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Omedelbart efter att Svenska Akademien hade 
meddelat att den österrikiska författaren Peter 
Handke kommer tilldelas 2019 års Nobelpris i 
litteratur vidtog en diskussion om det moraliskt 
berättigade i valet. De litterära kvaliteterna i hans 
författarskap ansågs odiskutabla men han hade 
gjort sig känd som understödjare av den serbiska 
nationalismen och därmed av den regim som 
under kriget i det forna Jugoslavien hade gjort sig 
skyldig till grova krigsbrott. Frågan ställdes om en 
person med ett diskutabelt förflutet kan komma 
i fråga för en så stor utmärkelse som Nobelpriset. 
Problemet är ständigt aktuellt inom vetenskapen 
där större pris och betydande utmärkelser ofta 
också väcker allmänt intresse.

En av utmärkelserna inom vetenskapen är 
eponymen, i medicinen en benämning på en 
sjukdom, ett syndrom, en anatomisk struktur eller 
en undersöknings- eller behandlingsmetod som 
innehåller ett egennamn, som regel namnet på 
den som upptäckt eller först beskrivit tillståndet, 
strukturen eller metoden. Den medicinska värl-
den vimlar av eponymer. Många av dem lär vi oss 
redan under grundutbildningen och många kan 
anses vara en del av läkarens medicinska allmän-
bildning. 

För några år sedan utspann sig i ledande inter-
nationella medicinska tidskrifter en livlig diskus-
sion om fördelarna och nackdelarna med epony-
mer. Kritikerna hävdade att eponymerna ofta inte 
alls ger en sanningsenlig bild av hur och av vem 
en sjukdom upptäcktes utan speglar inflytande, 
politisk makt, språk, sedvänja eller ren och skär 
tur snarare än vetenskapliga bedrifter. Å andra 

 
Äras den som äras bör

sidan anförde en del skribenter att eponymerna 
är en del av vår medicinska tradition och histo-
ria och därmed så djupt rotade i vår kultur att 
det vore både oklokt och orealistiskt att försöka 
utrota dem. Dessutom är de ofta bekväma att 
använda.

Startskottet till diskussionen om eponymerna 
inom medicinen var uppgiften att Friedrich Wege-
ner, patologen som hade gett sitt namn åt vasku-
litsjukdomen Wegeners granulomatos, hade varit 
medlem av nazistpartiet och hade betraktats som 
krigsförbrytare även om han aldrig hade blivit 
dömd för något brott. Avslöjandena ledde till att 
den nordamerikanska vaskulitstiftelsen kom med 
ett utlåtande där patienter med vaskulitsjukdo-
mar och deras anhöriga önskade att sjukdomen 
skulle få ett nytt namn. Några år senare rekom-
menderades vid en internationell kongress att en 
ny benämning för Wegeners granulomatos, gra-
nulomatos med polyangit, skulle tas i bruk. Den 
nya termen, som onekligen beskriver sjukdomens 
yttringar bättre än den gamla, fick snabbt sprid-
ning och är numera allmänt accepterad. Som 
ett parallellfall till Wegener brukar Hans Reiter 
nämnas. Reiter, som var den första som beskrev 
en variant av reaktiv artrit, hade deltagit i män-
niskoexperiment och därför har man framfört att 
eponymen Reiters syndrom ska utgå.

Ytterligare argument mot eponymerna är att de 
i allmänhet hänvisar till endast en person medan 
vetenskapliga upptäckter ofta är resultatet av 
gemensamma ansträngningar eller av bidrag som 
sträcker sig över en räcka av flera år, ibland t.o.m. 
århundraden. Ett välkänt exempel är Behçets 

LEDARE
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sjukdom (”Sidenvägssjukdomen”) som har bli-
vit uppkallad efter den turkiska dermatologen 
 Hulusi Behçet men som redan några år därförin-
nan hade beskrivits av den grekiska oftalmologen 
Benedictos Adamantiades. Vissa drag av sjukdo-
men nämns redan i de hippokratiska skrifterna 
och under historiens gång har ett tjugotal läkare 
bidragit till att beskriva olika fasetter av Behcets 
sjukdom. Ett exempel som berör Finska Läkare-
sällskapet är den ärftliga kopparomsättningssjuk-
domen Wilsons sjukdom som beskrevs av neuro-
patologen Ernst Alexander Homén över  20 år 
före den brittiska neurologen Kinnier Wilson. 
Homén publicerade sin upptäckt i en finländsk 
tidskrift och därför dröjde det innan den upp-
märksammades internationellt.

När det gäller Nobelpriset i medicin eller 
fysiologi kan vi erinra oss den diskussion som 
fördes efter att James Watson, Francis Crick och 
Maurice Wilkins hade tilldelats priset för sin 
upptäckt av DNA-molekylens dubbelhelix, en av 
de allra största naturvetenskapliga upptäckterna 
genom tiderna. En central roll i forskningsarbetet 
hade spelats av kemisten Rosalind Franklin, vars 
röntgendiffraktionsbilder hade varit av avgörande 
betydelse för att man skulle kunna konstruera en 
modell för DNA:s struktur. Franklin hade avlidit 
några år innan priset delades ut men hon hade 
inte under sin livstid fått något som helst erkän-
nande för sin insats och hade aldrig varit no-
minerad för Nobelpriset. En annan kvinna som 
har blivit förbigången i fråga om Nobelpriset är 
astrofysikern Jocelyn Bell Burnell, som upptäckte 
den första pulsaren, d.v.s. svaga radiovågor som 

emanerade från roterande neutronstjärnor. Hen-
nes handledare fick ta emot fysikpriset trots att 
han ursprungligen hade avfärdat upptäckten som 
betydelselöst brus.

Hur är det då idag, följer vi den gamla princi-
pen Illis quorum meruere labores*? Blir rätt per-
son ärad och hedrad och är den prisbelönta alltid 
värd sitt pris? Pris ska förvisso delas ut ut enligt 
donatorernas önskan och för litterära eller veten-
skapliga bedrifter, inte i första hand för en etisk 
eller moralisk hållning. Men kan man godkänna 
att personen skiljs från verket eller ska vi kräva 
att den som får en utmärkelse också är moraliskt 
tadelfri? Uppgifter om fusk eller misstänkt fusk i 
forskningen är klara fall men ska också uppgifter 
om t.ex. bristande kollegialitet eller trakasserier 
på arbetsplatsen få spela en roll vid val av prista-
gare? Svaret är inte lätt att ge och det kan finnas 
flera än en sanning kring vad som har utspelat sig 
utanför det rent professionella. 

Lyckligtvis finns det sällan bara en tänkbar 
mottagare av ett pris, också i ett litet land som 
vårt. Valet behöver därför inte falla på den som är 
uppenbart kontroversiell. Geniers vetenskapliga 
upptäckter kan förmodas finna sin rätta plats i 
historien också utan att de uppmärksammas av 
en priskommitté.

Tom Pettersson

  
 *åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det. Ett citat av den 
romerska skalden Sextus Propertius och inskription på en svensk 
belöningsmedalj. 
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Onkologi – en ung och livskraftig 
specialitet
Tom Wiklund

Onkologin som specialitet är relativt ung i Finland. Då de flesta specialisterna i cancersjuk-
domar och strålbehandling ännu på 1980-talet hade en bakgrund inom radiologin, och i 
första hand var radioterapeuter, har utvecklingen gått till att på de största sjukhusen kan 
man i praktiken inte bara specialisera sig på antingen läkemedels- eller strålbehandling av 
cancersjukdomar, utan också på snäva tumörområden. Detta är en utveckling på gott och ont.

Denna utveckling har skett parallellt med 
flera små, tillsammans stora, framsteg inom 
onkologin. I takt med rön inom grundforsk-
ningen och läkemedelsutvecklingen särskiljer 
man inte tumörer enbart på basis av ursprung 
och histopatologi, utan allt mera också t.ex. 
genetik. Man kan med förbättrad diagnostik 
differentiera olika subtyper av t.ex. bröstcan-
cer eller lymfom, som också behandlas olika. 
I en del situationer har utvecklingen gått så 
långt att ursprungsorganet har en underord-
nad betydelse i förhållande till den genetiska 
profilen, det finns redan exempel på tumör-
agnostiska läkemedel, dvs. läkemedel som 
har försäljningstillstånd för patienter med en 
tumör med en specifik genmutation, obero-
ende av ursprungslokalisation (t.ex. livmoder 
eller kolon). Utvecklingen går också mot nya 
vägar inom läkemedelsutvecklingen, då man 
studerar läkemedel i t.ex. tumörgenetiskt 
homogena grupper. I många fall kan man gå 
snabbare vidare med kliniska prövningar än 
tidigare, och en del läkemedel kommer ut 
på marknaden och således flera patienter till 
godo redan innan de traditionella fas 3-stu-
dierna gjorts. 

Även i avbildningsdiagnostiken är ut-
vecklingen betydande. Det är av en central 
betydelse vid val av behandling av cancer att 
veta om sjukdomen är spridd eller inte. Med 
moderna tekniker kan man se metastaser 
som är endast några millimeter stora, och 
dessutom styrka den anatomiska diagnostiken 
med funktionella metoder, som t.ex. genom 
att använda olika kontrastmedel, sekvenser 

vid MRI-undersökningar eller målsökande 
markörer vid PET-diagnostik. Man har också 
hittat nya användningsområden för bilddiag-
nostik, t.ex. MRI och PET-DT av prostatan. 
Man gör också allt mer sk. liquid biopsier, 
då man mäter cirkulerande cellfri DNA från 
tumörer i kroppsvätskor, som blod. Man kan 
redan nu tillförlitligt påvisa genmutationer i 
cancervävnad i dessa undersökningar, och 
kan sannolikt inom en nära framtid både 
följa behandlingsrespons samt använda sig av 
metoderna vid screeningverksamhet.

Trots att många framsteg har fått mycket 
publicitet, såväl ytterst målinriktade behand-
lingar som behandlingar som på basis av sin 
verkningsmekanism, t.ex. immunonkologiska 
behandlingar kan tänkas gynna ett stort antal 
cancerpatienter, sker utvecklingen ändå med 
rätt små steg. Lyckligtvis går utvecklingen 
ändå framåt på många fronter samtidigt. De 
målinriktade behandlingarna, ofta riktade 
enligt genetiska förändringar i tumören, kom-
mer oftast endast ett litet antal patienter till 
godo, även om effekten för individen kan 
vara dramatisk. För de icke målinriktade 
behandlingarnas del är det ofta i slutändan 
endast en liten del av de exponerade patien-
terna som får en nytta av behandlingen, och 
forskningen koncentrerar sig på att definiera 
den patientgrupp som har den största nyttan.

