
et al) har utvecklat och validerat en prediktiv markör inför val av behandling.
Markören är en kombinerad analys av
fyra biomarkörer (HPV, p16, TILS och
survivin), och ger möjlighet att klassificera patienter som hög- eller lågrisk.
Högrisk-patienter som erhöll kirurgisk
behandling hade bättre OS än patienter

som behandlades icke-kirurgiskt (HR
0,51, p = 0,01), medan man i lågriskgruppen inte såg någon skillnad i OS
mellan behandlingsmetoder.
Schmitz et al påvisade att FDG-PET
hade ett högt negativt prediktivt värde
(NPV) på 94,6% vid 12-veckors uppföljning av kemoradioterapi vid skivepitel-HHC. För en kombination av PET
plus CT/MR och klinisk undersökning
var NPV 97,5%. Tvåårsöverlevnaden
utan lokoregional recidiv (RRFSR) var
signifikant bättre hos patienter med negativ PET (63% vs 48,8% p=0,04). Om
beslut om halskörtelutrymning baserades endast på positiv PET, hade 65 av 145
(44,8%) operationer kunnat undvikas
utan negativ påverkan på RRFSR.

Claes Molin
Göteborg, ST-läkare
Barbara Wysocka
Kalmar, handledare
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Lungcancer: Nästa generation
ALK-hämmare mycket lovande
Målstyrd behandling vid lungcancer
genererade ett flertal positiva studier
som presenterades på årets ASCO. Däremot presenterades inga större nyheter avseende immunonkologi, som ju
numera har en etablerad plats inom
lungcancerbehandlingen. Inom småcellig lungcancer och mesoteliom finns
visst hopp om förlängd överlevnad med
nya terapikombinationer.

E

GFR-mutationer och ALK-translokationer ses hos ca 15 % av patienter med icke-småcellig lungcancer. Behandling med tyrosinkinashämmare (TKI) är etablerat sedan länge.
Nu kommer andra och tredje generationens läkemedel med förhoppningsvis
bättre effekter. Positiva studier där TKI
används adjuvant efter kirurgi istället
för cytostatika samt i kombination med
radioterapi vid lokalt avancerad sjukdom
presenterades.

Andra generationen
ALEX-studien (LBA9008) presenterades
där Alectinib jämförs mot Crizotinib, dvs
andra generationens TKI mot ALK-positiv lungcancer jämfört med nuvarande
första linjens preparat. Där har man ännu
inte uppnått mPFS för Alectinib-armen
efter 27 månaders observation. Således
är studien högst positiv då Crizotinib i
denna studie hade median PFS på 11,1
månader. Data gällande total överlevnad
är långt ifrån uppnådda gällande båda
armarna. Alectinib verkar dessutom ha
en lindrigare biverkningsprofil, främst
gällande grad 3-5 biverkningar.
Detsamma kan inte sägas när vi tittar
på biverkningsprofilen för Dacomitinib,
en andra generationens EGFR-TKI som
hämmar hela ErbB-familjen irreversibelt. Dock går det att förlänga median
PFS jämfört med Gefitinib vid första
linjens behandling mot EGFR-muterad
lungcancer vilket visades av ARCHER

