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Leder

SKA – nu og fremover
2011

blev et skelsættende
år for SKA - præget af Heine Høi
Hansen’s sygdom og alt for tidlige
død. Det var dog en stor glæde
for alle i SKA at mærke den store
og varme opbakning fra alle onkologiske afdelinger i landet.
På trods af dette fortsatte SKA
sine vidensformidlende aktiviteter. Et af de større projektet, der
løb af stablen i 2011, var ”Målrettet medicinsk kræftbehandling – med fokus på bivirkningerne”. I forbindelse med dette
projekt er der blevet udviklet
forskelligt materiale, der er blevet flot modtaget ude på afdelingerne. Det samme blev det første
symposium over emnet, der blev
afholdt i København i december,
og yderligere et symposium er
afholdt i Vejle i marts 2012. Også
her var tilslutningen stor.
I maj 2011 blev den landsdækkende protokoldatabase, der er
netbaseret og udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, offentlig tilgængelig. Her kan
sundhedspersonale så vel som
patienter og pårørende finde op-

lysninger om, hvilke eksperimentelle behandlinger, der findes
inden for klinisk onkologi, hæmatologi, pædiatri og kirurgi. I løbet
af 2011 havde databasen samlet
over 6000 hits, hvilket tyder på,
at der er behov for oplysningerne i de grupper, den henvender

og er selv i gang med at indtaste
data.

bladets nye layout vil blive godt
modtaget.

Portører er ikke almindeligvis en
gruppe, der bliver tilbudt kurser.
Det er muligvis derfor, at SKA’s
portørkursus blev så stor en succes på de afdelinger fra hele lan-

Nu er vi så nået til 2012, og SKA
skal til at finde en ny måde at
fungere på. Ledelsesmæssigt er
overlæge Fahimeh Z. Andersen,
Hillerød, blevet ansat som lægefaglig konsulent med hovedansvar for SKA´s uddannelsesaktiviteter, og jeg fortsætter som
lægelig leder af SKA. Jeg glæder
mig meget til samarbejdet, og vi
håber begge på fortsat bred opbakning fra alle de onkologiske
afdelinger. Vores ønske er at tilbyde jer aktiviteter, som I har behov for og lyst til at deltage i. Vi
ser frem til jeres konstruktive kritik og vil samtidigt opfordre alle
med gode ideer om at henvende
sig til os, ligesom vi selv vil være
proaktive i vores kontakt med jer.
Som det fremgår af vores kursusprogram, bliver året i år også
præget af stor aktivitet.

Vi ser frem til jeres konstruktive
kritik og vil samtidigt opfordre
alle med gode ideer om at henvende sig til os...
sig til. Alle landets eksperimentelle afdelinger har været yderst
positive i deres modtagelse af
databasen, og de har ydet en
stor indsats med oplysninger om
igangværende og lukkede protokoller. KFE’erne har nu modtaget
undervisning i, hvordan de holder deres del af databasen ajour

det, der valgte at sende deres
portører på kurset. SKA gentager
derfor dette kursus, ligesom der
er arrangeret et modul II og III.
Desuden blev 2011 året, hvor
SKA Nyt begyndte at blive udsendt elektronisk til de abonnenter, der ønsker dette. Vi håber, at

Birthe Lund
Ansvarshavende redaktør

Vidste du, at..?
.. Vandetanib er aktivt ved avanceret medullær
thyroidea cancer. Vandetanib er en peroral
hæmmer af RET (’rearranged during transfection’) kinase, VEGF receptor og epidermal
vækstfaktor receptorsignalering. I alt 331 patienter blev randomiseret til enten vandetanib
eller placebo i et dobbelt-blindt forsøg. Patienter, der blev behandlet med vandetinib, havde

signifikant forlænget progressionsfri overlevelse (hazard ratio 0,46; 95% CI 0,31 – 0,69;
p<0,001); objektiv responsrate ( p<0,001);
sygdomskontrolrate (p=0,001) og biokemisk
respons (p<0,001). Median overlevelsen er
ikke nået endnu. Behandlingen var veltolereret. Der har ikke tidligere været nogen effektiv
behandling til denne patientgruppe.

Wells Jr SA, Robinson BG, Gagel RF et al. Vandetanib in
patients with locally advanced or metastatic
medullary thyroid cancer:
A randomized, double-blind phase III trial.
J Clin Oncol 2012;30:134-41

det i behand
lingsregimet, der indeholdt
PF-3512676. Studiet blev stoppet præmaturt på baggrund af interim analyseresultater. I en forudgående randomiseret
fase II undersøgelse i en tilsvarende population resulterede kombinationen dog i en statistisk signifikant højere responsrate og forlænget overlevelse, der dog ikke var signifikant.

Manegold C, van Zandwijk N, Szczesna A et al. A phase
III randomized study of gemcitabine and cisplatin with or
without PF-3512676 (TLR9 agonist) as first-line treatment
of advanced non-small-cell lung cancer.
Ann Oncol 2012;23:72-7
Se også editorial:

Vidste du, at..?
.. tilføjelse af PF-3512676 (en Toll-Lignende
Receptor 9 (TLR) agonist) til en kombination
af gemcitabin og cisplatin forbedrer ikke overlevelsen eller den progressionsfrie overlevelse hos tidligere ubehandlede patienter med
NSCLC stadie IIIB eller IV. Derimod sås en
øget toxicitet i form af influenzalignende
symptomer, hæmatologiske bivirkninger og
reaktioner svarende til injektionsste-
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Lara PN, Redman MW. The hazards of
randomized phase II trials.
Ann Oncol 2012;23:7-9

Ph.D. afhandling

TIMP-1 og effekten af adjuverende
kemoterapi hos patienter opereret
for tidlig brystkræft
Pernille Bræmer Hertel
1. reservelæge, Ph.D.
Onkologisk Afdeling R
Herlev Hospital

Tissue inhibitor of metalloproteinases 1 (TIMP-1) er et naturligt forekommende protein, som
hæmmer matrix metalloproteaser (MMP). MMP’er er enzymer,
der kan nedbryde næsten enhver
bestanddel af det extracellulære matrix (ECM), som ligger uden
for/mellem cellerne.
ECM fungerer som støtte til cellerne og adskiller de forskellige væv,
men deltager også i de forskellige vævs indbyrdes ”kommunikation.” ECM består af glykoproteiner, vand og forskellige fibre.
ECM er dynamisk og opbygges og
nedbrydes kontinuerligt i forbindelse med vævenes vedligeholdelse. Opbygning og nedbrydning
af ECM er nødvendig for almindelige fysiologiske processer såsom
vækst, udvikling af fosteret, sårheling osv. For eksempel nedbryder MMP ECM, så det befrugtede
æg kan sætte sig fast i livmoderen. På et tidspunkt skal nedbrydningen stoppe, og det gøres bl.a.
ved, at TIMP hæmmer MMP.
Epitelceller, som kan forandre sig
til kræftforstadier, står på en basalmembran, som kan nedbrydes
af MMP. Når epitelcellerne gennembryder basalmembranen, ændrer kræftforstadiet sig til kræft,
og kræftcellerne kan ved hjælp af
MMP ”vandre” igennem ECM og
dermed komme ind i lymfekar eller blodkar.
Man skulle derfor forvente, at
TIMP-1, som hæmmer MMP, skulle være med til at forhindre, at
kræft spreder sig. Men det har
vist sig, at TIMP-1 har andre egenskaber, som ikke er relateret til
dets evne til at hæmme MMP.

TIMP-1 har vist sig at hæmme
apoptose, som er den programmerede celledød, der er nødvendig for vævs opretholdelse, og
også den proces hvormed cancerceller dræbes med kemoterapi.
Hvis ikke apoptosen fungerer, vil
væv vokse uhæmmet. Endvidere
har det vist sig, at TIMP-1 kan stimulere proliferation og dermed
væksten. Vækst er også afhængig af ilt og næring, og det har
vist sig, at TIMP-1 har en regulerende rolle i forhold til stimulation
og hæmning af kar-nydannelse.
Disse 3 funktioner er alle med til
at stimulere udvikling og vækst af
kræft.
Den primære behandling af brystkræft er operation. Efterfølgende
tilbydes størstedelen af patienterne behandling med forskellige
typer af adjuverende behandling,
som udover strålebehandling kan
være kemoterapi, antihormoner
og/eller trastuzumab (Herceptin®) afhængig af egenskaber hos
den enkelte patient og kræftknuden. På trods af adjuverende behandling får nogle patienter alligevel tilbagefald af sygdommen.
Desværre har vi kun kendskab til
få markører, der kan forudsige
om en given behandling har stor
sandsynlighed for at virke hos den
enkelte patient.