Den traditionella cytostatikabehandlingen 
lever ännu, och de flesta av de cytostatika som 
man använder idag har man använt redan i 
tiotals år. Då man initialt doserade cytostatika 
enligt toxicitet, oftast hematologisk toxicitet, 
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och sedan kunde öka doserna betydligt då 
man lärt sig hantera den hematologiska toxi-
citeten, är de situationer där man använder 
sig av, och har nytta av extremt dosintensiva 
behandlingar idag rätt få och väl kända. 
Samtidigt anses idag cancertyper, som tidi-
gare betraktades som cytostatikaresistenta, 
t.ex prostatacancer eller tjocktarmscancer 
idag kunna framgångsrikt behandlas med 
cytostatika. Andra cancersjukdomar, såsom 
melanom, där man tidigare inte hade några 
effektiva läkemedelsbehandlingar vid spridd 
sjukdom har idag, tack vare målinriktade 
och immunologiska behandlingar så goda 
behandlingsresultat att man spekulerar i om 
en del patienter t.o.m. tillfrisknar och därför 
har man nu med modell från andra cancer-
former börjat ge läkemedelsbehandlingar i 
förebyggande syfte (adjuvantbehandling) åt 
patienter med en stor risk för spridning efter 
den initiala operationen. Allt äldre och skö-
rare patienter behandlas också aktivt idag. 
Läkemedelsbehandling av cancer kräver 
erfarenhet. Intuitivt verkar det självklart, och 
studier som visat att man genom en bättre 
monitorering av symtom och biverkningar 
kan uppnå till och med en fördel mätt i total 
överlevnad understryker detta ytterligare. 

Strålbehandlingen, som på 1970-talet var 
det huvudsakliga redskapet vid behandling av 
cancer vid sidan om kirurgi, har efter decen-
nier av misstro och studieresultat som t.o.m. 
visade att behandling kan vara till större 
skada än nytta, t.ex. efter bröstcancerkirurgi, 
upplevt en renässans. Idag är planeringen av 

strålbehandling avancerad och baserar sig på 
avbildningsfynd från MR-, DT- och PET-DT-
undersökningar med olika markörer, och det 
tekniska utförandet möjliggör behandlingar 
där man kan ge betydligt större doser, men 
på betydligt bättre definierade områden. 
Man kan minska friskvävnadstoxicitet med 
t.ex. expanderande injicerade material eller 
andningsanpassad strålbehandlingsteknik. 
Således uppnår man bättre tumörkontroll 
med mindre biverkningar. Även i övrigt har 
man, i takt med förbättrade överlevnadsre-
sultat allt mera också fokuserat på långtids-
biverkningar av cancerbehandlingar, och vid 
de cancertyper där de nuvarande behand-
lingarna är effektiva forskas det intensivt i 
hur behandlingarna skulle kunna utvecklas 
så att dessa biverkningar blir lindrigare och 
mera sällsynta.

I detta nummer av Finska Läkaresällskapets 
Handlingar lyfter vi upp några aktuella områ-
den inom specialiteten onkologi. Behandling 
av cancer är ofta ett samarbete mellan olika 
discipliner. Kirurgin har fortfarande en viktig 
plats i totalbehandlingen vid behandling av 
många cancerformer, även om operationerna 
vid t.ex. bröstcancer har blivit allt mindre, och 
vid prostatacancer i de flesta fall kan ersättas 
av strålbehandling. Utvecklingen inom läke-
medelsbehandlingen är sannolikt den största 
enskilda faktorn som förklarar den allt bättre 
prognosen vid bröstcancer vid sidan om den 
allt tidigare diagnostiken av cancer.

Tom Wiklund
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SKRIBENTERNA

Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, MKD
Professor emerita i strål- och tumörbehandling,  
Fakulteten för medicin och hälsoteknologi, Tammer-
fors universitet, Centrum för forskning, utveckling 
och innovation, Tammerfors universitetssjukhus

Timo Joensuu, MD, docent, överläkare
Specialistläkare i cancersjukdomar och strålbe-
handling, Docrates Cancersjukhus, Helsingfors

År 2016 konstaterades i Finland 5 162 nya fall 
av prostatacancer, vilket utgör 29 procent av 
alla cancrar hos män, och nästan 900 män 
dog i prostatacancer (www.cancerregistry.
fi). Prostatacancer förekommer ytterst säl-
lan hos män under 40 år, men efter 55 ökar 
prevalensen. Största delen av incidensen och 
dödligheten förekommer hos män över 70. Ål-
dern är den viktigaste enskilda riskfaktorn för 
prostatacancer och var tionde man insjuknar 
i prostatacancer. Prognosen har dock blivit 
bättre, särskilt i och med användningen av 
prostataspecifikt antigen (PSA).

Androgener inverkar på uppkomsten av 
prostatacancer, och den mest centrala av dem 
är dihydrotestosteron vars uppkomst kataly-
seras av 5-alfa-reduktasenzymer. Eunucker 
och män med en testosteronnivå som redan 
före puberteten ligger på kastrationsnivå ut-
vecklar inte prostatacancer. Cancerrisken kan 
också ha samband med genetiska variationer 
i androgenernas biosyntes och metabolism. 
Några procent av prostatacancrarna anses 
ha samband med genetiska faktorer. Prostata-

cancer hos fadern eller en bror fördubblar el-
ler tredubblar risken att insjukna. I en svensk 
studie var den kumulativa absoluta risken 
vid 60 års ålder 5 procent, vid 70 års ålder 15 
procent och vid 80 års ålder 30 procent när 
två eller flera fall av prostatacancer fanns i 
familjen. I en normalbefolkning var andelarna 
vid samma åldrar 0,45, 3 och 10 procent 
(1). Genen AN07 har i våra undersökningar 
konstaterats ha samband med aggressiv pro-
statacancer (2).

Kost och motion inverkar på risken för pro-
statacancer. Stort intag av fett och/eller kött 
ökar risken, och D-vitamin, lykopen (tomater) 
samt stor konsumtion av frukt och grönsaker 
minskar risken. Rökning däremot ökar risken 
att dö i prostatacancer.

Efter en period av stagnation har 2000-talet 
fört med sig nya effektiva läkemedel för be-
handling av prostatacancer, som tillsammans 
med androgenablation har förbättrat överlev-
naden också vid hormonkänslig cancer (4). I 
denna artikel går vi särskilt in på utvecklingen 
inom strål- och läkemedelsbehandlingen. 

Var gömmer sig cancern?
Största delen (80–90 procent) av prosta-
tacancrarna får sin början i körtelns yttre 
del, medan godartad förstoring förekommer 
i den mellersta delen. Cirka 98 procent av 
cancrarna utgörs av adenokarcinom med 
ursprung i körtelepitelet. Prostatacancerns 
biologiska egenskaper och risknivåer anges 
enligt Gleasons skala (Gleason score, GS), där 
graderingen är 1–5 (1 = mycket lindriga för-
ändringar och 5 = helt odifferentierat invasivt 
växande). I ett prov bedöms den vanligaste och 
näst vanligaste komponenten och den slutliga 
graderingen 2–10 bildas av summan av dem. 

Nya vindar inom behandlingen 
av prostatacancer
Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen och Timo Joensuu

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i vårt land. I och med förbättrad diagnostik och 
behandling är femårsöverlevnaden utmärkt, 93 procent. Trots det dör fortfarande 900 män 
varje år i prostatacancer. Särskilt under 2000-talet har alla typer av behandling för prostata-
cancer utvecklats avsevärt: kirurgi, strålbehandling och läkemedelsbehandling. I denna artikel 
granskar vi dessa nya behandlingar.
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Prostata har en anatomi som gör att cancern 
ofta är symtomfri, och det första tecknet på 
eventuell cancer fås vid mätning av PSA. För 
män under 60 kan PSA-värdet 3 anses vara 
en alarmgräns. Vid stigande ålder kan en god-
artat förstorad prostata dock producera mer 
PSA. Om kvoten mellan fritt och totalt PSA 
är större än 15 procent, orsakas ett förhöjt 
PSA mest sannolikt av godartad förstoring, 
men om kvoten sjunker under 15 procent är 
det mer sannolikt fråga om cancer. En förhöj-
ning av PSA-halten med 2 µg/l under ett år 
kan tyda på aggressiv prostatacancer med hög 
risk, trots att PSA är lågt. Cancerdiagnosen 
säkerställs med vävnadsprov (5). Multipa-
rametrisk magnetkameraundersökning av 
prostata före biopsitagningen är till hjälp för 
att rikta biopsierna och planera behandlingen. 
Magnetkameraundersökningen klargör om 
cancern ligger mot kapseln eller om den har 
trängt igenom kapseln och spritt sig lokalt (6). 
Mest exakt anses en biopsiteknik med robo-
tassisterad navigering under magnetstyrning 
(SOTERIA) vara. Där räcker det vanligen med 
två nålprover från det misstänkta området. 

Om hög PSA-nivå, snabb ökning av PSA, 
högt GS eller magnetfynd tyder på aggressiv 
cancer, gör man gammakameraundersök-
ning av skelettet och datortomografi (DT) 
av kroppen för att konstatera eller utesluta 
mer omfattande spridning av cancern (7). 
Enligt de senaste forskningsresultaten ändras 
behandlingsbeslutet dock i upp till hälften av 
fallen om spridningsundersökningen grundar 
sig på PET-DT (8, 9). Vid PET-undersökning 
söker sig natriumfluorid till skelettmetastaser 
utgående från bencellernas aktivitet (osteo-
blastaktivitet), medan PSMA avslöjar prosta-
tacancerceller utgående från att de uttrycker 
enzymet PSMA. Dessutom kan PSMA också 
påvisa benmärgsmetastaser som inte syns vid 
NaF-PET-DT. 

Behandlingsprinciper för  
lokal prostatacancer
I vissa situationer räcker det med aktiv mo-
nitorering av lokal prostatacancer. Behand-
lingsalternativen är radikal prostatektomi, 
radikal strålbehandling eller hormoner (10). 
Patienten, urologen och onkologen väljer till-
sammans behandlingsmetod med beaktande 
av prostatacancerns utbredning och diffe-
rentieringsgrad, patientens ålder och övriga 
sjukdomar samt patientens egna preferenser.