1050-studien som redovisades av Tony
Mok (LBA9007). mPFS i Dacomitinib-armen visade 14,7 månader jämfört
med 9,2 månader för Gefitinib. Men biverkningsprofilen är klart sämre jämfört
med Gefitinib och många patienter fick
dosreducera under långa perioder i studien, något vi får ta med oss om preparatet kommer in i svensk klinisk praxis.
FLAURA-studien har nämligen signalerat positivt resultat gällande mPFS vid
behandling med Osimertinib jämfört
med Gefitinib eller Erlotinib vid första
linjens behandling (PR 170727 astrazeneca.com), något som potentiellt kan
förändra synen på Dacomitinib inom
kort. Därefter behövs antagligen studier
där man tittar på optimal sekvens av
TKI-behandlingar mot EGFR-muterad
lungcancer.
Immunonkologi
Tyvärr presenterades inga nya studier
gällande immunonkologisk (IO) behandling av icke-småcellig lungcancer på
årets konferens även om behandlingsområdet diskuterades ingående på ett flertal
“Education sessions”. Heterogenicitet
inom enskilda lungtumörer (N Engl J
Med 2017;376:2109-21) samt att biopsier
tenderar att underskatta PD-L1 uttryck
(Annals of Oncology 2016;27:147–153)
är problematiskt och det pratades mycket om att det behövs ytterligare markörer
som förutsäger svar på IO-behandling.
En sådan markör kan vara tumörmutationsbörda vilket är ett mått på antalet
mutationer per delmängd DNA. Hypotesen än så länge är att fler mutationer
(≥ 10 st per megabas) predikterar bättre
svar på IO-behandling.
Hopp för småcellig lungcancer
Inom småcellig lungcancer kom det däremot vissa tidiga resultat med IO-be-
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handling. En randomiserad kohort från
CheckMate 032 visade objektiv responsratio på 12% för Nivolumab och 21% för
kombinationsbehandling
Nivolumab
och Ipilimumab som andra linjens behandling (Abstract 8503). Dessa siffror
är i paritet med den tidigare icke randomiserade gruppen inom denna fas 2 studie. CheckMate 331 och 451 är kommande fas 3-studier som vidare undersöker
IO-behandling vid småcellig lungcancer.
Inom mesoteliom presenterades överlevnadsdata från en fas 2-studie (LUME-Meso) där man studerat Nintedanib
i kombination med Pemetrexed/Cisplatin i den experimentella armen som första linjens behandling (Abstract 8506).
Resultatet var inte statistiskt signifikant
men där fanns en tendens till förlängd
överlevnad med tillägg av Nintedanib,
18,3 vs 14,2 månader (HR 0,77 p=0,319).
Förra året publicerades MAPS-studien
med ett liknande upplägg där man istäl-

let studerade Bevacizumab som tillägg
till första linjens behandling. Resultatet visade i det fallet OS på 18,8 vs 16,1
månader, statistiskt signifikant med ett
p-värde på 0,0167 (Zalcman et al., Lancet
2016:1405–1414).
Framtidsbild
Det som har fastnat starkast hos mig från
årets ASCO är dock föreläsningarna som
tog upp “liquid biopsies” som ett hjälpmedel i kliniken (bland annat: How to
Incorporate Liquid Biopsies Into Practice: A Molecular Maven's View. Shaw. A.
ASCO 2017). Främst tre användningsområden togs upp inom lungcancerområdet:
1. Diagnosticering av tumördrivande
mutationer/rearrangemang
2. Identifiering av resistensmekanismer vid progress
3. Som ett mått på behandlingens effekt

Jag hoppas på en framtid där patienterna kan lämna blodprov för att värdera behandlingseffekt, påvisa recidiv av
sjukdom eller vägleda oss inför den mest
lämpliga målstyrda behandlingen att
prova härnäst.

Staffan Living
Eskilstuna, ST-läkare
Jan Nyman
Göteborg, handledare
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Immunterapi allt större
vid urotelial cancer
Immunterapistudier hade en stor roll
även inom området urotelial cancer på
årets ASCO. Framför allt visades positiva resultat i fas III av immunterapi
versus kemoterapi i andra linjen för
patienter med avancerad sjukdom.

H

os patienter med avancerad urotelial cancer är platinumbaserad kemoterapi etablerad första
linjens behandling. Immunterapi med
nivolumab i andra linjen har alldeles nyligen fått godkännande i Europa. I USA
har man redan 5 olika PD1/PDL-1 hämmare godkända för behandling i andra
linjen.
I år presenterades data från en uppdaterad överlevnadsanalys från KEYNOTE-045, en fas 3 studie av pembrolizumab versus paklitaxel, docetaxel eller
vinflunin som behandling i andra linjen för patienter med platinumrefraktär
sjukdom. Resultaten visade en signifikant
överlevnadsvinst med OS 10,3 månader
för pembrolizumab versus 7,4 månader
för kemoterapi. Överlevnadsvinst sågs i
alla subgrupper och pembrolizumab gav
längre responsduration och mindre toxicitet jämfört med kemoterapi. Data från
KEYNOTE -045 stödjer pembrolizumab
som en ny standard of care för patienter
med platinumrefraktär avancerad uro-
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Serafeim Theodoroglou, Södersjukhuset, Stockholm
och Lennart Åström, Uppsala, presenterade ett digert
material från alla områden av uro-onkologin