Forkortelser
TIMP-1
Tissue inhibitor of metalloproteinases 1
MMP
Matrix metalloproteaser
ECM
Extracellulær matrix
DBCG 89D
Danish Breast Cancer Cooperative Group Trial 89D

Tidligere retrospektive undersøgelser på selekterede patienter
har antydet, at lavt TIMP-1 niveau
i brystkræftknuder kan forudsige,
om en patient har en stor chance
for at have gavn af adjuverende
kemoterapi, altså at TIMP-1 er en
mulig prædiktiv markør for adjuverende kemoterapi.
Derfor var formålet med denne
PhD at evaluere TIMP-1 i et materiale baseret på randomiserede
studier, for derved at undgå bl.a.
selektionsbias.
Vi startede med at undersøge
TIMP-1 i vævssnit fra patienter,
som var behandlet med cyklofosfamid, epirubicin, 5-fluorouracil
(CEF) eller cyklofosfamid, metotrexat, 5-fluorouracil (CMF) i to store forskellige randomiserede studier (det danske DBCG 89D og det
canadiske NCIC CTG MA.5). Disse
studier har tidligere vist, at CEF
er bedre end CMF med hensyn til
tid til recidiv og død. I det første
studie fandt vi, at patienter med
TIMP-1 negative tumorer havde
større effekt af CEF end af CMF,
hvorimod patienter med TIMP-1
positive tumorer ikke havde større
effekt af CEF sammenlignet med
CMF og således lige så godt kunne have fået CMF, som er mindre
toksisk. Statistiske tests viste dog,

NCIC CTG MA.5
National Cancer Institute of
Canada Clinical Trials Group
(NCIC CTG) Mammary.5 Trial
HER2
Human epidermal growth
factor receptor 2
TOP2A
Topoisomerase 2 alpha
HER2 ECD
HER2 extracellular domain

at den øgede effekt af CEF hos de
TIMP-1 negative patienter ikke var
signifikant forskellig fra effekten af
CEF i de TIMP-1 positive patienter.
I det andet studie kunne vi imidlertid ikke påvise en sikker øget
effekt af CEF versus CMF hos de
TIMP-1 negative. Studierne giver
således en indikation af, at TIMP1 er en mulig prædiktiv markør for
adjuverende epirubicin.
I et 3. studie (det skandinaviske
NICE) fandt vi, at TIMP-1 ikke kunne identificere de patienter, som
havde svind i tumorstørrelse efter
præ-operativ kemoterapi med cyklofosfamid og epirubicin.
Vi besluttede derefter at lave 2
kombinationsmarkører, hvor vi
kombinerede TIMP-1 med human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) eller topoisomerase 2 alpha (TOP2A), som begge
tidligere er fundet at være mulige
prædiktive markører for antracykliner (bl. a. epirubicin). Vi fandt,
at patienter med TIMP-1 negative og/eller HER2 positive eller
TOP2A abnorme tumorer havde
en øget effekt af CEF i forhold til
CMF, sammenlignet med patienter, hvis tumorer ikke havde disse
egenskaber.
Man ved, at enzymet topoisomerase 2 alpha er nødvendigt for celledeling, og at det er det direkte
mål for antracykliner. Det er derfor ikke underligt, at dette proteins gen (TOP2A) er associeret med
respons til antracykliner, herunder
epirubicin. Hvilke sammenhænge
der er mellem respons på antracykliner og TIMP-1 eller HER2 vides ikke.
Celleforsøg har tidligere vist, at en
del af HER2 receptoren kan afklippes fra HER2 positive cancerceller
(HER2 extracellular domain shedding), og at denne afklipning kan
hæmmes af TIMP-1. Ved denne
>>>
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Fremskridt i klinisk
kræftforskning i 2011
Et udvalg af ASCO’s bud på de betydeligste fremskridt inden for behandling, forebyggelse og screening af kræft 2011

Lav-dosis CT-scanning
reducerer raten af dødsfald
af lungecancer hos højrisiko
personer

Crizotinib er blevet godkendt
til behandling af patienter med
NSCLC og en specific ændring i
ALK genet.

Et nationalt randomiseret screeningsforsøg
med mere end 50.000 nuværende og tidligere storrygere har vist, at tre årlige lav-dosis CT
scanninger reducerer risikoen for at dø med
20% sammenlignet med tre årlige røntgenundersøgelser af thorax. Patienterne blev observeret i median 6,5 år. Raten af positive screeninger var 24% i lav-dosis CT gruppen versus
7% i thorax røngtengruppen. Der var en høj
falsk positiv rate (ca. 95%) i begge grupper.
Samlet sås 356 dødsfald ud af 1.060 tilfælde
i CT gruppen sammenlignet med 443 af 941 i
røntgengruppen.

To fase II studier med crizotinib har vist gode
langvarige respons hos patienter med NSCLC og
en specifik ændring i ALK genet. I det ene studie
med 136 patienter fik 50% af disse enten et CR
eller et PR af i median 10 måneders varighed. I
det andet studie blev 119 patienter behandlet.
Her fandt man en objektiv responsrate på 61%.
Median varighed af respons var 12 måneder.
Fase II studierne bekræftede fundet fra et fase
I studie, hvor mere end 90% af patienterne med
ALK-positiv lungekræft responderede på crizotinib. Ved follow-up fandt man, at af de patienter, der havde fået crizotinib var 77% stadig i live
efter 1 år og 64% efter 2 år sammenlignet med
henholdsvis 73% og 33% af de historiske kontroller, der ikke havde fået crizotinib. På denne baggrund blev crizotinib godkendt af FDA i
august 2011 til behandling af patienter med NSCLC og en specifik ændring af ALK genet.

Fortsat fra side 3
afklipning efterlades HER2 receptoren aktiveret. Vi undersøgte
derfor, om der var en sammenhæng mellem niveauet af det afklippede HER2 (HER2 ECD) i blodet og kræftknudens indhold af
TIMP-1. Vi kunne imidlertid ikke
med sikkerhed påvise, at der var
en sådan sammenhæng.
Forsvaret fandt sted
18. november 2011

Bedømmelsesudvalg
Professor Ph.D. Dan Holmberg,
Det Biovidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet
Professor, dr.med. Marianne
Ewertz, Onkologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital
Professor Ph.D. Marc Joan van
de Vijver, The Netherlands Cancer Institute, Dept. of Patho-logy,
Amsterdam, Holland
Vejledere
Professor, dr.med. Nils Brünner,
Det Biovidenskabelige Fakultet,

Exemestan reducerer risiko for
invasiv brystkræft hos højrisiko,
postmenopausale kvinder
Et fase III studie har som det første vist, at en
aromatase hæmmer signifikant kan reducere
risiko for udvikling af invasiv brystkræft. I alt
4,560 postmenopausale kvinder, der var <60
år gamle og ansås for at være i højrisiko gruppen for at udvikle invasiv brystkræft, blev randomiserede til enten behandling med exemestan eller placebo. Efter en median follow-up
på 3 år sås en 65% reduktion i invasive cancere
i exemestan gruppen sammenlignet med placebo gruppen. Ligeledes sås en 60% reduktion
i invasive brystkræft og præinvasive duktale
carcinoma in situ tilfælde i exemestan gruppen. Der var også færre præcancrøse tilfælde
i denne gruppe.

>>>

Københavns Universitet
Professor, Ph.D. Bent Ejlertsen,
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
/ DBCG
Professor, dr.med. Henning
Mouridsen, Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet / DBCG
Referencer
Hertel PB, Tu D, Ejlertsen B, Jensen MB,
Balslev E, Jiang S, O’Malley FP, Pritchard
KI, Shepherd LE, Bartels A, Brünner N,
Nielsen TO. TIMP-1 in combination with
HER2 and TOP2A for prediction of benefit
from adjuvant anthracyclines in high-risk
breast cancer patients. Breast Cancer Res
Treat. 2012;132:225-34

Ejlertsen B, Jensen MB, Nielsen KV, Balslev
E, Rasmussen BB, Willemoe GL, Hertel
PB, Knoop AS, Mouridsen HT, Brünner N.
HER2, TOP2A, and TIMP-1 and responsiveness to adjuvant anthracycline-containing
chemotherapy in high-risk breast cancer
patients. J Clin Oncol. 2010;28:984-90
Willemoe GL, Hertel PB, Bartels A, Jensen
MB, Balslev E, Rasmussen BB, Mouridsen
H, Ejlertsen B, Brünner N. Lack of TIMP-1
tumour cell immunoreactivity predicts
effect of adjuvant anthracycline-based
chemotherapy in patients (n=647) with
primary breast cancer. A Danish Breast
Cancer Cooperative Group Study. Eur J
Cancer 2009;45:2528-36

Ph.D. afhandlingen kan
rekvireres hos forfatteren.

Vidste du, at..?
.. Pertuzumab kombineret med trastuzumab
og docetaxel forlænger den mediane progressionfrie overlevelse signifikant sammenlignet
med placebo kombineret med trastuzumab
og docetaxel hos tidligere ubehandlede patienter med metastaserende HER2+ bryst-
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kræft. Den progressionsfrie-overlevelse var
således 18,5 måneder versus 12,4 måneder
hos kontrolgruppen (hazard ratio for progression eller død 0,62; 95%CI 0,51 – 0,75;
p<0,001). Der sås ingen øgning i kardiotoxicitet i pertuzumabarmen.