Radikaloperation: En nordisk studie visade 
att operation minskar totaldödligheten hos 

patienter yngre än 65 år med 5 procent (11). 
Vid prostatacancer med klassificeringen T1–
2N0M0 är målet att helt avlägsna prostatan 
och cancern. Den prospektiva randomiserade 
studien SPCG-15 jämför behandlingsresul-
taten för radikal prostatektomi och radikal 
strålbehandling vid T3-cancer.

Operation kommer på fråga om den förvän-
tade livslängden är mindre än tio år. Andelen 
öppna operationer har minskat eftersom 
största delen av operationerna görs med ro-
botassistans. Det snabba tillfrisknandet gör då 
att vårdtiden på sjukhus kan bli så kort som 
två dagar. Man försöker bevara erektionsner-
verna, om det är möjligt med beaktande av 
att operationen är radikal. Om operationen 
är kurativ sjunker PSA till omätbara nivåer. 
Cytostatikabehandling efter operationen för-
bättrar inte behandlingsresultaten (14).

De vanligaste biverkningarna gäller uri-
nering, särskilt inkontinens, och försämrad 
potens. Operationsdödligheten är mycket låg, 
men operationen kan orsaka permanent förlust 
av potensen och en del patienter blir tvungna 
att använda blöjor mer eller mindre bestående.

Radikal strålbehandling: Det finns många 
alternativ för strålbehandling. De patienter 
som har bäst prognos kan ges strålbehandling 
antingen externt, eller internt i vävnaden med 
användning av kornteknik med låg doshastig-
het, så kallad LDR-brakyterapi, eller HDR-
brakyterapi med hög doshastighet, som är 
det mest rekommenderade alternativet vid 
behandling av de aggressivaste prostatacan-
crarna. Vid LDR-behandling implanteras 
jodkorn i prostata där de avger strålning i 
cirka två månader. Vid HDR-brakyterapi 
stannar iridiumstrålkällan inne i nålen i bara 
en sekund eller delar av en sekund. Den kort-
variga stråldosen är då upp till tiotusentals 
gånger större än vid LDR-brakyterapi, och 
HDR-brakyterapin dödar därför de aggressiva 
cancercellerna som är målet för behandlingen 
ytterst effektivt. 

Intern strålbehandling i vävnaden lämpar 
sig för män vars prostata är mindre än 60 cm3 
och som kan sövas. Vid LDR-brakyterapi bör 
PSA-nivån ligga under 10 µg/l och tumörens 
storlek ska helst vara T1c–2 och GS 6. Alla 
typer av prostatacancer lämpar sig för HDR-
behandling, särskilt för de mest aggressiva 
GS 8–10 är möjligheten att höja stråldosen 
till nytta. Kontraindikationer för intern strål-
behandling kan vara tidigare prostathyvling, 
dålig urinstråle, rikliga urineringsbesvär eller 
prostata med stor mellanlob. Vid HDR-be-
handling gör strålningskällan bara en snabb-
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visit i nålarna och inget strålmaterial lämnas 
kvar i prostatan. 

Yttre strålbehandling för lågriskpatienter 
med T1–2-tumörer kan riktas enbart på 
prostata, och stråldosen bör då vara minst 
72 Gy men kan vara upp till 80 Gy. Ju större 
stråldosen är, desto säkrare är det att strålbe-
handlingen är kurativ. Den genomförs med 
bilddiagnostisk styrning med användande av 
markörer som implanteras i prostata (figur 1) 
(12). Extern strålbehandling kan ges stereo-
taktiskt hyperfraktionerad med stora doser 
som en kort 1–2 veckors behandling med till 
exempel Cyber Knife eller VMAT-teknik, eller 
uppdelad i små engångsdoser som en 8 veckors 
behandling. Den kan också kombineras med 
intern strålbehandling i vävnaderna. Ändtar-
men kan skyddas med att hydrogel injiceras 
i rummet mellan ändtarmen och prostata. 
Hydrogelen trycker ändtarmen bakåt så att 
stråldosen till ändtarmen minskas med 70 
procent. Dosplaneringen kan baseras också på 
enbart magnetkameraavbildningen (figur 1).

Vid lokalt spridd cancer (T3–4), om PSA är 
högt eller om GS-graden är 8–10, intensifie-
ras inverkan av extern strålbehandling med 
kastrationsbehandling, vilket gör att reparatio-
nen av strålningsskadorna på DNA inte sätter i 
gång (13). Strålbehandlingen kan intensifieras 
också med att kombinera extern och intern 
strålbehandling, varvid den bioekvivalenta 
dosen kan stiga till över 116 Gy. Adjuvant 
cytostatikabehandling efter strålbehandling 
förbättrar inte behandlingsresultaten (15). 

De vanligaste akuta biverkningarna av 
strålbehandling är täta urinträngningar och 
livligare tarmfunktion, mer sällan diarré, de-
fekationssmärta eller dysuri, men långvariga 
tarmsymtom förekommer hos 6–10 procent. 
Hydrogel injicerad mellan ändtarmen och 
prostata minskar biverkningarna åttafaldigt. 
Också försämrad potens kan förekomma. I 
de flesta fall har åldrande män dock nytta av 
läkemedel som förbättrar blodcirkulationen 
i genitalområdet också efter strålbehandling. 
Som biverkning av intern strålbehandling 
kan urineringssvårigheter eller sveda och mer 
sällan hematuri förekomma, samt ännu mer 
sällsynt slemutsöndring och blödning från 
ändtarmen. Sannolikheten för bibehållen 
potens är bäst vid intern strålbehandling, och 
i studier har patienterna varit mest nöjda med 
detta behandlingsalternativ. 

Enligt en icke-randomiserad studie av 
Kishan (16) gällande GS 9–10-cancer var 
behandlingsresultatet detsamma efter prosta-
tektomi och extern strålbehandling, men hos 

Figur 1. Steg i planeringen av radikal strålbehandling 
av prostatacancer. En 84 år gammal man med prostata-
cancer Gleason 4 + 5 i tre prover, PSA 4,25, cT2c, 11 mm 
kapselkontakt vid avbildning med MR. Guldkorn har 
implanterats i prostatan för att rikta strålbehandlingen. 
Mellan prostatan och ändtarmen har hydrogel implan-
terats för att minska stråldosen till ändtarmen. Extern 
strålbehandling 50/2 Gy till prostata och seminalvesik-
lerna, 45/1,8 Gy till lymfkörtlarna och 67,5/2,7 Gy inten-
sifierad strålbehandling mot två lymkörtelmetastaser. 
Dessutom fick patienten 2 x 10 Gy HDR-brakyterapi i 
prostatan. Figur 1 a: 3T dosplaneringsmagnetbild T1 
VIBE Dixon (vattenviktad). Pilen visar en lymfkörtel med 
PET-ansamling. Vid undersökningen har bland annat 
också T2- och diffusionsviktade MR-bilder tagits för att 
visualisera lesionen inne i prostatan. Figur 1 b: Grundbild 
T1 Dixon där PSMA PET/DT har riktats; SUV-värdena 
visas som färgkarta. Lymfkörtelansamling lokaliseras 
till den lymfkörtel som syns på MR-bilden (diameter 
4 mm). Figur 1 c: Syntetisk DT-bild beräknad utifrån 
dosplanerings-MR-bilden. Dosdistributionen för extern 
strålbehandling är beräknad på den syntetiska bilden 
och markerad som färgkarta (42,5–69 Gy) (bilderna: 
kärnfysiker Aki Kangasmäki)

1 a 

1 b 

1 c 
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dem som fick kombinerad strålbehandling var 
metastasering, cancerrelaps och dödlighet i 
prostatacancer under en femårsuppföljning 
signifikant mindre jämfört med operation (3 
mot 12 procent) och enbart extern strålbe-
handling (13 procent). 

Vid lokalt spridd prostatacancer är betydel-
sen av strålbehandling också mycket stor, efter-
som en nordisk randomiserad studie (SPCG-7) 
visat att inverkan av lokal strålbehandling 
på livslängden är 12 procent jämfört med en 
grupp som fått enbart hormonbehandling (17). 
I vår färska studie visades att strålbehandling 
omedelbart efter operationen förlänger den 
biokemiskt sjukdomsfria överlevnaden jämfört 
med enbart prostatektomi hos män med kon-
staterad marginalpositivitet eller med cancer 
som växer genom kapseln (18).

Strålbehandling av metastaserad 
sjukdom
Vid behandling av metastaser har strålbe-
handling av tradition getts enbart för att 
lindra smärtor eller förhindra frakturer. Det 
finns dock forskningsevidens för att radikal 
strålbehandling av prostata åtminstone vid 
oligometastatisk prostatacancer kan förbättra 
prognosen och öka livslängden (19, 20). Om 
cancern först genom systembehandling kan 
göras icke-progredierande, kan det vara till 
nytta att behandla enskilda metastaser så att 
aktiva härdar inte orsakar ytterligare spridning 
av cancern (21). Strålbehandling som med 
stöd av bildundersökningar riktas noggrant är 
en av de mest effektiva behandlingsmetoderna 
för att eliminera prostatacancerceller.

Nya vindar inom hormonell 
behandling
Körtelcellerna förnyar sig i prostata under in-
verkan av testosteron under mannens hela liv. 
Programmerad celldöd startar när den intracel-
lulära dihydrotestosteronhalten minskar med 
minst 80 procent, antingen genom att hindra 
testosteronproduktionen i testiklarna eller ge-
nom att blockera androgenreceptorerna i can-
cervävnaden. Hos fler än 90 procent uppnås 
ett PSA-svar (PSA sjunker mer än 50 procent).

Hämning av androgener genomförs nu för 
tiden med att använda agonister för gonado-
tropinfrisättande hormon (GnRH) (goserelin, 
leuprorelin, buserelin, triptorelin), GnRH-
antagonister (degarelix) eller androgenan-
tagonister. Orkiektomi används nu för tiden 
mycket sällan. GnRH-agonisterna stoppar 

aktiviteten i GnRH-receptorerna i hypofysen, 
vilket gör att utsöndringen av luteiniserande 
hormon (LH) och testosteronproduktionen 
i testiklarna upphör. LH-produktionen och 
testosteronnivån ökar dock övergående. 
Behandling med GnRH-antagonister sänker 
mycket snabbt testosteronnivån. 