telial cancer, oberoende av PD1/PD-L1
status. Läkemedlet har redan blivit godkänt i USA för denna indikation.
Kliniska resultat från fas II KEYNOTE-052 presenterades, som visade att
pembrolizumab är kliniskt aktivt (ORR
29 % ) även som första linjens behandling hos patienter med avancerad urotelial cancer som inte är lämpliga för
Cisplatin. I en fas I/II studie ECHO
202-KEYNOTE 037 har man utvärderat kombinationen av pembrolizumab
med IDO-1 hämmaren epacadostat, en
enzymhämmare som förhindrar tryptofanmetabolism och reglerar tumör immunmikromiljön så att den inte hamnar
i immunsuppressivt status. Kombina-

tionsbehandling med epacadostat är aktiv hos patienter med avancerad urotelial
cancer och visar enligt studien en ORR
35 % och sjukdomskontroll på 53%. Responsen var högre hos patienter med
≤ 1 tidigare behandlingslinje, och med
PDL1 positiv sjukdom, även om respons
även sågs hos PDL1 negativa patienter.
Pågående och förlängda responser samt
acceptabel toxicitet i studien stödjer fortsatt utvärdering av kombinationen i fas
3-studier.
Risk med hårdträning
I årets ASCO fanns det inga större nyheter inom testiscancer. Resultaten av
norska TAST studien som presenterades
i poster session visade att patienter med
metastaserad testikelcancer som tränat
HIT (High Intensity Training) under
kemoterapiperioden hade högre risk för
allvarliga tromboemboliska komplikationer. På grund av dessa negativa resultat stängdes studien efter inklusion av 19
utav 94 patienter som initialt planerats.
Serafeim Theodoroglou
Södersjukhuset, ST-läkare
Lennart Åström
Uppsala, handledare
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Negativa studier vid RCC
Under årets ASCO presenterades data
från intressanta studier framför allt för
kombinationsbehandlingar för patienter med avancerad njurcancer (RCC)
samt data om rollen av adjuvant behandling efter nefrektomi. Nästan 75
% av patienter med RCC diagnostiseras
med lokalt avancerad sjukdom och 3040% av dem med högrisk RCC får recidiv efter nefrektomi.

M

an har därför studerat möjligheten att förbättra överlevnaden med adjuvant VEGFR-TKI (Vascular Endothelial Growth
Factor Receptor Inhibitor – Tyrosine
Kinase Inhibitor ). Tidigare studier med
sunitinib har visat förbättrad disease
free survival (DFS) men inte visat någon
överlevnadsvinst. Vid årets kongress visade Robert Motzer från Memorial Sloan
Kettering Cancer Center resultaten för
PROTECT, en randomiserad, dubbelblind, fas III, placebo-kontrollerad studie av adjuvant pazopanib för patienter
med högrisk lokalt avancerad RCC efter nefrektomi. Syftet var att utvärdera
(DFS) för pazopanib med startdos 800
mg dagligen. Dosen av pazopanib fick
justeras ned till 600 mg några månader
in i studien på grund av ett alltför högt
antal adverse events (AE). Resultaten redovisades efter en medianuppföljning på
30,4 månader. Man såg ingen signifikant
skillnad i DFS men en tydlig sänkning av
livskvalitéten (QoL) vid behandling med
pazopanib jämfört med placebo. Pazopanib rekommenderas därför inte som
adjuvant behandling för patienter med
högrisk RCC post nefrektomi.
Pazopanib är godkänd i första linjens
behandling för metastaserad RCC. Hos
patienter med avancerad RCC utvärderades en kombinationsbehandling med
TKI och PD-1/PD-L1 hämmare eftersom nivolumab visat förlängd överlevnad hos patienter med avancerat RCC
som tidigare erhållit behandling med

TKI. I tidigare fas I och II studier har
kombinationen av PD-1/PD-L1 hämmare och TKI visat på ökad respons. Preliminära resultat av en fas I/II studie av
kombinationsbehandling av pazopanib
plus pembrolizumab för patienter med
avancerad RCC presenterades av Simon
Chowdhury från Sara Cannon Research
Institute i London. Man såg ökad toxicitet, ffa hepatotoxicitet, som relaterades
till behandlingskombinationen. Kombinationen visade viss klinisk aktivitet,
men med tanke på kraftig toxicitet rekommenderas inte pazopanib i kombination med pembrolizumab. I år visades
även de preliminära resultaten av JAVELIN Renal 100, en fas Ib studie av första
linjens kombinationsbehandling av ax-

itinib (selekterad VEGFR TKI godkänd
i andra linjen för avancerad RCC) plus
avelumab ( PD-L1 hämmare). Kombinationen av axitinib och avelumab visade
däremot lovande klinisk aktivitet med en
ORR (Overall Response Rate) 58,2% och
samtidigt acceptabel tolerabilitet. Dessa
data stödjer en pågående fas 3 studie som
jämför axitinib+avelumab versus sunitinib för patienter med tidigare obehandlad avancerad njurcancer.
Serafeim Theodoroglou
Södersjukhuset, ST-läkare
Lennart Åström
Uppsala, handledare
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ASCO