Baselga J, Cortés J, Kim S-B et al. Pertuzumab plus
trastuzumab plus docetaxel for
metastatic breast cancer.
N Eng J Med 2011; 10.1056/NEJMoa1113216

Tillæg af regional lymfeknudebestråling mindsker genvækst
hos kvinder med tidlig-stadie
brystkræft
Et randomiseret fase III studie har vist, at tillæg af radioterapi mod de regionale lymfeknuder hos kvinder med tidlig-stadie brystkræft
med 1 -3 positive lymfeknuder (eller høj-risiko,
lymfeknude negativ brystkræft) reducerer cancer genvækst både tæt på tumor sted og andre
steder i kroppen. Flertallet (85%) af de 1,832
kvinder, der indgik i studiet havde 1 – 3 positive lymfeknuder og en mindre del (10%) havde høj-risiko, lymfeknude negativ brystkræft.
Alle havde fået brystbevarende kirurgi og adjuverende kemo- eller hormonterapi. Kvinderne
blev herefter randomiseret til enten helbrystbestråling eller helbrystbestråling plus regional
lymfeknudebestråling. Efter 5 år havde 90% af
kvinderne i gruppen med tillæg af lymfeknudebestråling ikke oplevet genvækst sammenlignet med 84% i den gruppe, der ikke havde
modtaget denne behandling. Gruppen havde
også en lavere rate af genvækst nær tumorstedet (3% vs 6%) og en lavere rate af cancer genvækst andre steder i kroppen (8% versus 13%).

Vemurafenib, en BRAF
hæmmer, forbedrer
overlevelsen ved avanceret
melanom
I et fase III studie blev 675 patienter med tidligere ubehandlet, inoperabel stadie IIIc eller
IV metastatisk melanom, der bærer en V600E
BRAF gen mutation, randomiseret til behandling med enten vemurafenib eller dacarbazin. I
vemurafenib gruppen sås tumor reduktion hos
48% af patienterne modsat 5% i dacarbazin
gruppen. Vemurafenib reducerede risiko for
sygdomsprogression med 74% sammenlignet
med dacarbazin. Den samlede overlevelse ved
6 måneder var 84% med vemurafenib versus
64% med dacarbazin. Vemurafenib blev herefter godkendt af FDA til behandling af patienter
med sent stadie melanom med en V600E gen
mutation.

Første-linje behandling med
ipilimumab plus kemoterapi
forbedrer den samlede
overlevelse ved metastatisk
melanom
Ipilimumab, immunterapi, der aktiverer immun
systemets T celler, kombineret med dacarbacin
(n=250) har vist en 1-års samlet overlevelse
på 47%, sammenholdt med en overlevelse på
36% med dacarbazin og placebo (n=252). Den
samlede overlevelse ved 3 år var 21% versus
12%. Den mediane overlevelse med kombinationen var også bedre: 11 versus 9 måneder.

Bevacizumab forlænger tid til
progression ved ovariecancer

prednison eller placebo plus prednison. Abirateron acetat plus prednison gav en median
samlet overlevelse på 15 måneder sammenlignet med 11 måneder i placebo gruppen. Baseret på denne undersøgelse godkendte FDA
abirateron acetat i kombination med prednison i april 2011 til behandling af patienter med
metastatisk hormon-refraktær prostata cancer,
som tidligere har modtaget behandling med
docetaxel.

Referencer
Aghajanian C, Finker NJ, Rutherford T et al. OCEANS: A
randomized, double-blinded, placebo-controlled phase III
trial of chemotherapy with or without bevacizumab in patients with platinum-sensitive recurrent epithelial ovarian,
primary peritoneal, or fallopian tube cancer. J Clin Oncol
2011;29:333s (suppl; abstr LBA5007)

To fase III studier har vist, at bevacizumab, et
monoklonat antistof, forlænger tid til progression ved ovariecancer.

Chapman PB, Hauschild A, Robert C et al. Phase III randomized, open-label, multicenter trial (BRIM3) comparing
BRAF inhibitor vemurafenib with dacarbazine (DTIC) in
patients with V600EBRAF-mutated melanoma. J Clin Oncol
2011;29:6s (suppl; abstr LBA4)

Disse er begge beskrevet andetsteds i dette
nummer af SKA-nyt under Vidste du, at…

de Bono JS, Logothetis CJ, Molina A et al. Abiraterone and
increased survival in metastatic prostate cancer. N Eng J
Med 2011;364:1995-2005

Tre års behandling med
imatinib er bedre end 1 års
behandling ved GIST tumorer
I et fase III studie blev 400 patienter randomiseret til enten 3 eller 1 års behandling med
imatinib, en targeteret kinase hæmmer. Med
en median follow-up på 54 måneder var 5-års
recurrence-fri overlevelse 66% i 3-års gruppen
sammenlignet med 48% i den anden gruppe.
Desuden var den samlede overlevelse for 3-års
gruppen også højere: 92% versus 82%.
FDA har i januar 2012 givet imatinib endelig
godkendelse på baggrund af dette studie.
Se Nye godkendelser fra US Food and Drug Administration i dette nummer af SKA-nyt.

Abirateron acetat forlænger
overlevelsen for patienter med
avanceret hormon-refraktær
prostata cancer.
Patienter (n=1,195) med avanceret hormonrefraktær prostata cancer blev randomiseret til
behandling med enten abirateron acetat plus

Goss PE, Ingle JN, Ales-Martinez J et al. Exemestane for
primary prevention of breast cancer in postmenopausal
women: NCIC CTG MAP.3-A randomized, placebo-controlled
clinical trial. J Clin Oncol 2011;29:46s (suppl; abstr LBA504)
Joensuu H, Eriksson M, Hatrmann J et al. Twelve versus 36
months of adjuvant imatinib as treatment of operable GIST
with a high risk of recurrence: Final results of a randomized
trial (SS-GXVIII/AIO). J Clin Oncol 2011;29:5s (suppl; abstr
LBA1)
Kristensen G, Perren T, Qian W et al. Result of interim
analysis of overall survival in the GCIG ICON7 phase III
randomized trial of bevacizumab in women with newly
diagnosed ovarian cancer. J Clin Oncol 2011;29:333s (suppl;
abstr LBA5006)
National Lung Screening Trial Research team, Aberle
DR, Adams M et al. Reduced lung-cancer mortality with
low-dose computed tomographic screening. N Eng J Med
2011;365:395-409
Shaw AT, Yeap BY, Solomon BJ et al. Impact of crizotinib on
survival in patients with advanced, ALK-positive NSCLC compared with historical controls. J Clin Oncol 2011;29:477s
(suppl; abstr 7507)
Vogelsang NJ, Benowitz SI, Adams S et al. Clinical cancer
advances 2011: Annual report on progress against cancer
from the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol
2012;30:88-109
Whelan TJ, Olivetto I, Ackerman I et al. NCIG-CTG MA.20: An
intergroup trial of regional nodal irradiation in early breast
cancer. J Clin Oncol 2011;29:80s (suppl; abstr LBA1003)
Wolchok JD, Thomas L, Bondarenko IN et al. Phase III
randomized study of ipilimumab plus dacarbazine (DTIC)
versus DTIC alone as first-line treatment in patients
with unresectable stage III or IV melanoma. J Clin Oncol
2001;29:528s (suppl; abstr 8509)

Vidste du, at..?
.. Peroral capecitabin (Xeloda) er ækvivalent
med i.v. 5-FU, hvad gælder den samlede overlevelse hos patienter med colorektal- og ventrikelcancer. Dette viser en metaanalyse med
individuelle data fra 6171 patienter. Ikke-adjusteret hazard ratio for samlet overlevelse for

kemoterapi indeholdende capecitabin versus
kemoterapi indeholdende 5-FU var således
0,94 (95% CI 0,89 - 1,00; p=0,0489). Capecitabin og 5-FU kan derfor anvendes valgfrit i disse patientpopulationer.

Cassidy J, Saltz L, Twelves C et al. Efficacy of capecitabine
versus 5-fluorouracil in colorectal and gastric cancers: a
metaanalysis of individual data from 6171 patients.
Ann Oncol 2011; 22: 2604-09
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Mutagen kemoterapi og radioterapi mod
gonaderne er ikke associeret med genetiske
defekter hos børn af cancer overlevere
Et dansk case-cohort studie er gennemført med 4.676 danske overlevere efter kræft i barn- og ungdom og deres efterfølgende 2.767 graviditeter. Heraf blev 472 overlevere og deres 1.037 graviditeter udvalgt.
Man fandt ingen statistisk signifikant association mellem genetisk sygdom hos børn og forældrenes behandling med alkylerende lægemidler
eller bestråling af gonaderne prækonceptionelt hos kræftoverlevere af
begge køn. Især var risiko for genetisk sygdom den samme for børn
af bestrålede overlevere sammenlignet med børn af ikke-bestrålede
overlevere (relativ risiko 1,02; 95% CI 0,59 – 1,44; p=0,94). Der sås heller ingen statistisk signifikant association mellem bestråling mod abdomen og bækkenet og malformationer, antal af dødfødte og neonatale dødsfald hos børn af kvindelige overlevere totalt (p=0,07) eller hos
børn af mødre, der havde fået høje uterine bestrålingsdoser (mean
13,5 Gy; maximum 100 Gy; RR 2,3; 95% CI 0,95-5,56).