Förutom i testiklarna produceras små mäng-
der testosteron i binjurarna, som biprodukt 
vid fettmetabolismen, och också i cancercel-
lerna. Det har framhållits att 40–50 procent 
av testosteroneffekten skulle komma från 
binjurarna, trots att andelen androgener med 
binjureursprung i blodbanan bara är cirka 
5 procent. Till kastrationsbehandlingen kan 
fogas en antiandrogen som blockerar bind-
ningen av testosteron till cancercellernas 
receptorer (maximal androgenblockad, MAB, 
eller kombinerad androgenblockad, CAB). 
Enligt metaanalyser förbättrar 50 milligram 
bikalutamid femårsöverlevnaden med bara 
3,5 procent, vilket kan förklaras av att en 50 
milligrams dos inte räcker för att blockera alla 
receptorer. När japanska forskare i stället för 
50 milligram gav 85 milligram bikalutamid 
var överlevnadsfördelen större än vid tidigare 
rapporterade studier med 50 milligram (22).

För att förhindra gynekomasti och minska 
mastodynin ges en engångsstrålbehandling 
av brösten innan antiandrogenbehandlingen 
sätts in. Värmevallningar som till och med kan 
räcka i åratal kan man försöka förhindra med 
östrogener och steroidala antiandrogener. 

Abirateron, som hör till den nya generatio-
nen av hormonbehandlingar, är en inhibitor 
av enzymet P450-17 som hindrar androgen-
syntes oberoende av ursprunget. Abirateron 
har visats öka livslängden betydligt i både det 
kastrationsresistenta och det hormonkänsliga 
stadiet. För att förhindra stegring av mineralo-
kortikoidnivån ges patienterna samtidigt en 
liten dos prednison med målet att eliminera 
vätskeretention, hypertension och hypokalemi. 

Enzalutamid representerar en ny genera-
tion av antiandrogener som också ökar livs-
längden i det metastaserade hormonkänsliga 
stadiet. Enligt en studie var 80 procent i en-
zalutamidgruppen vid liv efter ett år, medan 
andelen var bara 72 procent i gruppen som 
fick standardbehandling med icke-steroidala 
antiandrogener. Dödsfallen var 102 respek-
tive 143 (HR 0,67, 95 % CI 0,52–0,86, p = 
0,002) (23). En annan superantiandrogen 
utan agonistverkan är darolutamid som har 
utvecklats av Orion. Den tränger inte igenom 
blod-hjärnbarriären, vilket antas minska de 
kognitiva biverkningarna. I studien Aramis 
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gällande män som ännu inte hade konstate-
rade metastaser men med en fördubblingstid 
för PSA kortare än 10 månader, förlängde 
darolutamid före cytostatikabehandlingarna 
männens metastasfria medianöverlevnad från 
18,4 månader till 40,4 månader (24). 

Kastrationssyndromet är en betydande 
biverkning som vanligen förvärras när be-
handlingarna drar ut på tiden. Symtom är 
förlust av libido och erektionsförmåga, vär-
mevallningar, anemi, viktökning, försämrad 
muskelstyrka, förlängd återhämtning efter 
ansträngning, minskad fysisk aktivitet och all-
män vitalitet, humörsvängningar och depres-
sion (25). Andra nackdelar är osteoporos, risk 
för frakturer, ökat underhudsfett, försämrade 
blodfettvärden, ateroskleros, förlängd QT-tid, 
hjärtsjukdomar och infarkt. Insulinnivån i 
plasma stiger, insulinkänsligheten minskar 
och risken för diabetes ökar. Hemoglobin-
nivån sjunker med 10–25 procent. 

Prostatacancer betecknas som kastrations-
resistent om den framskrider trots att testoste-
ronnivån i serum är på kastrationsnivå (lägre 
än 1,73 nmol/l), och då kan docetaxel vara 
ett behandlingsalternativ (26). Man bör inte 
alltid vänta på att hormonbehandlingssvaret 
förloras utan minnas att cytostatikabehand-
ling med docetaxel tillsammans med andro-
genablation ökar livslängden signifikant redan 
när den ges i det hormonkänsliga stadiet, vid 
hög sjukdomsbörda med upp till 17 månader. 

Andra behandlingsmöjligheter vid 
metastatisk prostatacancer
Strålbehandling av oligometastaser och av 
prostata med radikaldoser är på frammarsch 
som en del av förstahandsbehandlingen. 
Kabazitaxel har visats vara effektiv ännu i 
det stadiet när docetaxel har mist sin effekt. 
Med bifosfanater (zoledronsyra och ibandro-
nat) har man kunnat förhindra frakturer och 
bromsa sjukdomens framskridande. RANK-
ligandantagonisten denosumab är ännu ef-
fektivare (27). Radioisotoper minskar patien-
ternas smärta och kan öka livslängden. Också 
immunterapi studeras som en potentiell ny 
behandlingsmetod för prostatacancer. 

Som radioisotoper har 32fosfor, 89strontium, 
153samarium och 186rhenium använts med 
varierande behandlingssvar med avseende 
på smärtan (28). Behandlingarna begränsas 
av benmärgssuppression. Indikationer har 
varit smärtsamma osteoblastiska skelettme-
tastaser, dåligt svar på smärtmedicinering, 
diffust spridd sjukdom och okänslighet mot 

hormoner. Kontraindikationer är cancer med 
tyngdpunkt på mjukdelarna och nedsatt ben-
märgsfunktion.

Radium-223 (Xofigo®) togs i omfattande 
bruk när medlet visades förlänga livstiden. 
Behandling med lutetium177PSMA, som fort-
farande är på försöksstadiet, grundar sig på ett 
bärarläkemedel som för strålemitterande lu-
tetium direkt till PSMA-positiva prostatacan-
cerceller och dödar de delande cellerna med 
strålning. LU177PSMA är väl tolererat med 
muntorrhet som huvudsaklig biverkning och 
övergående lindrigt illamående och trötthet 
hos patienter med stor sjukdomsmassa samt 
cytopenier vid benmärgssjukdom. Framtiden 
får utvisa vilken ställning dessa nya behand-
lingar kommer att inta.

Uppföljning
Biverkningar och behandlingssvar utvärderas 
efter 3–6 avslutade behandlingar. Om PSA inte 
sjunker till omätbar nivå efter operationen bör 
adjuvant strål- och/eller hormonbehandling 
övervägas (29). Efter radikal strålbehandling 
kan sänkningen av PSA-nivån i serum ta upp 
till över ett år, men tre månader efter avslutad 
behandling borde värdet vara högst 3 µg/l. 
Efter brakyterapi sjunker PSA-nivån vanligen 
snabbare, men en del får tillfälliga stegringar 
under ett år (bounce-fenomenet). Uppföljning-
en kan grunda sig på enbart PSA-mätningar till 
exempel med sex månaders intervall. Mätbart 
PSA postoperativt eller PSA-stegring efter 
strålbehandling, särskilt om dubbleringstiden 
är mindre än tio månader, förutsäger cancerre-
cidiv. När man överväger aktiva behandlingar 
bör eventuell sjukdomsspridning utredas, nu 
för tiden helst med PET-DT. 

Det är viktigt för patienten att veta vart 
han kan vända sig om han har besvär. För 
att utveckla behandlingarna är det bra om 
patienterna har möjlighet att på eget initiativ 
rapportera sitt mående med olika digitala 
kommunikationsverktyg som uppfyller kra-
ven på integritetsskydd. I Finland har man 
utvecklat rentav två något olika program som 
fungerar på smarttelefon, pekplatta eller dator 
(Kaiku Health och Noona). De har också 
introducerats i en del andra länder.

Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen
pirkko-liisa.kellokumpu-lehtinen@uta.fi
Timo Joensuu
timo.joensuu@docrates.com
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Summary
New treatment options for prostate cancer (PCa)
During past decades several new treatment options have emerged for the treatment of PCa. Especially new 
hormonal drugs; enzalutamide, darolutamide and abiraterone have increased overall survival in meta-
static PCa both in hormone-naïve and castration resistant situations. Also combining chemotherapy in 
metastatic disease with high tumor burden immediately with hormonal therapy have increased survival. 
In addition, robotic surgery and more advanced radiotherapy techniques have changed the treatment of 
local PCa. Treatments together with new diagnostics have yielded excellent five-year survival, 93% in this 
most common cancer type. Here we summarize the oncological view of latest advances in PCa.
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Melanom – kan vi påverka 
överlevnaden hos 
melanompatienter med  
adjuvant behandling?
Micaela Hernberg

Hudmelanom är en av de snabbast ökande cancerformerna, men prognosen är god eftersom 
90 procent av tumörerna upptäcks i ett tidigt skede och patienterna tillfrisknar. Kirurgi är 
fortfarande den viktigaste behandlingsformen för lokalt melanom, men patienter med 
lymfkörtelmetastasering har en betydligt sämre prognos, och därmed finns det ett behov att 
med hjälp av adjuvant behandling försöka förbättra prognosen. Metastaserat melanom har en 
betydligt sämre prognos. De nya anti-PD-1-antikropparna och BRAF-och MEK-hämmarna som 
kommit ut på marknaden har avsevärt förbättrat prognosen för metastaserat melanom. Nya 
resultat med dessa läkemedel som adjuvant behandling visar att framtidsutsikterna ser bättre 
ut även för patienter med stor recidivrisk.

SKRIBENTEN

Micaela Hernberg är överläkare, specialist i 
cancersjukdomar och radioterapi samt docent och 
arbetar på Kliniken för cancersjukdomar vid HUS 
Cancercentrum i Helsingfors som linjechef för solida 
tumörer. Hon ansvarar även för den onkologiska 
behandlingen av hudcancer vid HUS. Doktorsav-
handlingen och hennes fortsatta forskningsverk-
samhet berör främst melanom, tumörimmunologi 
och immunterapi. Hon har varit huvudansvarig för 
många av de internationella kliniska studier med 
kontrollpunktsantikroppar och målinriktad behand-
ling för melanom som bedrivits på kliniken.

Hudmelanom är en av de snabbast ökande 
cancerformerna i västvärlden. Den senaste 
åldersjusterade incidensen i Finland (2017) 
för män är 17,7/100 000 och för kvinnor 
16,5/100 000. Femårsprognosen för över-
levnad är nästan 90 procent. Incidensen är 
anmärkningsvärt hög redan för unga vuxna 
och den ökar med stigande ålder (www.can-
cer.fi). Ultraviolett (UV) strålning är en av de 
mest kända riskfaktorerna. Exponering för 
solljus och solbränna i barndomen är asso-
cierade med ökad risk för uppkomst av hud-

melanom. Även användning av solarium ökar 
melanomrisken 1,5–8-faldigt. Det är viktigt 
att förebygga uppkomsten av hudmelanom 
genom att använda hattar, annan skyddande 
klädsel, solglasögon, solskyddskrämer med 
både UVA- och UVB-skydd samt genom att 
minska sin exponering i direkt solljus mitt på 
dagen då UV-indexet är högt (1). Eftersom 
ungefär 90 procent av alla diagnostiserade 
melanom kan botas, är det viktigt att både 
patienter och läkare inser betydelsen av tidig 
diagnostik.