Nedre GI: Tre eller sex
månaders behandling?
IDEA-samarbetet presenterade sina
första samlade data på årets ASCO, då
treårsdata för det stora studiegruppssamarbete, i vilket man jämför tre och
sex månaders adjuvant kombinationscytostatika vid koloncancer.

S

ex studier ingår med totalt 12 834
patienter, där även svenska centra deltar (i SCOT-studien). Tre av
dessa studier presenterades också separat på årets ASCO. Målet med IDEA var
att visa att oxaliplatinbaserad behandling
i tre månader inte har sämre botande effekt än sex månaders behandling (FOLFOX eller XELOX; prövarens val) och
att man får mindre funktionell påverkan
(framför allt neuropatier) med kortare
behandling. Sjukdomsfri överlevnad

vid tre år var 75,5 % i standardarmen (6
månader) och 74,6 % i den experimentella armen (3 månader); HR=1,07(95%CI:1,00-1,15). Dessa resultat tolkas som
att det inte kan anses bevisat att den kortare behandlingstiden är likvärdig med
den långa.
I en icke planerad analys antyddes att
man eventuellt kan differentiera T1-3/
N1 som låg risk och att tre månaders
behandling med XELOX för dessa patientgrupper skulle vara likvärdig med 6
månader, men för patienter med T4/N2
tumör så ska man driva behandlingen till
sex månader, speciellt 5-FU-delen.
Cross over-problem
Foxfire-studien presenterades också i
Chicago. I denna analys har man samlat

data från tre studier (n=1103) där man
jämfört FOLFOX6 +/- cetuximab/bevacizumab med tillägg av SIRT (Selektiv
intern radioterapi) i den experimentella
armen för levermetastaserad kolorektalcancer i första linjen. I SIRT-gruppen
sågs en förbättrad leverspecifik progressionsfri överlevnad men ingen förbättrad
överlevnad. Analysen av de samlade studierna var alltså negativ.
I SWOG S1406 (NCT02164916) presenterades data på behandling av metastaserad kolorektalcancer med BRAF-mutation och RAS WT-status. 99 patienter
randomiserades till Cetuximab+Irinotekan +/- Vemurafenib. Studien primära
endpoint var progressionsfri överlevnad,
som förlängdes till 4,3 månader med
Vemurafenib jämfört med 2 månader
i kontrollarmen. En trend till förlängd
överlevnad sågs också med Vemurafenib-tillägget, men på grund av crossover design var det svårt att bevisa en
överlevnadsvinst.
Sunshine-studien (NCT01516216) (n=
139) presenterades också, där man ville
se om tillägg av högdos vitamin D ledde
till förbättrad progressionsfri överlevnad. I denna randomiserade fas 2-studie
jämförde man högdos vitamin D med
standarddos vitamin D tillsammans med
cytostatika. I högdos armen sågs förlängd PFS, mindre antal diarréer och
inga ökade biverkningar. Det planeras en
uppföljande fas 3-studie för att studera
eventuella överlevnadsfördelar med til�lägg av högdos vitamin D.

David Sterner
Eskilstuna, ST-läkare
Maria Albertsson
Linköping, handledare
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Kurs

SOF och Cancerakademin Norr inbjuder
till kurs i Cytostatikabehandling
Kursen i grundläggande cytostatikabehandling riktar sig till ST-läkare i onkologi och syftar till att ge en översiktlig
genomgång av cytostatikabehandlingens principer.

K

ursen omfattar två heldagar (utsträckta över tre arbetsdagar)
och undervisningsformen är
katedrala föreläsningar samt ett obligatoriskt casemoment med redovisning i
seminarieform. Ämnen som kommer
att beröras under kursen är cytostatikaklassifikation med verkningsmekanismer,
grundläggande farmakokinetik, dosering av cytostatika i praktiken, akuta biverkningar, sena biverkningar, mekanismer för resistensutveckling, cytostatika i
kombination med strålbehandling, och
signaltransduktionsinhibitorer.