Hippisley-Cox J & Coupland C. Identifying women with suspected ovarian cancer in primary
care: derivation and validation of algorithm.
BMJ 2011;344:d8009 doi: 10.1136/bmj.d8009
Gilbert L, Basso O, Sampalis J, et al. Assessment of symptomatic women for early diagnosis
of ovarian cancer: results from the prospective DOvE pilot project.
The Lancet Oncology 2012; DOI10.1016/S1470-2045(11)70333-3

Cancer guidelines i Europa
Ifølge et survey foretaget blandt ECCO medlemmer og medlemmer af
andre videnskabelige europæiske organisationer involverede i cancerbehandling og -pleje, foregår der en stor produktion af guidelines mange steder. Tredive europæiske cancer organisationer blev kontaktet og
af disse svarede 21. Tretten af de 21 organisationer var involverede i
udvikling af guidelines, og disse var primært relateret til behandling eller sygdomshåndtering (84,6%). Medianudgifterne til udvikling af en
cancer guideline lå mellem 25.000 og 50.000 euros. For at spare både
tid og penge tilrådes koordinerende tiltag.

Winther JF, Olsen JH, Wu H et al. Genetic disease in the children of Danish survivors of
childhood and adolescent cancer.
J Clin Oncol 2012;30:27-33

Nye tiltag til hurtig identifikation af kvinder med
risiko for at udvikle ovariecancer
En gruppe forskere fra Nottingham, UK, har udviklet en algoritme, der
kan anvendes on-line, som et diagnostisk redskab for påvisning af ovariecancer. Algoritmen medindrager risikofaktorer som alder, familiær
disposition og tilstedeværelse af vedblivende symptomer, såsom abdominal oppustethed og tab af appetit. Et studie vedrørende algoritmens effektivitet har vist, at de 10% af kvinderne i studiet med den
højeste prædikterede risiko ifølge algoritmen stod for 63% af alle ovariecancer tilfælde diagnosticeret over de næste 2 år.
The Canadian Detecting Ovarian cancer Early (DovE) studiegruppe forsker ligeledes i hurtig og akkurat diagnose for kvinder med risiko for
at udvikle ovariecancer. De har anvendt en kombination af undervisning af den generelle population om ovariecancer symptomer og har
derudover oprettet specielle klinikker, hvor kvinder med to eller flere
symptomer kan få en hurtig diagnose. Dette har foreløbigt medført en
øget cancer detektionsrate i et pilot studie.

Schrijvers D, Del Turco MR, Maddock C et al. Cancer Guideline
development in Europe:
A survey among ECCO members.
Eur J Cancer 2012;doi:10.1016/j.ejca.2012.01.014

Isolerede tumorceller i sentinel lymfeknuden
ved primær brystkræft
Isolerede tumorceller (ITC) ses hyppigt i sentinel lymfeknuden (SN)
efter nålebiopsi ved primær brystkræft. Incidensen af ITC i SN efter
kirurgisk ekcision af tumor i brystet blev undersøgt i 414 brystkræft
patienter, der havde fået foretaget kirurgisk ekcision for nylig og sammenlignet med en gruppe på 16.960 patienter, der ikke havde fået foretaget kirurgisk procedurer. Der blev foretaget en multivariat analyse af
data ved at linke data fra DBCG’s database og det danske sygdomsregister. Desuden blev incidensen af spredning til ikke-SNs analyseret
hos patienter med ITC i SN. Odds ratio var 3,73 (95% CI 2,57 – 5,43;
p<0,0001) for at have ITC efter kirurgisk ekcision. Især fandt man en
øgning hos patienter med duktalt karcinom (odds ratio 4,66; 95% CI
3,03 – 7,19). Ingen af patienterne med ITC i SN efter kirurgisk ekcision
havde yderligere spredning til ikke-SNs sammenlignet med 12% i gruppen, der ikke havde været gennem kirurgisk ekcision (p=0,09). En næsten 4 gange øgning af ITC i SN tyder på iatrogen spredning af tumor-

Vidste du, at..?
.. dobbelt hæmning af HER2 med både lapatinib og trastuzumab i kombination med paclitaxel er bedre end enkeltstof HER2 targetering. I NeoALTTO studiet blev 154 kvinder med
HER2-positiv tidlig brystkræft randomiseret til
neoadjuvant behandling med lapatinib. En anden gruppe af kvinder (n= 149) blev randomiseret til neoadjuverende trastuzumab, og en
tredie gruppe til en kombination af lapatinib
og trastuzumab (n= 152). Neoadjuverende
behandling med både lapatinib og trastuzumab blev givet i 6 uger, og i alle 3 arme blev
denne behandling efterfulgt af ugentlig paclitaxel i 12 uger inden operation. Efterfølgende
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blev patienterne behandlet med adjuverende
kemoterapi og samme targeterede behandling, som blev givet neoadjuvant i sammenlagt
52 uger. Endpoint var patologisk komplet responsrate (pCR), og denne var signifikant højere i gruppen, der fik kombinationsbehandling af lapatinib og trastuzumab: 51,3% (95%
CI 43,1 – 59,5), sammenlignet med gruppen,
der fik trastuzumab alene: 29,5% (95% CI 22,4
– 37,5), en forskel på 21,1%; P=0,0001. Der
var ingen forskel mellem lapatinib og trastuzumab grupperne. Ingen betydende kardielle
dysfunktioner fandt sted.

Baselga J, Bradbury I, Eidtmann H, et al. Lapatinib with
trastuzumab for HER2-positive early breast cancer.
(NeoAltto): a randomised, open-label,
multicentre, phase 3 trial.
Lancet 2012; 379: 633-40
Se også:
Ahn EU & Vogel CL. Dual HER2-targeted approaches in
HER2-positive breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2012;
131:371-83

Publikationsnyt
Nyhedsrunden
celler, især hos patienter med duktalt karcinom. Tilstedeværelsen af
ITC i SN bør tolkes forsigtigt, og måske kan axillær lymfeknudedissektion undgås, især hos patienter med duktalt karcinom.
Tvedskov TF, Jensen M-B, Kroman N, Balslev E. Iatrogen displacement of tumor cells to the
sentinel node after surgical excision in primary breast cancer.
Breast Cancer Res Treat 2012;131:223-9

EORTCs protokol for vurdering af antal og
størrelse af melanommetastaser i sentinel
lymfeknuder er utilstrækkelig
Melanommetastase-størrelse er en prognostisk faktor, der anvendes mere og mere som inklusionskriterie, blandt andet i 2 nuværende EORTC studier. EORTC har lavet en protokol, hvorefter størrelsen
og antallet af melanom metastaser i sentinel lymfeknuder (SLNs) skal
vurderes. Denne protokol anvendes nu også i Danmark. Et prospektivt studie sammenlignende resultaterne opnået med denne protokol (EORTC), en tidligere national dansk protokol (DMG), en protokol
anvendt i Aarhus (Extensiv) samt en protokol kombineret (Kombineret) af disse 3 protokoller er blevet foretaget. Ifølge den kombinerede
protokol havde 29 patienter (21,8%) positive SLNs i 31 regioner. Otte
(28%) af disse metastaser blev ikke fundet med EORTC protokollen.
En af disse metastaser var <0,1 mm, 7 var mellem 0,1 og 1 mm. Den
Extensive protokol overså en metastase (3%), der målte mindre end
0,1 mm. Tretten (34%) behandlingsforløb, der ville have fundet sted,
hvis inklusion var baseret på den kombinerede protokol, ville ikke have
fundet sted, hvis vurderingen var foretaget på baggrund af EORTC protokollen. Ti patienter ville således ikke have fået komplet lymfeknudedissektion som foreskrevet i EORTC MINITUB Study, og 3 patienter ville ikke opfylde inklusionskravet til anti-CTLA4 studiet (EORTC protokol
18071). Det tilsvarende antal ville have været 3, hvis man havde anvendt den Extensive protokol. Det anbefales, at der udarbejdes en ny
mere dækkende histologisk protol end EORTC’s.

Ventetider
Ny status fra regionerne viser, at langt de fleste kræftpatienter bliver
behandlet til tiden og i overensstemmelse med reglerne. Fra 2007 til
2011 er antallet af behandlede kræftpatienter steget med op mod
20% takket være kræftpakkerne. Der er dog fortsat marginale overskridelser af ventetiden for patienter med lunge-, esophageus- og
ovariekræft. Desuden vil der fremover blive gjort en særlig indsats for
patienter med pancreaskræft, hvor ventetiden flere steder er længere end det er hensigten i kræftpakkerne og foreskrevet i reglerne om
maksimale ventetider.
Regionernes nyhedsbrev, januar 2012.

Reviderede pakkeforløb for kræft
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet reviderede pakkeforløb for behandling af patienter med kræft. Pakkeforløb omfatter nu også specifik rehabilitering og palliation, specifik sygepleje samt håndtering af recidiver. Desuden er der lagt vægt på kommunikation med og inddragelse
af patienten samt de pårørende.
Sundhedsstyrelsen/Nyheder/februar 2012

Flere danske kvinder overlever æggestokskræft
Siden 2007 er antallet af danske kvinder, der er i live fem år efter, at
diagnosen ovariecancer er blevet stillet, steget med 8%. Således er
50,6% af patienterne nu i live 5 år efter, og dermed ligger dødeligheden i Danmark nu lavere end i både Sverige og Norge ifølge NORDCAN.
Dette skyldes ifølge overlæge og professor ved Gynækologisk Klinik,
RH, Claus Høgdall, kræftpakkerne, kirurgisk ekspertuddannnelse og
især centralisering af området fra 30 til nu kun 5 centre.