Prognos och prognostiska faktorer
För lokalt melanom är tumörens tjocklek 
(Breslow-klassificeringen) fortfarande den 
viktigaste prognostiska faktorn. På basis av 
Breslow kan melanomen indelas i tunna ≤ 
1 mm), medeltjocka (1–4 mm) och tjocka 
melanom (≥ 4 mm). Klassificeringen enligt 
Clark beskriver tumörens histologiska in-
vasionsdjup, men används inte längre som 
prognostisk markör. Ulceration av tumören 
är den näst viktigaste prognostiska faktorn. 
För medeltjocka och tjocka melanom är port-
vaktskörtelns status den viktigaste enskilda 
prognostiska faktorn. Avlägsnandet av port-
vaktskörteln i ett tidigt skede av sjukdomen 
förbättrar antagligen prognosen (2). Ett stort 
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TNM-klass och stadium: 
T-klass Breslow N-klass M-klass Stadium 5-års-

prognos 
(%)

Tis - N0 M0 0 Inte de-
finierat

T1a < 0,8 mm N0 M0 IA 99
T1b < 0,8 mm + ulceration

0,8–1,0 mm +/- ulceration
N0 M0 IA 99

T2a > 1,0–2,0 mm, ingen ulceration N0 M0 IB 97
T2b > 1,0–2,0 mm + ulceration N0 M0 IIA 94
T3a > 2,0–4,0 mm, ingen ulceration N0 M0 IIA 94
T3b > ,.0–4,0 mm + ulceration N0 M0 IIB 87
T4a > 4,0 mm, ingen ulceration N0 M0 IIB 87
T4b > 4,0 mm + ulceration N0 M0 IIC 82
T0 Okänd N1b, N1c M0 IIIB 83
T0 Okänd N2b, N2c, N3b 

eller N3c
M0 IIIC 69

T1a/b-T2a N1a eller N2a M0 IIIA 93
T1a/b-T2a N1b/c eller N2b M0 IIIB 83
T2b/T3a N1a-N2b M0 IIIB 83
T1a-T3a N2c eller 

N3a/b/c
M0 IIIC 69

T3b/T4a Vilken som 
helst N ≥ N1

M0 IIIC 69

T4b N1a-N2c M0 IIIC 69
T4b N3a/b/c M0 IIID 32
Any T, Tis Vilken som 

helst N
M1 IV Odefini-

erat
N-klass Antal lymfkörtlar In-transit/

mikrosatellit/ 
satellit

M-
klass

Metastasering

N1 N1a: mikroskopisk
N1b: en klinisk
N1c: ingen lokal  
lymfkörtelmetastasering

Nej
Nej
Ja

M1a Hud, subcutis, 
muskler, icke- 
lokala lymfkörtlar 

N2 N2a: 2–3 mikroskopiska
N2b: 2–3, varav 1 ≥ klinisk
N2c: 1 mikro- eller makro-
skopisk

Nej
Nej
Ja

M1b Lungor +/- M1a

N3 N3a: 4 ≥ mikroskopiska
N3b: 4 ≥, varav 1 ≥ klinisk
N3c: 2 ≥ mikro eller makro

Nej
Nej
Ja

M1c Viscerala metas-
taser +/- M1a 
och/eller M1b

NX Lymfkörtlarna har inte  
undersökts

M1d Hjärnmetastaser 
+/- M1a, M1b 
och/eller M1c

M-klassens LD-beteckning: (0) LD normal, t.ex. M1a (0), (1) LD förhöjt, t.ex M1a (1).  
Om LD inte bestämts använder man inte beteckningen

Tabell I: AJCC V8 (3).
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antal lymfkörtelmetastaser samt makrosko-
pisk metastasering försämrar däremot prog-
nosen. Femårsöverlevnaden för patienter med 
tjocka ulcererade melanom (stadium IIC) och 
ulcererade melanom som spritt sig till lokala 
lymfkörtlar (stadium IIIB-D) är endast 24–69 
procent. Med hjälp av den nya melanomklas-
sificeringen (AJCC8) som American Joint 
Committee on Cancer (AJCC) publicerat är 
det lättare att bedöma patienternas prognos 
och därmed indela dem i olika riskgrupper. 
Vid bedömning av recidivrisken har man i 
denna klassificering använt sig av lymfkör-
telstatus samt primärtumörens ulceration 
och Breslow-klassificering för indelning av 
sjukdomen i olika stadier (tabell 1) (3). 

Primär behandling
Kirurgi är fortfarande den viktigaste behand-
lingsformen för lokalt melanom. I studien 
MSLT-I randomiserades patienter med med-
eltjocka eller tjocka melanom till observation 
eller biopsi av portvaktskörteln. Patienter 
som genomgick biopsi av portvaktskörteln 
hade en bättre prognos (2). I studien MSLT-II 
randomiserades patienter med positivt fynd 
i portvaktskörteln till lymfkörtelevakuering 
eller ultraljudsuppföljning. Patienterna i 
uppföljningsgruppen genomgick en ultra-
ljudsundersökning var fjärde månad under 
de två första åren efter operationen, därefter 
var sjätte månad upp till fem år, och de sista 
fem åren gjordes ultraljud en gång per år. Tre 
år efter randomisering har ingen skillnad i 
prognos kunnat påvisas mellan grupperna 
(4). Detta har lett till att man i de flesta fall 
upphört att göra lymfkörtelevakueringar. Där-
med bör dessa patienter erbjudas uppföljning 
som även innehåller regelbundna radiologiska 
undersökningar. Eftersom datortomografi 
möjliggör upptäckt av visceral metastasering 
i ett tidigt skede och det är lättare att objektivt 
jämföra på varandra följande undersökningar, 
är datortomografi mångsidigare som uppfölj-
ningsmetod jämfört med ultraljud. 

Adjuvant läkemedelsbehandling
Immunoterapi
I Finland har interferon-alfa (IFN-alfa) an-
vänts som adjuvant behandling för melanom-
patienter med hög recidivrisk sedan början av 
2000-talet. Trots att vissa studier visat att den 
sjukdomsfria tiden kan förlängas, har man 
hittills inte kunnat påvisa någon betydande 
total överlevnadsvinst genom användning 

av adjuvant behandling med IFN-alfa (5). I 
och med att effektivare behandlingar numera 
finns till hands bör man inte längre använda 
IFN-alfa.

 Ipilimumab är den första adjuvanta be-
handlingen som i randomiserade studier visat 
sig kunna förbättra prognosen för högrisk-
melanom. Det doseras intravenöst 10 mg/
kg var tredje vecka fyra gånger, och därefter 
med tre månaders mellanrum upp till ett år. 
I en randomiserad studie som ledde till att 
FDA godkände ipilimumab i USA, visade 
sig medlet förbättra patienternas prognos 
jämfört med placebo (6). I Europa har man 
inte ansökt om försäljningstillstånd eftersom 
behandlingen är förknippad med mycket 
biverkningar och jämfört med ipilimumab 
har anti-PD-1-antikroppen nivolumab vi-
sat sig vara ännu effektivare som adjuvant 
behandling för högriskmelanom (7). Adju-
vant behandling med både nivolumab och 
pembrolizumab pågår ett år och de doseras 
intravenöst varannan (nivolumab) respektive 
var tredje vecka (pembrolizumab) (7, 8). Efter 
ett års behandling och uppföljning var 75,4 
procent av de patienter som behandlats med 
pembrolizumab recidivfria jämfört med 61,0 
procent av patienterna i placebogruppen (8). 
Med nivolumab var 70 procent av patienterna 
recidivfria ett år efter benahdlingsstart jämfört 
med 60 procent i ipilimumabgruppen (tabell 
2) (7). Patienter med autoimmuna sjukdomar 
har hittills uteslutits från alla kliniska studier, 
och autoimmuna sjukdomar anses åtminstone 
än så längré vara en kontraindikation för im-
munterapi. 

Eftersom de immunterapeutiska läke-
medlens verkningsmekanismer och biverk-
ningsprofil avviker från övriga onkologiska 
behandlingar är behandlingen krävande. 
Biverkningarna uppkommer eftersom krop-
pens aktiverade immunologiska försvar också 
går åt kroppens vävnader och kan förorsaka 
inflammationstillstånd i olika organ (myokar-
diter, koliter, tyreoiditer, hypofysiter, hepatiter, 
pneumoniter, pankreatiter osv). Uppkomsten 
av biverkningar kan ske med fördröjning 
och därför är det nödvändigt att följa upp 
patienten också efter avslutad behandling. 
Biverkningarna kan vara långvariga och de 
kan kräva lång kortisonbehandling. De endo-
krinologiska biverkningarna ger mer diffusa 
symtom och kan ge sig till känna först flera 
veckor efter avslutad behandling. Biverkning-
arnas spektrum är mycket brett och kräver 
förutom sakkunskap hos den behandlande 
enheten även noggrann uppföljning och in-
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formering av patienten samt förutsätter att 
patienterna har samarbetsförmåga och att de 
lär sig att kontakta sin vårdenhet i god tid. 
Sköldkörtelstörningar är de vanligaste endo-
krinologiska störningarna och de kan ge sig 
till känna både som hyper- och hypotyreos. 
Funktionsstörningarna kan uppkomma redan 
i början av behandlingen och är en följd av 
tyreoidit som uppkommer av det aktiverade 
immunförsvaret. På senare tid har ett ökande 
antal myokarditer rapporterats. De kan vara 
svåra att upptäcka och uppkommer ofta i bör-
jan av behandling med anti-PD-1. På lång sikt 
kan de ovannämnda biverkningarna påverka 
patienternas livskvalitet och ge upphov till 
livslång hormonsubstitution (tyroxin, insulin 
och hydrokortison) (tablell 3) (7, 8).