Kursen syftar i första hand att ge en
översikt över klassiska cytostatika och
dess verkningsmekanismer. Tyrosinkinasinhibitorer och antikroppsbehandlingar berörs översiktligt men är ej kursens primära fokus. Kursen arrangeras av
Svensk Onkologisk Förening i samarbete
med Cancerakademin oberoende av externa sponsorer. Kursen i grundläggande
cytostatikabehandling arrangeras 25 - 27
oktober 2017 på Lejondals slott och kursavgiften inkluderar boende och måltider
under kursen. Kursen arrangeras till
självkostnadspris utan externt sponsorstöd. Kursavgiften beräknas till ca 7.500
kr (exkl moms), priset ej fastställt ännu.
Anmälan
Anmälan görs på www.cancerakademin.
se. ST-läkare i onkologi prioriteras i för-

sta hand, men ST-läkare från andra specialistutbildningar är välkomna att söka,
och antas i mån av plats.
Frågor
Frågor till kursledningen kan enklast
ställas via mail till:
• Mikael Johansson Onk klin, Umeå
mikael.b.johansson@umu.se
• Elisabeth Lidbrink Onk klin, Sthlm
elisabet.lidbrink@karolinska.se
• Gunnar Wagenius Onk klin, Sthlmgunnar.wagenius@onkologi.uu.se
• Henrik Lindman Onk klin, Uppsala
henrik.lindman@onkologi.uu.se
• Monica Sandström Cancerak. Norr
monica.sandstrom@umu.se

25-27 oktober 2017 · Lejondals slott
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Program
Onsdag 25 oktober

Torsdag 26 oktober

Fredag 27 oktober

08.00-09.30 Biverkningar av cytostatika
Elisabeth Lidbrink

08.30-09.15 Cytostatika i kombination
med strålbehandling		
Gunnar Wagenius

10.00-10.30 Upprop och
kursintroduktion
Elisabeth Lidbrink
Gunnar Wagenius
Henrik Lindman
Mikael Johansson

09.30-10.00 Cytostatikasäkerhet
Elisabeth Lidbrink
10.00-10.30 Kaffe

09.15-10.00 Cytostatika i kombination
med målstyrd behandling
Mikael Johansson

10.30-11.15 Interaktioner TBA

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.00 Historik
Mikael Johansson

11.15-12.00 Resistensutveckling		
TBA

10.30-11.00 Nationella regimbiblioteket
Henrik Lindman

11.00-12.00 Farmakokinetik
Sigurd Vitols

12.00-13.00 Lunch

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Speciella situationer		
Gunnar Wagenius

11.00-12.00 Framtiden har vi råd
med den?
Mikael Johansson
Henrik Lindman

13.00-14.30 Cytostatikaöversikt
Mikael Johansson

14.00-14.30 Hur gör vi egentligen?		
Gunnar Wagenius

14.30-15.00 Kaffe

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Cytostatikaöversikt (forts)
Mikael Johansson
16.00-17.00 Dosering av cytostatika
Henrik Lindman

15.00-17.00 Arbete med patientfall
Elisabeth Lidbrink
Gunnar Wagenius
Henrik Lindman
Mikael Johansson

19.00

19.00

Kursmiddag

Kursmiddag

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Redovisning av patientfall
Elisabeth Lidbrink
Gunnar Wagenius
Henrik Lindman
Mikael Johansson
14.30-15.00 Kursutvärdering
Elisabeth Lidbrink
Gunnar Wagenius
Henrik Lindman
Mikael Johansson
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Hans kluriga fall

Hagbergs kluriga fall 16
Svårtolkad PET-CT?
64-årig man, tidigare frisk, som insjuknar med obehag i buken och sjukdomskänsla. SR 83, CRP 32, S-LD 2,3.
PET-CT visar paraaortala förändringar
och hydronefros vänster sida (se bild)
som bedömdes vara malignitetsmisstänkta troligen lymfom. Biopsi av vävnad som lyser paraaortalt visar fibros och

inflammation men inga tecken på malignitet. Trots avlastning av vä njure med
perkutan pyelostomi stiger kreatinin och
även hö njure stängs av.
Diagnos?
Svar: Se sidan 44.
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Post ASCO
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Efterbildningskurs

Efterbildningskurs för specialister
Syfte
Att ge en radiobiologisk update samt belysa ett flertal aspekter på modern radioterapi. Vänder sig i första hand till onkologer som arbetar med strålterapi i sin
kliniska vardag.