Riber-Hansen R, Hastrup N, Clemmensen O et al.Treatment influencing down-staging in
EORTC Melanoma Group sentinel node histological protocol compared with complete stepsectioning: A national multicentre study.
Eur J Cancer 2012;48:347-52

RH-intranet.regionh.dk (marts, 2012)

Vidste du, at..?
.. Bevacizumab givet samtidigt med standard
platinholdigt kemoterapi i 5-6 serier og fortsat
i yderligere 12 serier herefter forlænger den
progressionsfrie overlevelse (PFS) hos kvinder
med ovariecancer. I ICON7 studiet blev 1528
kvinder med stadie I til IV ovariecancer randomiseret til behandling med carboplatin plus
paclitaxel +/- bevacizumab. Halvfjerds procent af patienterne havde stadie IIIC eller IV
sygdom. Ved 36 måneder var PFS 20,3 måneder med standardterapi versus 21,8 måneder
med standardterapi plus bevacizumab (hazard ratio med bevacizumab 0,81; 95% CI 0,70
– 0,94, p=0,004). Effekten var maximal ved 12

måneder, hvor det var planen, at bevacizumab-behandlingen ophørte, og aftagende ved
24 måneder. Desuden sås en statistisk signifikant højere responsrate (CR+PR) med bevacizumab: 67% versus 48% (p<0,001). Der blev
foretaget en senere update af PFS, og ved 42
måneder var PFS nu 22,4 uden bevacizumab
og 24,1 måned med bevacizumab (p=0,04). I
højrisiko patienter var effekten af bevacizumab større, idet PFS i denne gruppe ved 42
måneder var 14,5 måneder med standardterapi alene versus 18,1 måned med standardplus bevacizumab-behandling. Den mediane
overlevelse i højrisikogruppen var hhv. 28,8

versus 36,6 måneder (hazard ratio 0,64; 95%
CI 0,48-0,85; p=0,002). Bevacizumab-behandlingen medførte mere toxicitet i form af hypertension grad >2 (18% versus 2%). Ny overlevelsesanalyse forventes i 2013.
Perren T, Swart AM, Pfisterer J et al. A phase
3 trial of bevacizumab in ovarian cancer.
N Engl J Med 2011;365:2484-96

7

SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER

SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER

Publikationsnyt
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publiceret i internationale tidsskrifter
Afzal S, Jensen SA, Sørensen JB, Henriksen T, Weimann A, Poulsen HE.
Oxidative damage to guanine nucleosides following combination chemotherapy with 5-fluorouracil and oxaliplatin.
Cancer Chemother Pharmacol 2012;69:301-7.
Allin KH, Bojesen SE, Johansen JS, Nordestgaard BG. Cancer risk by
combined levels of YKL-40 and C-reactive protein in the general
population.
Br J Cancer 2012;106:199-205.
Bachner M, Loriot Y, Gross-Goupil M, Zucali PA, Horwich A, GermaLluch JR et al. 2-18fluoro-deoxy-D-glucose positron emission tomography (FDG-PET) for postchemotherapy seminoma residual lesions: a
retrospective validation of the SEMPET trial.
Ann Oncol 2012;23:59-64.
Bellmunt J, von der Maase H, Mead GM, Skoneczna I, De Santis M,
Daugaard G et al. Randomized phase III study comparing paclitaxel/cisplatin/gemcitabine and gemcitabine/cisplatin in patients with locally
advanced or metastatic urothelial cancer without prior systemic therapy: EORTC Intergroup study 30987.
J Clin Oncol Feb 27 [Epub ahead of print].
Bertelsen A, Hansen O, Brink C. Does VMAT for treatment of NSCLC
patients increase the risk of pneumonitis compared to IMRT? – A planning study.
Acta Oncol 2012 Jan 17 [Epub ahead of print]
Brügmann A, Eld M, Lelkaitis G, Nielsen S, Grunkin M, Hansen JD et al.
Digital image analysis of membrane connectivity is a robust measure
of HER2 immunostains.
Breast Cancer Res Treat 2012;132:41-9.

Gjetting T, Andresen TL, Christensen CL, Poulsen TT, Cramer F, Poulsen
HS : A simple protocol for preparation of a liposomal vesicle with encapsulated plasmid DNA that mediate high accumulation and reporter
gene activity in tumor tissue.
Results in Pharma Sciences 2011:1;49-56.
Hansen TF, Christensen RD, Andersen RF, Spindler KL, Johnsson A, Jakobsen A. The predictive value of single nucleotide polymorphisms in
the VEGF system to the efficacy of first-line treatment with bevacizumab plus chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer:
Results from the Nordic ACT trial.
Int J Colorectal Dis 2011 Dec 6 [Epub ahead of print]
Hertel, PB, Tu D, Ejlertsen B, Jensen M-B, Balslev E, Jiang S et al. TIMP1 in combination with HER2 and TOP2A for prediction of benefit from
adjuvant anthracyclines in high-risk breast cancer patients.
Breast Cancer Res Treat 2012;132:225–34.
Jakobsen JN, Sørensen JB. Intratumor heterogeneity and chemotherapy-induced changes in EGFR status in non-small cell lung cancer.
Cancer Chemother Pharmacol 2012;69:289-99.
Jensen SA, Sørensen JB. 5-Fluorouracil-based therapy induces endovascular injury having potential significance to development of clinically
overt cardiotoxicity.
Cancer Chemother Pharmacol 2012;65:57-64.
Jespersen CG, Noergaard M, Johansen TEB, Soegaard M, Borre M. The
influence of cardiovascular morbidity on the prognosis in prostate cancer. Experience from a 12-year nationwide Danish population-based
cohort study.
BMC Cancer 2011, 11:519 doi:10.1186/1471-2407-11-519

Carl J, Nielsen J, Nielsen MS, Zepernick PR, Kjaergaard B, Jensen HK. A
new lung stent tested as fiducial marker in a porcine model.

Jorsal T, Rørth M. Intracranial germ cell tumours. A review with special
reference to endocrine manifestations.

Radiother Oncol 2010;102:297-302.

Acta Oncol 2012;51:3-9.

Cronin-Fenton DP, Hellberg Y, Lauridsen KL, Ahern TP, Garne JP, Rosenberg C et al. Factors associated with concordant estrogen receptor expression at diagnosis and centralized re-assay in a Danish populationbased breast cancer study.
Acta Oncologica 2012;51:254–61.

Jorsal T, Rørth M. Multifocal intracranial germinoma with raised tumour markers in serum but not in CSF and with carcinoma in situ of
the testis.

Fode MM, Hilberg O, Bendstrup E, Hager H, Iversen M. Squamous cell
carcinoma of the lung in lung transplantation - a relation to human papilloma virus?
Acta Oncol 2012 Jan 17 [Epub ahead of print].
Gang AO, Strøm C, Pedersen M, d’Amore F, Pedersen LM, Bukh A et al.
R-CHOEP-14 improves overall survival in young high-risk patients with
diffuse large B-cell lymphoma compared with R-CHOP-14. A population-based investigation from the Danish Lymphoma Group.
Ann Oncol 2012: 23: 147-53.
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Acta Oncol 2012;51:127-9.
Kirkwood JM, Bastholt L, Robert C, Sosman J, Larkin J, Hersey P et al.
Phase II, open-label, randomized trial of the MEK1/2 inhibitor selumetinib as monotherapy versus temozolomide in patients with advanced
melanoma.
Clin Cancer Res 2012;18:555-67.
Kotecha R, Pascoe EM, Rushing EJ, Rorke-Adams LB, Zwerdling T, Gao
X et al. Meningiomas in children and adolescents: a meta-analysis of
individual patient data.
Lancet Oncol 2011;12:1229-39.
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Artikler med dansk deltagelse
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Kristiansen M, Thorsted BL, Krasnik A, van Euler-Chelpin M. Participation in mammography screening among migrants and non-migrants in
Denmark.
Acta Oncol 2012;51:28-36.
Land LH, Dalton SO, Jensen M-B, Ewertz M. Impact of comorbidity on
mortality: a cohort study of 62,591 Danish women diagnosed with
early breast cancer, 1990-2008.
Breast Cancer Res Treat 2012;131:1013-20.
Langer SW, Thougaard AV, Sehested M, Jensen PB. Treatment of experimental extravasation of amrubicin, liposomal doxorubicin, and mitoxantrone with dexrazoxane.
Cancer Chemother Pharmacol 2012;69:573-6.
Larsen FO, Boisen MK, Fromm AL, Jensen BV. Capecitabine and bevacizumab in heavily pre-treated patients with advanced colorectal
cancer.
Acta Oncologica 2012;51:231–3.
Lassen U, Nielsen DL, Sørensen M, Winstedt L, Niskanen T, Stenberg Y
et al. A phase I dose-escalation study of TB-403, a monoclonal antibody directed against P1GF, in patients with advanced solid tumours.
Br J Cancer 2012;106:678-84.
Lyhne D, Lock-Andersen J, Dahlstrøm K, Drzewiecki KT, Balsle E, Huhic
A, Krarup-Hansen A. Rising incidence of Merkel cell carcinoma.
J Plast Surg Hand Surg 2011;45:274-80.