Målinriktad behandling
Hos cirka 50 procent av melanomtumörerna 
kan man finna en så kallad BRAFV600-
mutation. Endast patienter, vars melanom 
bär på denna mutation har nytta av de nya, 
målinriktade BRAF- + MEK-hämmarna. 
Dessa läkemedel har gjort att framtidsutsik-
terna för melanompatienterna ser betydligt 
ljusare ut och de har redan etablerat sig som 
behandling av disseminerat melanom. I en 
randomiserad studie har kombinationsbe-
handling med dabrafenib och trametinib visat 
sig förbättra överlevnaden för patienter med 
melanom i stadium III jämfört med placebo. 
Även denna kombinationsbehandling har 
blivit godkänd som adjuvant behandling för 
melanompatienter med hög recidivrisk (9). 
Dabrafenib och trametinib är läkemedel i 
tablettform och de ersätts än så länge inte av 
Folkpensionsanstalten. Därmed begränsas 

användningen av denna behandling till lä-
kemedelsstudier tillsvidare. Biverkningarna 
kan begränsa möjligheterna att genomföra 
behandlingen. I studien Combi-AD var 36 
procent av patienterna tvungna att avbryta 
behandlingen på grund av toxicitet. Den vanli-
gaste biverkningen är pyrexi (63 %), men även 
hudsymtom (49 %), diarré (33 %), illamånede 
(40 %), huvudvärk (39 %) och artralgi (28 %) 
är vanliga biverkningar (9).

Vem har mer nytta än nackdelar  
av adjuvant behandling?

För att kunna bedöma vilka patienter som 
verkligen har nytta av adjuvant läkemedels-
behandling har man försökt hitta prediktiva 
och fler prognostiska faktorer för att lättare 
kunna identifiera de patienter som har mest 
nytta av en adjuvant behandling. Prediktiva 
markörer ger möjlighet till mer individuali-
serad behandling. Med hjälp av en optimal 
prediktiv markör kan man sålla bort patienter 

Studie (referens) Fas n Stadium 
(AJCC7)

Behandling HR 
RFS1

2 års RFS1 (%) OS2 (mån) 
(median) 

Checkmate 238 (7) III 906 IIIB-IV Ipilimumab 10 
mg/kg vs nivo-
lumab 

0.66 62.6 vs 50.2 Ej rappor-
terat

EORTC (8) III 1019 IIIA-C Pembrolizumab 
vs placebo

00.57 71.4 vs 53.2 Ej rappor-
terat

Combi AD* (9) III 870 IIIA-C Dabrafenib + 
trametinib vs 
placebo 

0.49 67 vs 44 59 vs 40

HR = Hazard Ratio, 1) RFS = Recurrence-free survival (Recidivfri överlevnad), 2) OS = Overall survival  
(Total överlevnad). *Denna studie inkluderade enbart patienter, vars melanom hade en BRAFV600-mutation.

Tabell 2: Effekt av adjuvant terapi som behandling för melanom.

Tabell 3. Anti-PD1-antikropparnas biverkningar  
med potentiellt långvarig verkan (7, 8) 

Biverkning Förekomst (%)
Tyreoidit 3,1
Hypotyreos 10,814,3
Hypertyreos 10,2
Hypofysit 2,2*–2,5
Typ 1-diabetes 1,0
Pneumonit 3,3
Myokardit 0,2

 
*Hypofysit och hypokortisolism.
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som inte har nytta av behandlingen redan 
innan behandlingen påbörjas. Då det gäller 
den målinriktade behandlingen är naturligtvis 
BRAFV600-mutationen en avgörande predik-
tiv faktor. Endast patienter vars tumörer har 
denna mutation kan ha nytta av behandlingen. 
Dessvärre finns det ännu inte några markörer 
som visat sig ha entydigt prediktivt värde för 
behandling med anti-PD-1-antikroppar. 

I de studier som gjorts med pembrolizumab, 
nivolumab och ipilimumab samt kombina-
tionsbehandlingen dabrafenib–trametinib har 
patienternas sjukdomsstadium klassificerats 
enligt AJCC7 (tabell 2) (10). Då man evaluerat 
patientmaterialet i de nya adjuvantstudierna 
utifrån den nya AJCC-klassificeringen har 
det visat sig att det endast finns ett fåtal 
patienter med stadium IIIA i dessa studier. 
Enligt AJCC8 har patienter med stadium IIIA 
en betydligt bättre prognos än motsvarande 
patientgrupp i den gamla klassificeringen (3). 
Därför är nyttan jämfört med nackdelarna 
av adjuvant behandling inte så entydig för 
denna patientgrupp. Däremot är adjuvant 
behandling klart indicerad för patienter med 
melanom i stadium IIIC, IIID eller IV som 
har en betydligt högre recidivrisk. 

De patienter som får adjuvant behandling 
har en stor recidivrisk, men närapå alla pa-
tienter får ändå aldrig ett recidiv. Eftersom 
adjuvantstudiernas uppföljningstid är kort och 
hittills endast recidivfri överIevnad rapporte-
rats i studierna med anti-PD-1-antikroppar är 
det ännu för tidigt att bedöma i hur hög grad 
behandlingarna är kurativa (figur 1). I studien 
EORTC ingår en andra fas, där patienter som 
behandlats med placebo kan fortsätta inom 
studien och behandlas med pembrolizumab 
när ett recidiv påvisas. Även patienter som får 
ett recidiv sex månader efter avslutad pembro-
lizumabbehandling kan behandlas på nytt. Det 
är i detta skede fortfarande oklart hur patienter 
som får recidiv ska behandlas och om de i en 
sådan situation har nytta av en reinduktion (8).

När man vill förbättra patienternas prognos 
med hjälp av adjuvant behandling är det yt-
terst viktigt att behandlingen har effekt och 
inte ger upphov till svåra bestående biverk-
ningar med hänsyn till den nytta man kan 
uppnå med behandlingen (tabell 3). Därmed 
spelar behandlingseffekten och recidivrisken, 
men även livskvalitetsaspekter och fortsatt 
arbetsförmåga en viktig roll när behandlingen 
utvärderas i detta skede, eftersom vi än så 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Dabrafenib + trametinib

Pembrolizumab

Nivolumab

Ipilimumab

Interferon-alfa

Ingen adjuvant behandling

5-årsrisk för recidiv (%) 5-årsdödsrisk (%)

HR 0,72 vs placebo

HR 0,76 vs placebo

HR 0,66 vs ipilimumab

HR 0,57 vs placebo

HR 0,47 vs placebo

HR 0,57 vs placebo

Figur 1: Femårsrisk för recidiv och död för patienter med melanom i stadium III (5–9). Kombinationsbehandling 
med dabrafenib och trametinib är endast effektiv för patienter, vars melanom har en BRAFV600-mutation.
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länge saknar en längre uppföljning och inte 
har överlevnadsdata från studierna med anti-
PD1-antikroppar. Förutsättningarna för en 
lyckad behandling är att personalen är utbil-
dad och insatt samt att patienterna har en god 
samarbetsförmåga och förstår att ta kontakt 
med vårdenheten i god tid om biverkningar 
uppstår. Eftersom modern melanombehand-
ling ur många synvinklar är krävande, bör 
behandlingsbesluten tillsvidare fattas på en 
enhet som är insatt i både behandling av 
melanom och de nya behandlingsformerna. 
Därför är det att rekommendera att planering 
och uppföljning av adjuvant behandling än så 
länge centraliseras till universitetsklinikerna.

Micaela Hernberg
micaela.hernberg@hus.fi
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Föreläsnings- och konsultationsarvoden 
(Pierre Fabre, Novartis, BMS, MSD, Roche, 
Amgen, Sanofi, Incyte), Kongressresor (MSD, 
Amgen, Roche, Novartis, Sanofi).

Summary
Melanoma – can we improve survival of patients with melanoma with adjuvant treatment?
Cutaneous melanoma is one of the fastest increasing cancers, but the prognosis at a whole is good, since 
most melanomas are diagnosed at an early stage and the patients are cured. Surgery is still the most 
important treatment, but patients with local lymph node metastases have a clearly poorer prognosis. 
The new anti-PD1 antibodies, as well as the targeted treatment with BRAF and MEK inhibitors, have 
remarkably improved the prognosis of metastatic melanoma. New results with these treatments in the 
adjuvant setting show that the prognosis for patients with high-risk melanoma has clearly improved.
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Mobil uppföljning  
av cancerpatienter
Johanna Mattson

I takt med digitaliseringen erbjuds också cancerpatienter möjlighet att kontakta vården elek-
troniskt. Inom cancervården finns det också evidens för att elektronisk symtomkontroll vid cy-
tostatikabehandling av metastatisk cancer och efter initialstadiet av lungcancerpatienter kan 
förlänga överlevnaden med upp till ett halvår. I fortsättningen kommer mobilapplikationer att 
möjliggöra betydligt fler och varierande sätt att följa upp och stödja patienternas hälsa och 
rehabilitering. Med applikationerna kommer vi också att kunna samla in data för att bedöma 
hur effektiv en behandling är.

Elektronisk symtomkontroll  
– bakgrund
De första rapporterna om elektronisk uppfölj-
ning av cancerpatienters hälsotillstånd publi-
cerades på 2000-talet och enligt dem kunde 
uppföljningen antingen minska symtomen hos 
patienter som behandlades med cytostatika 
(Kearney 2009) eller inte ha någon effekt på 
symtomen (Sikorski 2007). Distanskontrol-
len minskade smärta och depression hos 
cancerpatienter i en studie (Kroenke 2010), 
medan den i en annan studie inte minskade 
symtomen hos patienter med framskriden 
lungcancer (Yount 2014).

En norsk grupp var bland de första att 
utveckla ett webbaserat system för cancerpa-
tienter (WebChoice). Patienterna följer själva 
sina symtom och sköter sig själva med hjälp 
av individuella råd om egenvård som de får 
via programmet (Ruland, Andersen 2013). 
Dessutom kan patienterna kommunicera med 
en cancersjukskötare via skyddad e-post och 
diskutera med andra cancerpatienter. Grup-
pen har sett att stödbehovet varierar i olika 
patientgrupper och att exempelvis bröst- och 
prostatacancerpatienter använder det web-
baserade verktyget på olika sätt och i olika 
omfattning (Ruland, Maffei 2013).