10.35-12.30 Yt-scanning, 4DCT,
gating, breathhold,
tracking
Sofie Ceberg, Lund

Målgrupp
Specialister i onkologi (> 5 år som specialist har företräde)

13.30-15.30 Protonterapi, radiobiologi,
protonplaner, jmf VMAT,
kombinerade planer etc
Alexandru Dasu och Petra
Witt Nyström, Uppsala

12.30-13.30 Lunch

Plats
Lejondals Slott, Lejondals Allé 6, 197 34
Bro. www.lejondalsslott.se

15.30-16.00 Kaffe
16.00-17.00 Strålterapi i utvecklingsländer
Jens Engleson, Lund

Tid
15-17 november 2017 (v 46)
Kursavgift
Kursavgiften 7.500 exkl moms, och inkluderar helpension (logi samt alla måltider). Resor ombesörjs av deltagarna
själva och ingår inte kursavgiften.
Anmälan
Anmälan sker via Cancerakademin.
www.cancerakademin.se. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Program
Dag 1 · 15/11
09.30-10.00 Ankomst och kaffe
10.00-12.00 Update Radiobiologi, 		
LQ-modell, EQD2, BED Anna Bäck, Göteborg
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Everything you always
wanted to know about
normal tissue toxicity
(but were afraid to ask)
Barbara Wysocka, Kalmar

19.00

Gemensam kursmiddag

Dag 3 · 17/11
08.30-09.25 MR-baserad strålterapi Tufve Nyholm, Umeå
14.30-15.00 Kaffe

09.30-10.15 PET-baserad strålterapi –
Eirik Malinen, Oslo

15.00-16.00 Rebestrålning 		
Michael Gubanski, Sthlm

10.15-10.30 Kaffe

16.10-17.00 Strålterapi och sekundära
maligniteter
Jens Engleson, Lund
19.00

Gemensam kursmiddag

Dag 2 · 16/11
08.30-10.15 Stereotaktisk RT, rapport
från Estro och svenska
erfarenheter.
Dan Lundstedt
Andreas Hallqvist
Göteborg
10.15-10.35 Kaffe

10.30-11.15 PET till monitorering och
prediktion – Eirik Malinen
Oslo
11.20-12.05 TBI - Jacob Engellau, Lund
12.05-12.15 Utvärdering och avslut
12.15-13.00 Lunch
13.00

Avfärd

Välkomna med anmälan, hälsar SOF’s
styrelse genom kursledare Andreas Hallqvist. Kursen arrangeras i samarbete
med Cancerakademin.
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Resebidrag

Sök resebidrag för kongressresor!
Förlaget som ger ut Svensk Onkologi,
Mediahuset, har generöst beviljat medel för medlemmar i SOF som bevakar
onkologiska kongresser.

D

en som söker resebidrag förpliktigar sig att skriva ett mötesreferat som sedan publiceras i
Svensk Onkologi. I första hand utgår bidrag för resor till ASCO, ASTRO, ESMO,
ESTRO och ECCO, men även bidrag för
resa till andra kongresser av intresse för
vår läsekrets kan beviljas.
Maila till redaktören Kjell Bergfeldt på
kjell.bergfeldt@sll.se och berätta om vilket möte du skulle vilja bevaka samt uppskattad kostnad för resa och uppehälle.
Max beviljas 10 000 kr per kongressresa. God framförhållning uppskattas!

Här är det kluriga svaret
Retroperitoneal fibros (Ormonds sjukdom). Välkänd, troligen autoimmun sjukdom som beskrevs för 125 år sen. Förknippas numera med IgG4-syndromet
i 50-60 % av fallen. Denna patient hade normalt S-IgG4 och ingen ansamling av IgG4 plasmaceller i biopsin, således inga tecken på IgG4-syndrom. Pat
behandlades med kortison, först i höga doser sen lång tid med allt lägre doser. Omedelbart symtomfri, normaliserad njurfunktion och PET sex veckor efter
insatt kortison visade remission.
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Posttidning B
Returadress: Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10 C, 415 02 Göteborg