Perren TJ, Swart AM, Pfisterer J, Ledermann JA, Pujade-Lauraine E, Kristensen G, Carey MS, Beale P, Cervantes A, Kurzeder C, du Bois A, Sehouli J, Kimmig R, Stähle A, Collinson F, Essapen S, Gourley C, Lortholary A, Selle F, Mirza MR, Leminen A, Plante M, Stark D, Qian W, Parmar
MKB, Oza AM for the ICON7 investigators et al. A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer.
N Engl J Med 2011; 365:2484-96.
Quist M, Rørth M, Langer S, Jones LW, Laursen JH, Pappot H et al. Safety and feasibility of a combined exercise intervention for inoperable
lung cancer patients undergoing chemotherapy: A pilot study.
Lung Cancer 2012:75:203-8.
Riber-Hansen R, Hastrup N, Clemmensen O, Behrendt N, Klausen S,
Ramsing M et al. Treatment influencing down-staging in EORTC Melanoma Group sentinel node histological protocol compared with complete step-sectioning: A national multicentre study.
Eur J Cancer 2012;48:347-52.
Rohrberg KS, Olesen RK, Pfeiffer P, Ladekarl M, Pappot H, Christensen
IJ. Phase II trial of erlotinib and bevacizumab in patients with advanced upper gastrointestinal cancers.
Acta Oncologica 2012; 51: 234–42.
Rossen P, Pedersen AF, Zachariae R, von der Maase H. Sexuality and
body image in long-term survivors of testicular cancer.
Eur J Cancer 2012;48:571-8.
>>>

Nielsen DL, Bjerre KD, Jakobsen EH, Cold S, Stenbygaard L, Sørensen
PG et al. Gemcitabine plus docetaxel versus docetaxel in patients with
predominantly human epidermal growth factor receptor 2-negative
locally advanced or metastatic breast cancer: A randomized, phase III
study by the Danish Breast Cancer Cooperative Group.
J Clin Oncol 2011:29;4748-54.
Nielsen TB, Hansen VN, Westberg J, Hansen O, Brink C: A dual centre
study of setup accuracy for thoracic patients based on Cone-Beam CT
data.
Radiother Oncol 2012;102:281-6
Norling R, Grau C, Nielsen MB, Homøse P, Sørensen JA, Lambertsen
K et al. Radiological imaging of the neck for initial decision-making in
oral squamous cell carcinomas - A questionnaire survey in the Nordic
countries.
Acta Oncol 2011; dec. 19 [Epub ahead of print]
Olsen IH, Langer SW, Jepsen I, Assens M, Federspiel B, Hasselby JP et
al. First-line treatment of patients with disseminated poorly differentiated neuroendocrine carcinomas with carboplatin, etoposide, and vincristine: A single institution experience.
Acta Oncol. 2012;51:97-100.
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Schønnemann KR, Yilmaz M, Bjerregaard JK, Nielsen KM, Pfeiffer P.
Phase II study of biweekly cetuximab in combination with irinotecan
as second-line treatment in patients with platinum-resistant gastrooesophageal cancer.
Eur J Cancer 2012;48:510-7.
Spindler KL, Pallisgaard N, Vogelius I, Jakobsen A. Quantitative cell free
DNA, KRAS and BRAF mutations in plasma from patients with metastatic colorectal cancer during treatment with cetuximab and irinotecan.
Clin Cancer Res 2012, Jan 6 [Epub ahead of print]
Sørensen HT, Sværke C, Farkas DK, Christiansen CF, Pedersen L, Lash T
et al. Superficial and deep venous thrombosis, pulmonary embolism
and subsequent risk of cancer.
Eur J Cancer 2012;48:586-93.
Tvedskov TF, Jensen M-B, Kroman N, Balslev E. Iatrogenic displacement of tumor cells to the sentinel node after surgical excision in primary breast cancer.
Breast Cancer Res Treat 2012;131:223-9.

Vestermark LW, Jensen HA, Pfeiffer P. High-dose radiotherapy (60 Gy)
with oral UFT/folinic acid and escalating doses of oxaliplatin in patients
with non-resectable locally advanced rectal cancer (LARC): A phase I
trial.
Acta Oncol 2012 Jan 17 [Epub ahead of print]
Vilmar A, Garcia-Foncillas J, Huarriz M, Santoni-Rugiu E, Sorensen JB.
RT-PCR versus immumnohisto-chemistry for correlation and quantification of ERCC1, BRCA1, TUBB3 and RRM1 in NSCLC.
Lung Cancer 2012;75:306-12.
Winther JF, Olsen JH, Wu H, Shyr Y, Mulvihill JJ, Stovall M et al. Genetic disease in the children of Danish survivors of childhood and adolescent cancer.
J Clin Oncol 2012:30:27-33.
Zandi R, Xu K, Poulsen HS, Roth JA and Ji L. The effect of adenovirusmediated gene expression of FHIT in small cell lung cancer cells.
Cancer Investigation 2011;29:683–91.

Nye godkendelser fra U.S. Food and Drug Administration
Cetuximab (erbitux) i kombination med platin-baseret terapi plus
5-FU er blevet godkendt som første-linje behandling af hoved-hals
cancer patienter med genvækst
af lokoregional sygdom og/eller
metastatisk pladecellekarcinom
(november, 2011).

inhibitorer (omeprazol, esomeprazol og pantoprazol) kan forhøje og forlænge varigheden af
serumnivauer af methotrexat
og/eller dets metabolit hydroxymethotrexat. Dette kan muligvis
medføre methotrexat bivirkninger (december, 2011).

Ny advarsel tilføjet til methotrexat indlægsseddel:
Case rapporter og farmacokinetik populationsstudier har vist, at
samtidig indgift af især højdosis
methotrexat til patienter, der er
i behandling med protonpumpe

Glucarpidase injektion (voraxaze)
er blevet godkendt til behandling
af toksiske plasma methotrexat
koncentrationer (>1 µmol/L) hos
patienter med forsinket methotrexat clearance på grund af nedsat
nyrefunktion (december, 2011).

Axitinib (inlyta) tabletter er blevet godkendt til behandling af
renalcellekarcinom efter manglende effekt af primær systemisk
behandling (januar, 2012).
Vismodegib (erivedge) kapsler er
blevet godkendt til behandling af
voksne med metastatisk basalcellekarcinom eller med lokalt
avanceret
basalcellekarcinom,
der er recidiveret efter kirurgi, eller som ikke er kandidater til kirurgi eller strålebehandling (januar, 2012).

Imatinib mesylat (gleevec) tabletter er blevet endeligt godkendt
som adjuverende behandling af
voksne patienter efter komplet
makroskopisk resektion af Kit
(CD117) positiv gastrointestinale stromale tumorer (GIST). Den
nye label afspejler nu også, at
recidivfri overlevelse og samlet
overlevelse forbedres ved fortsat adjuverende behandling med
imatinib i op til 36 måneder (januar, 2012).

Vidste du, at..?
.. præ-operativ gemcitabin plus cisplatin fulgt
af radikal kirurgi forlænger overlevelsen signifikant hos patienter med klinisk stadie IIB/
IIIA NSCLC sammenlignet med kirurgi alene.
På grund af dokumenteret positiv effekt af adjuverende kemoterapi i denne patient-population fra 3 randomiserede studier, blev studiet lukket præmaturt. Derfor indgik der i alt
kun 270 patienter med stadie IB til IIIA. Totale
hazard ratios for progressionsfri (PFS) og samlet overlevelse var henholdsvis 0,70 (95% CI
0,50 - 0,97; p=0,003) og 0,63 (95% CI 0,43 –
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0,92; p=0,02), begge favoriserende kemoterapi plus kirurgi. Subgruppeanalyse viste, at det
primært var patienter med stadie IIB/IIIA, der
opnåede statistisk signifikante fordele med
kemoterapi og kirurgi sammenlignet med
gruppen af patienter med stadie IB/IIA. Patienter med stadie IIB/IIIA havde således også
en 3-års PFS på 55,4% versus 36,1% (p=0,002)
med præoperativ kemoterapi plus kirurgi.