År 2014 publicerades en omfattande översikt 
och en metaanalys av nyttan av att patienter 

rapporterar sitt hälsotillstånd (Kotronoulas 
2014). I metaanalysen ingick 24 kontrol-
lerade studier om elektronisk uppföljning 
under cancerbehandling. Studierna är mycket 
heterogena vad beträffar sjukdomar, behand-
lingar, metoder och effektmått. I och med 
den digitala uppföljningen minskade patien-
ternas somatiska symtom en aning medan 
användningen av smärtstillande medel ökade, 
enligt metaanalysen.  Däremot hade upp-
följningen ingen nämnvärd effekt på ångest 
eller depression. Tillgången till e-tjänsterna 
ökade patienternas tillfredsställelse med ser-
vicen och över 80 procent ville fortsätta att 
använda dem. Vidare var 93 procent nöjda 
med att de blev tillfrågade om hur de mådde 
emotionellt, även om det inte nödvändigtvis 
gick att påverka det emotionella tillståndet. 
Vårdpersonalen uppgav att de fick en bättre 
helhetsbild via patientrapporten än genom 
att själva ställa frågor, och att svåra frågor 
dessutom behandlades oftare. Användning av 
hälsovård, arbetsförmåga, möjligheter att klara 
sig hemma, inverkan på patientsäkerhet eller 
prognos, vårdpersonalens tidsanvändning el-
ler kostnadseffektivitet vid distansuppföljning 
mättes nästan inte alls i studierna, och de rap-
porterades inte i metaanalysen.

HUS Cancercentrum var en av de för-
sta som tillsammans med företaget Noona 
Healthcare började utveckla mobiltjänster för 
cancerpatienter 2013. Det främsta målet med 
initiativet var att ge patienter möjlighet att 
smidigt ha kontakt med hälso- och sjukvården 
via mobila apparater när det passar dem själva 
bäst. Dessutom byggdes det in algoritmer i 
programmet för att lösa en del av kontakterna 
utan tidsanvändning från personalens sida. 
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Syftet med de sammanfattande rapporterna 
i programmet var att precisera och snabba 
upp den helhetsbild av patientens tillstånd 
som personalen får.

Senuppföljning av 
bröstcancerpatienter med mobilapp
Den första applikationen togs fram för sen-
uppföljning av den största patientgruppen, 
nämligen bröstcancerpatienter. HUS Can-
cercentrum följer upp drygt 5 000 patienter 
med bröstcancer. Uppföljningen pågår i 5–10 
år efter insjuknandet. Patienterna kommer till 
mottagningen med 1–2 års mellanrum och vid 
behov kan de kontakta bröstcancerskötaren 
på symtompolikliniken, om de får besvär som 
kan tyda på skadliga effekter av behandlingen 
eller recidiv.

Vi ville också utreda eventuella fördelar 
med digital uppföljning vetenskapligt. Arbets-
fördelningen var den att Noona Healthcare 
utvecklade applikationen Noona i samråd 
med personal på HUS Cancercentrum och 
HUS Cancercentrum  lade upp och genom-
förde själva studien. Utöver att undersöka 
eventuella fördelar för patienterna och vården 
var ambitionen att utveckla en exportprodukt 
inom hälsoteknik, och detta vägdes in i pla-
neringen av applikationerna.

En applikation för senuppföljning av bröst-
cancerpatienter togs i vetenskaplig användning 
i juni 2015. Då randomiserades 760 patienter på 
ett besök efter strålbehandling antingen för att 
gå på traditionell uppföljning på symtompolikli-
niken eller för att använda mobilapplikationen 
för kontakt med vården. De första sex måna-
derna använde patienterna någondera metoden 
och bytte metod med varandra när sex månader 
hade gått. Det primära effektmåttet i studien 
var den uppföljningsmetod som föredrogs av 
patienterna och efterfrågades när tolv månader 
hade gått. Under uppföljningen med två olika 
metoder följdes  symtom, livskvalitet och pa-
tienttillfredsställelse upp, likaså kostnaderna 
för uppföljningsmetoderna.

De första resultaten av studien offentlig-
gjordes på ASCO-mötet 2018 och de visade 
att 40 procent av bröstcancerpatienterna från 
uppföljningen valde att hålla kontakten med 
vårdenheten via telefon, att 30 procent föredrog 
mobilapplikationen och att 30 procent föredrog 
båda metoderna lika mycket (Mattson 2018). 
De som föredrog telefonkontakt uppskattade 
den personliga kontakten med sjukskötaren, 
medan de som valde den digitala applikationen 
ansåg att den vara ett lättare sätt att få kontakt 
med sjukskötaren. Det fanns ingen skillnad 
mellan grupperna vad beträffar symtom, livs-
kvalitet eller tillfredsställelse med vården.

Figur 1. Studie om distansuppföljning av bröstcancerpatienter – upplägg och effektmått.
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Patientrapporterade biverkningar 
under cancerbehandlingen
Snart efter att mobilapplikationen hade 
införts för forskningsändamål för bröstcan-
cerpatienter började det strömma in positiva 
kommentarer om den digitala tjänsten från 
såväl patienter som vårdpersonal. Redan 
några månader senare kom idén att bredda 
användningen av applikationen till upp-
följning av biverkningar av olika typer av 
cancerbehandling och modulfamiljen kom-
pletterades till en början med en modul för 
cytostatikabehandling.

År 2016 publicerade Memorial Sloan Ket-
tering, ett av världens bästa cancersjukhus, 
resultat från en randomiserad studie där 766 
patienter med bröstcancer, gynekologisk can-
cer, urologisk cancer eller lungcancer under 
cytostatikabehandling randomiserades till 
sedvanlig behandling eller till rapportering 
av sina symtom digitalt under behandlingen 
(Basch 2016). I symtomkontrollen användes 
ett program där de tolv vanligaste symtomen 
efterfrågades och som skickar en signal till den 
behandlande läkaren vid allvarliga eller klart 
förvärrade symtom. Dessutom rapporterade 
patienterna sin livskvalitet med hjälp av en 
elektronisk EQ-5D-enkät där de bedömde 
rörelseförmåga, egenaktivitet, smärta, ångest 
och depression. De som rapporterade sitt 
tillstånd elektroniskt hade färre besök på 
jouren, färre slutenvårdsperioder och bättre 
livskvalitet samt kunde fortsätta längre med 
cytostatikabehandling. Ett år senare visade 
det sig att den genomsnittliga livslängden för 
dem som använt programmet ökade med fem 
månader (Basch 2017). Äldre, bräckligare och 
mer symtomatiska patienter hade extra stor 
nytta av den elektroniska rapporteringen 
av sitt tillstånd och de lärde sig att använda 
programmet bra.

Uppföljning av lungcancerpatienter 
efter primär behandling
År 2017 publicerades liknande resultat från en 
studie där 133 lungcancerpatienter randomi-
serades efter primär behandling antingen till 
normal uppföljning eller till digital rappor-
tering med applikationen Moovcare app en 
gång i veckan (Denis 2017). Programmet ana-
lyserade tolv symtom med hjälp av algoritmer 
och rapporterade resultaten till en onkolog, 
som bekräftade de åtgärder som föreslogs 
av programmet. De som rapporterade via 
applikationen levde sju månader längre och 

deras livskvalitet förbättrades. De genomgick 
hälften färre bildundersökningar, ringde färre 
patientsamtal och det tog en läkare femton 
minuter i veckan att följa 60 patienter. Kon-
troll av symtom varje vecka har bedömts 
möjliggöra tidigare upptäckt av recidiv, vilket 
åtminstone i denna studie föreföll spela en roll 
för behandlingen av recidiverande lungcancer.

Patientrapporterade symtom skiljer sig 
från läkarbedömda symtom
De symtom som rapporteras av patienterna 
skiljer sig från de symptom som bedöms av lä-
karna (Di Maio 2016). Studier visar att läkarna 
inte nödvändigtvis känner till alla symtom som 
cancerbehandling kan ge upphov till och att 
de många gånger kan anse patientens symtom 
vara lindrigare än patienten själv uppger. Till 
exempel när prostatacancerpatienter som fått 
lokal behandling med kirurgi eller strålterapi 
i en studie bedömde sin hälsa och livskvalitet 
korrelerade bedömningen inte med läkarnas 
uppskattning av biverkningarna av behand-
lingen (Sonn 2012). Patienter nämner inte 
heller nödvändigtvis alltid alla de förändringar 
i sitt tillstånd som kommer fram i en systema-
tisk symtomenkät. De kan alltså själva förringa 
sina symtom eller tänka att rapporteringen tar 
för lång tid i en brådskande mottagningssitua-
tion. Möjligheterna att känna igen symtom kan 
förbättras genom att läkarnas bedömningar 
kompletteras med patienternas egna symtom-
rapporter (Quinten 2011).

Med hjälp av symtomkontroll får man 
information i realtid om patientens tillstånd. 
Då kan nödvändiga interventioner göras i 
ett tidigare stadium samtidigt som behand-
lingsresultatet eventuellt förbättras. Även 
om mobilapplikationer när de är som bäst 
underlättar kontakten med hälso- och sjuk-
vårdsenheten och kan förbättra patienternas 
livskvalitet och prognos, vill  en del patienter 
inte använda eller har inte möjligheter att 
använda elektroniska tjänster. Följaktligen 
måste det vid sidan av digitala tjänster också 
finnas traditionella tjänster, och digital kom-
munikation måste alltid vara patientens eget 
val. Men också de patienter som vill hålla 
kontakten med vården med mer traditionella 
metoder bör ges möjlighet att dra nytta av 
fördelarna med symtomkontroll.

Också i bedömningen av effekterna av 
cancerbehandling har man fått upp ögonen 
för fördelarna med att patienterna själva rap-
porterar sitt hälsotillstånd. För att de uppgifter 
som patienterna själva rapporterar ska kunna 
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användas på ett tillförlitligt sätt, exempelvis 
vid jämförelse av kvaliteten på tjänster och 
behandlingsresultat på olika sjukhus, behövs 
det internationella standarder för enkäterna 
och analysen av enkätresultat (Howell 2015, 
Bottomley 2018). Dessutom måste mättid-
punkten och antalet enkäter bedömas noga 
för att patienterna inte ska bli totalt slutkörda 
av alla enkäter som de bombarderas med.

Också läkemedelsmyndigheterna i Eu-
ropa och USA har insett betydelsen av att 
patienterna själva rapporterar sitt hälsotill-
stånd och har integrerat patientrapporterade 
förändringar i hälsotillståndet i processen 
för godkännande av nya cancerläkemedel 
(Kluetz 2018). Mobilapplikationer kan utöver 
symtomenkäter också enkelt kompletteras 
med exempelvis den typen av elektroniska 
enkäter om livskvaliteten som behövs för 
bedömningen.