Scagliotti GV, Pastorino U, Vansteekiste JF et al. Randomized phase III study of surgery alone or surgery plus
preoperative cisplatin and gemcitabine in stages IB to IIIA
non-small-cell lung cancer.
J Clin Oncol 2012;30:172-8
Se også editorial:
Strauss GM. Induction chemotherapy and surgery for
early-stage non-small-cell lung cancer:
What have we learned from randomized trials?
J Clin Oncol 2012;30:128-31

Personalia
Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2012

Klinisk professorat i
molekylær onkologi

Ledende overlæge Thomas Skjødt og overlæge Tina Ormstrup fra Røntgenafdelingen på Vejle
Sygehushar modtaget Kræftens Bekæmpelses hæderspris 2012. De får prisen, fordi de, som de
første i landet, har nedbragt ventetiden for kræftpatienter, der venter på at få en diagnose. Problemet er løst ved at bestille alle undersøgelser på én gang i stedet for at vente på resultatet af
en undersøgelse, inden den næste bestilles. Dette har nedbragt udredningstiden fra 3 måneder
til 7-10 dage.
Nyheder@cancer.dk

Klinikchef, Ph.D. Bo Porse, Finsenlaboratoriet, Finsencentret, Rigshospitalet og klinisk
professor i Molekylær Onkologi ved Københavns Universitet har d. 10. februar 2012
holdt sin tiltrædelsesforelæsning: ”The Intersection of normal and malignant stem cell
biology”.
RH-intranet.regionh.dk

TAK
Jeg vil gerne takke alle Heines kollegaer, som skrev så smukt i december nummeret af SKA Nyt.
Det glædede mig meget, og jeg ved, at Heine selv ville have været for blufærdig til at læse det. Tak
for jeres omsorg under hans sygdom. Jeg håber, I vil fortsætte jeres arbejde i Heine’s ånd.
Kæmpestor tak til Heine’s medarbejdere på SKA kontoret.
Lise Høi Hansen

Vidste du, at..?
.. Bevacizumab givet sammen med og op til 10
måneder efter carboplatin og paclitaxel forlænger den progressionsfrie overlevelse (PFS)
med ca 4 måneder. I GOG-0218 studiet blev
1873 kvinder med ikke-radikalt recesseret
stadie III eller stadie IV ovariecancer randomiseret til 1. standard behandling bestående
af paclitaxel + carboplatin med placebo givet
samtidigt i serie 2 til 22; 2. paclitaxel + carboplatin + bevacizumab samtidigt i serie 2 til 6 og
herefter placebo fra serie 7 til 22; 3. standard
behandling med bevacizumab givet samtidigt

i serie 2 til 22. Den mediane PFS var henholdsvis 10,3 måneder, 11,2 og 14,1 måneder. Relateret til standardbehandling var hazard ratio
for progression eller død henholdsvis 0,908
(95% CI 0,795 – 1,040; p=0,16) og 0,717 (95%
CI 0,625 – 0,824; p<0,001) i de to bevacizumab arme. Median overlevelsen var ikke nået
ved analyse tidspunktet, men der var ikke nogen umiddlebar forskel mellem armene. Bevacizumab behandling medførte en højere rate
af behandlingskrævende hypertension: 16,5%
og 22,9%. Desuden var der en øget forekomst

at interventionskrævende tarmvægsruptur i
bevacizumab armene, henholdsvis 1,2% versus 2,8% og 2.6% af patienterne.
Burger RA, Brady MF, Bookman MA et al. Incorporation of
bevacizumab in the primary treatment of ovarian cancer.
N Engl J Med 2011:365:2473-83
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Nyt fra SKA
Ny lægelig leder og ny lægefaglig konsulent i SKA
SKAs forretningsudvalg har fastansat speciallæge, dr.med. Birthe Lund som lægelig leder af SKA. Birthe Lund har varetaget jobbet
som konstitueret leder under Heine Høi Hansens sygdom og fortsætter således permanent med ansvar for ledelse, herunder strategi, økonomi og personaleadministration.
Desuden er Birthe Lund lægelig redaktør af
SKA-nyt og overordnet projektleder på flere
af SKAs større projekter. Birthe Lund tiltrådte
stillingen den 1. marts 2012.

Speciallæge, dr.med. Birthe Lund er ny
lægelig leder af SKA

Fahimeh Zarifkar Andersen er pr 1. august
2012 blevet ansat i SKA som lægefaglig konsulent med hovedansvar for uddannelse. Fahimeh Andersen er til daglig uddannelsesansvarlig overlæge på onkologisk afdeling,
Hillerød, men vil fra august arbejde for SKA
10 timer ugentligt. Fahimeh Andersen har taget sin onkologiske uddannelse på Herlev og
Rigshospitalet, og hendes primære speciale er
GI-tumorer.

Overlæge Fahimeh Z. Andersen er ny
kursusleder af SKA

Status vedrørende protokoldatabasen
I 2011 har SKA i tæt samarbejde
med KB og de kliniske forskningsenheder oprettet en database
over igangværende forsøgsprotokoller. SKAs del af databasen er
rettet mod sundhedsfagligt personale og findes på www.skaccd.
org, hvorimod KBs del er rettet
mod patienter og pårørende.

Denne findes på
www.cancerforsoeg.dk.
Forsøgsprotokollerne dækker onkologi, hæmatologi, børneonkologi og cancer kirurgi. Der er
pt publiceret 193 protokoller på
SKAs del af databasen og 184 på
KB siden. At databasen er aktiv

kan ses af, at vi i SKA allerede har
afsluttet og lukket yderligere 123
protokoller, og således har vi i alt
bearbejdet 320 protokoller siden
maj 2011. De publicerede protokoller fordeler sig således:
Onkologi: 121
Hæmatologi: 42

Kirurgi: 7
Børneonkologi: 23
Der har været stor interesse for
databasen, og i alt har der været
ca. 6.000 hits ligeligt fordelt på de
2 hjemmesider.

9. SKA POST ASCO SYMPOSIUM
15. juni 2012
Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn

ASCO Annual Meeting er den største kongres inden for klinisk onkologi. Ikke alle danske læger får muligheden for at deltage, der hvor de
nyeste resultater præsenteres i et forum af onkologer fra hele verden.
SKA arrangerer Post ASCO symposium, hvor de væsentligste nyheder
fra ASCO præsenteres i nationalt regi umiddelbart efter ASCO mødet.
I år rejser otte yngre læger til ASCO med speciel fokus på at samle højdepunkterne inden for hver sin sygdomsgruppe. På Post ASCO mødet
præsenterer junior speakerne de udvalgte emner, der efterfølgende
kommenteres og perspektiveres af otte kolleger, der er eksperter på
de enkelte felter.
Det videnskabelige program er sammensat af SKA, og en række medicinal firmaer i Danmark har givet rejselegater til junior foredragshol-

12

dernes rejse og ophold i forbindelse med ASCO Annual Meeting.
Symposiet henvender sig til læger, projektsygeplejersker samt andre
med tilknytning til det onkologiske område.
Se nærmere om tilmelding på hjemmesiden www.skaccd.org under
Kurser.

VELKOMMEN

TIL POST ASCO SYMPOSIUM 2012!

Nyt fra SKA
SKAs Kursusprogram FORÅR 2012
19. april – Sekretærkursus, modul IV: Hæmatologiske sygdomme
SKA tilbyder en række kurser specielt målrettet lægesekretærer ansat på de onkologiske afdelinger i Danmark. Modul IV koncentrerer sig
om de hæmatologiske sygdomme samt emnet ”Hvor kommer arbejdsglæden og begejstringen fra, når vi har med alvorligt syge patienter at
gøre”. En tidligere patient vil være blandt foredragsholderne.

Kursusledelse: Projektsygeplejerske Jane Elze Sannung,
kursussekretær Susanne Justesen, SKA
Tid og sted:
19. april 2012, Hotel Admiral, København
Kursusafgift: Deltagere fra medlemshospitaler: 500 kr.
Andre: 700 kr.
Tilmelding:
Registreringsblanket hentes på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org

08. maj – Sekretærkursus, modul II: Gynækologiske tumorer
Modul II er en fortsættelse af modul I med fokus på de gynækologiske
tumorer og belyser desuden eksperimentel kræftbehandling. Der arbejdes med kommunikation i klinikken og forhold omkring kriseramte
patienter. En tidligere patient er blandt foredragsholderne.

Kursusledelse: Kursussekretær Susanne Justesen,
projektsygeplejerske Louise Rolin, SKA
Tid og sted:
08. maj 2012, Kong Arthur, København
Kursusafgift: Deltagere fra medlemshospitaler*: 500 kr.
Andre: 700 kr.
Tilmelding:
Registreringsblanket hentes på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org

09. maj – Smertebehandling af kræftpatienter – fra lidelse til lindring
Modul II er en fortsættelse af modul I med fokus på de gynækologiske
tumorer og belyser desuden eksperimentel kræftbehandling. Der arbejdes med kommunikation i klinikken og forhold omkring kriseramte
patienter. En tidligere patient er blandt foredragsholderne.
Kursusledelse: Overlæge Svend Ottesen, Roskilde,
projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Tid og sted:
09. maj 2012, Hotel Admiral, København
Tilmelding:
Registreringsblanket hentes på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org
Løbende
evaluering

Smerteanamnese
og mål

Henvisning til
ekspertteam

Primære
analgetika

Palliativ
kemoterapi m.m.
Palliativ
strålebehandling

Smertebehandling
af kræftpatienter
– en ring af
muligheder

Sekundære
analgetika

Hjælpestoffer

Palliativ kirurgi

Medicintilskud

Komplementær
behandling

Psyko-social
støtte

Program
Velkomst og introduktion
Overlæge Svend Ottesen, ALB, Klinisk Onkologisk afdeling, Roskilde
Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Smertebehandling – mange muligheder
Overlæge Henrik Larsen og sygeplejerske Hanne Farholt,
Palliativt Afsnit 4114, Rigshospitalet
Praktiske øvelser
Overlæge Svend Ottesen
Fra lidelse til lindring – et psykologisk spil?
Psykolog Bo Snedker Boman, Klinisk Onkologisk Afdeling,
Roskilde Sygehus
Lært i dag – gør en forskel i morgen
Overlæge Svend Ottesen

10. maj – Modul I: Portørens møde med kræftpatienten
Målgruppen er alle portører, der i deres daglige arbejde møder patienter og familier i såvel stråleterapi som i onkologiske afdelinger. Kurset
tager udgangspunkt i portørens faglige baggrund og daglige arbejde.
Dagen bibringer viden om de mest almindelige kræftsygdomme og
principper i behandlingen. Desuden undervises der i de udfordringer,
som ligger i portørens korte møde med patienten. Mulighederne i de
mange samarbejdsrelationer er ligeledes et tema på dagen.

Kursusledelse: Projektsygeplejerske Louise Rolin,
projektsygeplejerske Hanne Skovfoged, SKA
Tid og sted:
10. maj 2012, Hotel Kong Arthur, København
Kursusafgift: Deltagere fra medlemshospitaler*: 500 kr.
Andre: 700 kr.
Tilmelding:
Registreringsblanket hentes på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org

13

SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER

SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER

Nyt fra SKA
SKAs Kursusprogram FORÅR 2012
24. maj – Temaeftermiddag for kræftsygeplejersker:
Har sociale uligheder og etiske beslutninger betydning for kræftpatientens sygdomsforløb?
Et af grundprincipperne i det danske sundhedsvæsen er lige adgang til
diagnostik og behandling for alle borgere. Men lever virkeligheden op
til dette ideal, eller eksisterer der sociale uligheder, der i sidste ende
får betydning for nogle kræftpatienters sygdomsforløb? Hvilke konsekvenser har social ulighed for sygeplejen? Dette er hovedtemaet på
SKAs temaeftermiddag for kræftsygeplejersker. Spørgsmålet belyses
fra forskellige vinkler, bl.a. socialmedicinske, økonomiske og psykologiske, og der er i programmet afsat god tid til at diskutere synspunkterne
in plenum.

Målgruppe:

Sygeplejersker fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, der til daglig arbejder med kræftpatienter
Kursusledelse: Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged,
projektsygeplerske Jane Elze Sannung,
projektsygeplejerske Louise Rolin, SKA
Tid og sted:
26. marts 2012, kl. 14.30-18.00
Herlev Hospital, Lille Auditorium (hovedindgangen)
Tilmelding:
Registreringsblanket hentes på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org
Programmet kan ses på SKAs hjemmeside: www.skaccd.org

15. juni – Post ASCO
For 9. gang afholdes Post ASCO Symposium, der er den nationale opfølgning på ASCO’s årsmøde. Højdepunkterne fra ASCO inden for de
store cancer sygdomme præsenteres af en yngre dansk læge, suppleret af en seniorlæge, der, som ekspert i den pågældende sygdom, perspektiverer emnet. Det detaljerede program offentliggøres på SKAs
hjemmeside, www.skaccd.org
* SKAs medlemshospitaler omfatter hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland
Kursusledelse: Speciallæge, dr.med. Birthe Lund, kursusarrangør Marianne Bjerre-Jepsen, SKA
Tid og sted:
15. juni 2012, Hotel Hilton, København
Kursusafgift: 700 kr.
Tilmelding:
Registreringsblanket hentes på SKAs hjemmeside:
www.skaccd.org

Se SKAs efterårsprogram på bagsiden af dette nummer af SKA Nyt og
læs mere på www.skaccd.org

Program
Velkommen
Hanne Skovfoged, Jane Sannung og Louise Rolin, projektsygeplejersker i SKA
Social ulighed i kræftbehandling. Hvad kan sundhedsvæsenet
gøre? – og hvad kan du gøre?
Jes Søgaard, direktør, professor Dansk Sundhedsinstitut
Et forskningsprojekt om social ulighed i overlevelse efter kræft
Susanne Dalton, Seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse
”Du skal tage vare på det af livet, som du har i din hånd” – om etiske dilemmaer i kræftbehandlingen
Mickey Gjerris, ph d, lektor i Bioetik ved Københavns Universitet og
medlem af Etisk Råd
Dyr medicin – hvordan kan vi få råd til det?
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS
Vicedirektør Steen Werner Hansen, Bispebjerg Hospital

Program
Velkomst
Urogenitale kræftsygdomme
Laura Vittrup Diness, Herlev Hospital
Henriette Lindberg, Herlev Hospital
Hoved hals tumorer og melanomer
Hjørdis Hjalting Schmidt, Århus Universitetshospital
Claus Andrup Kristensen, Rigshospitalet
Gynækologiske kræftsygdomme
Mette Møller, Aalborg Universitetshospital
Karina Steffensen, Vejle Sygehus
Mamma cancer
Mette Nissen, Hillerød Hospital
Ann Knoop, Odense Universitetshospital
Gastrointestinale tumorer
– Øvre GI tumorer
Eva Soelberg Vadstrup, Rigshospitalet
Lene Bæksgaard Jensen, Rigshospitalet
– Nedre GI tumorer
Hanne Spangsberg Holm, Odense Universitetshospital
Mette Yilmaz, Aalborg Universitetshospital
CNS tumorer
Steen Riisgaard Mortensen, Rigshospitalet
Henrik Schultz, Århus Universitetshospital
Lunge cancer
Sanne Kjær-Frifeldt, Vejle Sygehus
Anders Mellemgaard, Herlev Hospital
Opsummering og afslutning
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Nyt fra SKA
Internationale møder 2012
18.-21. april

3rd European Lung Cancer Conference
Geneva, Switzerland
www.esmo.org

28.-30. juni

MASCC/ISOO 2012 International Symposium
New York, USA
www.mascc.org

19.-21. april

DSKO årsmøde 2012
Hotel Nyborg Strand
www.dsko.org

28.-30. juni

3rd International Conference on Thoracic Oncology
Rome, Italy
www.asco.org

26.-27. april

8th EONS Spring Convention
Geneva, Switzerland
www.ecco-org.eu

7.-10. juli

EACR-22
Barcelona, Spain
www.eacr.org

3.-5. maj

Breast 2012 – IMPAKT
Brussels, Belgium
www.esmo.org

27.-30. aug.

3.-6. maj

37th ONS Annual Congress
New Orleans, LA, USA
www.ons.org

ASCO-UICC Joint Symposium, UICC World Cancer
Congress
Montreal, Canada
www.asco.org

9.-13. sept.

9.-13. maj

ESTRO Annual Meeting
Barcelona, Spain
www.estro.org

17th International Conference on Cancer Nursing
Praque, Czech Republic
www.isncc.org

1.-5. juni

ASCO Annual Meeting
Chicago, USA
www.asco.org

15. juni

17th World Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology
Cleveland, Ohio, USA
www.wcbipwcbe2012.com

27.-30. juni

28. sept.-2. okt. 37th ESMO Congress
Vienna, Austria
www.esmo.org
13.-16. okt.

14th Biennal Meeting of the International Gynecologic Cancer Society
Vancouver, Canada
www.igcs.org

28.-31. okt.

ASTRO 54th Annual Meeting
Boston, MA, USA
www.astro.org

6.-10. april

104th AACR Annual Meeting
Washington DC, USA
www.aacr.org

14th World Congress on Gastrointestinal Cancer
Barcelona, Spain
www.esmo.org

Internationale møder 2013
24.-26. jan.

Gastrointestinal Cancers Symposium 2013
San Francisco, CA. USA
www.asco.org

14.-16. februar Genitourinary Cancers Symposium
Orlando, FL, USA
www.gucasymposium.org

27.-31. oktober 15th World Conference on Lung Cancer
Sydney, Australia
www.2013worldlungcancer.org

Vidste du, at..?
.. sammenlignet med lapatinib alene forlænger kombinationen af lapatinib og trastuzumab ikke bare den progressionsfrie overlevelse, men forbedrer eller bevarer måske
også den sundhedsrelaterede livskvalitet hos
tidligere tungt behandlede og nær-terminale
patienter. Patienterne havde trastuzumab-re-

fraktære HER2+ metastaserende brystkræft.
Selv om de fleste forskelle i livskvalitet mellem de 2 behandlingsarme ikke var statistisk
signifikante, antyder resultaterne, at kombinationen medfører klinisk meningsfyldt benefit for patienterne.

Wu Y, Amonkar MM, Sherrill BH, et al. Impact of lapatinib
plus trastuzumab versus single-agent lapatinib on quality
of life of patients with trastuzumab-refractory HER2+
metastatic breast cancer.
Ann Oncol 2011;22:2582-90
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SKAs Uddannelsesaktiviteter forår og efterår 2012
27. marts

Introduktionskursus for yngre læger

Hotel Admiral

19. april

Sekretærkusus Modul IV

Hotel Admiral

8. maj

Sekretærkursus, Modul II

Hotel Kong Arthur

9. maj

Smertebehandling

Hotel Admiral

10. maj

Portørkursus Modul I

Hotel Kong Arthur

24. september

Sygeplejetemadag

Herlev Hospital

15. juni

Post ASCO

Hotel Hilton

3.-4. september

Workshop – EEK

Skjoldenæsholm

2. oktober

Introduktionskursus for yngre læger

Hotel Admiral

25. oktober

Sekretærkursus, modul I

Hotel Admiral

29. okt. – 1. nov.

Palliationskursus

15. november

Ph.D. møde for læger

Hotel Kong Arthur

29. november

SKAs årsmøde

Vilvorde Kursuscenter

6. december

Symposium: Prostata cancer

Se programmer og hent tilmeldingsblanketter på www.skaccd.org
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