Cancerpatientens hela vårdväg är täckt 
med skräddarsydda appar
Det pågår hela tiden intensivt arbete med att 
utveckla mobilapplikationer för cancerpatien-
ter. Skräddarsydda moduler för läkemedels-
behandling finns tillgängliga bland annat för 
uppföljning av immunologiska behandlingar 
och av läkemedelsbehandling vid hemato-
logisk cancer. Vidare finns det en modul för 

uppföljning av återhämtning vid kirurgisk 
behandling, där patienterna kan bifoga foto-
grafier av till exempel operationssår. På HUS 
omspänns hela vårdvägen för bröstcancerpa-
tienter av applikationsmoduler som lämpar sig 
för respektive stadier av behandlingen.

I samarbete med HUS Psykiatri har HUS 
Cancercentrum skräddarsytt en applikation 
för psykiskt stöd till cancerpatienter. Där kan 
patienten också få  råd om egenvård eller en 
bedömning av sitt behov av intensifierat stöd. 
Applikationen Noona används också i det in-
ternationella projektet Bounce som finansieras 
av EU och samordnas av HUS Cancercen-
trum. Projektet presenterar en modell av bröst-
cancerpatienternas förmåga att återhämta sig 
från sjukdomen och behandlingen samt tar 
fram individuellt stöd för rehabilitering. Mo-
bilapplikationen kan därutöver utnyttjas för 
att stötta hälsosamma levnadsvanor, som är 
ett viktigt element också för cancerpatienter.

I och med CE-märkning har användningen 
av applikationsfamiljen Noona  utvidgats till 
att även omfatta andra sjukhus i Finland och 
i utlandet. På evenemanget Slush belönades 
Noona  2015 med utmärkelsen den bästa 
mobilapplikationen i kategorin eHealth. År 
2018 köptes det finländska uppstartsföretaget 
Noona Healthcare upp av det traditionsrika 
amerikanska företaget Varian, som är specia-
liserat på lösningar inom cancerbehandling.

Rapportera ett symtom till kliniken
Rapportera ett symtom till kliniken genom att först välja den typ av symtom som passar bäst

Figur 2. Startsida för symtomenkäten i cytostatikamodulen i mobilapplikationen.
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Också ett annat finländskt företag, Kaiku, 
har i samarbete med finländska sjukhus 
utvecklat applikationer avsedda för cancer-
patienter. Vetenskapliga resultat från använd-
ning av applikationerna har rapporterats 
bland annat beträffade behandling av cancer 
i huvud- och halsregionen (Peltola 2016) och 
immunologiska behandlingar (Iivanainen 
2019). Även Kaiku har användare och bedri-
ver samarbete både i Finland och i utlandet.

Framtidsutsikter
Ambitionen med de digitala applikationerna 
är att erbjuda patienterna bättre vård och ser-
vice. När patienterna kontaktar vårdenheten 
via strukturerade enkätprogram, som resul-
terar i sammanfattningar och automatiska 
signaler via algoritmer, frisätts i bästa fall 
hälso- och sjukvårdsresurser som kan använ-
das någon annanstans i stället. Det finns också 
evidens för att elektronisk symtomkontroll 
och applikationer med algoritmer kan för-
bättra cancerpatienters livskvalitet och prog-
nos, minska antalet jourbesök och perioder 
på sjukhus och därmed sänka kostnaderna.

Patientens rapportering av sitt hälsotillstånd 
kan också kombineras med olika typer av egen-
mätningar i hemmet (Peterson 2018). Tack vare 
mobilapplikationerna behöver vårdpersonalen 
träffa patienten mer sällan på mottagningen, 
medan den digitala kontakten med sjukskö-
taren och läkaren i stället ökar. Dessutom är 
det lättare att följa upp hälsotillståndet via 
applikation  vid långa avstånd, exempelvis när 
patienten är på semester. Den specialiserade 
sjukvården har emellertid ännu inte haft till-
gång till mobilapplikationer där patienterna 
kan följa upp och rapportera sitt tillstånd så att 
uppgifterna förs in i det elektroniska patientda-
tasystemet. I och med systemet Apotti kommer 
den funktionen att byggas in på  HUS.

I framtiden kommer de data om sitt häl-
sotillstånd som patienten rapporterar att 
få allt större betydelse för att utveckla nya 
former av cancerbehandling och bedöma de-
ras verkningsfullhet. Med hjälp av artificiell 
intelligens kan vi kanske också lära oss att i 
ett allt tidigare stadium upptäcka framskri-
dande sjukdom eller allvarliga biverkningar 
tack vare stordata om patientens tillstånd 
som samlas in när patienterna rapporterar via 
mobilapplikationer. Detta kan leda till bättre 
behandlingsresultat och lägre vårdkostnader.

Johanna Mattson
johanna.mattson@hus.fi

Bindningar: Johanna Mattsons forskningsgrupp 
har fått ekonomiskt bidrag från Noona Health-
care för en randomiserad studie av bröstcancer-
patienter
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En kort historik över immunterapier
Konventionella cancerbehandlingar, såsom 
kirurgi, kemoterapi och strålbehandling, är 
fortfarande förstahandsalternativ för de flesta 
cancerpatienter, och behandlingarna är ofta 
effektiva mot lokala tumörer. Immuntera-
pierna är dock ett växande område och de 
utgör ett nytt behandlingsalternativ som kan 
användas vid sidan om, i stället för eller efter 
traditionella behandlingar (1). Trots att det 
finns fallbeskrivningar som går 4500 år tillba-
ka i tiden brukar immunbehandlingens rötter 
vanligen spåras till senare delen av 1800-ta-
let, när cancerpatienter fick experimentella 
mikrobiologiska behandlingar. William Coley 
lade märke till fall där cancerpatienter hade 
botats efter en genomgången infektion, och 
han började sedan behandla patienter med 
en blandning av inaktiverade bakterier, så 
kallade "Coleys toxiner". Vi vet nu att det 
inte var så långsökt, eftersom en av de aktiva 
beståndsdelarna i blandningen verkar ha va-
rit cytokinen tumörnekrosfaktor (TNF)-alfa. 
Rekombinant TNF-alfa godkändes 1998 att 
användas kliniskt för regional behandling av 
sarkom och melanom med perfusion av en 
isolerad extremitet. 

På 1970-talet användes det mykobakterie-
baserade tuberkulosvaccinet bacillus Calmet-
te-Guérin med framgång för att behandla ytlig 
cancer i urinblåsan. Behandlingen anses nu 
vara god medicinsk praxis, och verkningsme-
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Immunterapi vid cancer  
– ett tillväxtområde
Riikka Havunen, Camilla Heiniö och Akseli Hemminki

Immunterapier vid cancer omfattar olika metoder som alla har som mål att inducera immuno-
logiska reaktioner mot tumörer eller förhindra tumörinducerad immunsuppression. För närva-
rande verkar kontrollpunktshämmande antikroppar, såsom anti-PD-1 och anti-CTLA-4, vara det 
mest effektiva och lockande sättet att hindra immunsuppression. Dessa antikroppar hindrar ak-
tiveringen av vissa T-cellsreceptorer som i normala fall leder till inaktivering av T-celler. James P. 
Allison och Tasuku Honjo, som upptäckte dessa kontrollpunkter, fick nobelpriset i medicin 2018. 
Tyvärr är kontrollpunktshämmarna i vissa fall till ingen nytta, eftersom patienten inte har 
funktionella antitumör-T-celler som kan skyddas från att hämmas. I dessa fall kan adoptiva 
T-cellsbehandlingar vara användbara. Nyligen har onkolytiska virus visats vara mycket effektiva, 
inte bara för att inducera immunologiska effekter utan också för att förstärka effekten av andra 
immunterapeutiska substanser. De prekliniska resultaten har varit ytterst imponerande.
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kanismen grundar sig på immunreaktioner, 
såsom utsöndring av immunstimulerande 
cytokiner och kemokiner från tumören (2). 
När kunskapen om immunsystemets roll för 
utveckling och utplåning av tumörer ökade 
efter decennier av experimentella behand-
lingar, började forskarna närmare undersöka 
de enskilda komponenternas inverkan på 
tumörregressionen. 

Immunstimulerande mediatorer, cytokiner, 
studerades på bred front i kliniska prövningar 
under 1980- och 1990-talen. Förutom TNF-
alfa som godkändes 1998, godkände Food 
and Drug Administration (FDA) i USA 
också interferon (IFN) alfa för behandling 
av hårcellsleukemi 1986, och interleukin 2 
(IL-2) för metastatiskt njurcellskarcinom 
1992 och senare för melanom. Problemet 
med alla rekombinanta cytokiner är balans-
gången mellan effekt och toxicitet: systemisk 
behandling med medlen kan ge rikligt med 
biverkningar. För att minska toxiciteten och 
öka effekten undersöker nutida prövningar 
ofta rekombinanta cytokiner tillsammans 
med andra immunterapier, kemoterapi eller 
strålbehandling (3).

Moderna immunterapier
I dag omfattar konceptet immunterapi ett an-
tal behandlingsapproacher, allt från adoptiva 
cellterapier till antikroppar, cytokiner och on-
kolytiska virus. För de framväxande immunte-
rapierna var 2010-talet ett gyllene decennium. 
Behandlingar såsom Sipuleucel-T (en metod 
för att programmera patientens dendritceller 
till att bekämpa prostatacancer) och mo-
noklonala antikroppar mot kontrollpunkts-
receptorerna CTLS-4 och PD-1 godkändes för 
kliniskt bruk. Det första onkolytiska viruset 
för cancerbehandling, herpes simplex-viruset 
talimogen-laherparepvek (T-Vec), godkändes 
också i USA och Europa i slutet av 2015. Till 
dags dato har 26 immunterapier godkänts; 
den senaste är chimära antigenreceptor-T-
celler (CAR-T) som angriper CD19 hos pa-
tienter med akut lymfoblastisk B-cellsleukemi 
och godkändes 2017 (4).

T-cellsterapier
CAR-T är en form av T-cellsterapi där perifera 
T-celler extraheras från patienten, modifieras 
och förökas i laboratoriet och infunderas 
tillbaka till patienten för att angripa tumören. 
Färdigproducerad CAR-T är också under 
utveckling som ett säkrare, mer tillförlitligt 
och kostnadseffektivt alternativ till autolog 

CAR-T (5). CAR-T känner igen antigener som 
uttrycks direkt på cancercellens yta. Förutom 
tumörspecifika proteiner kan CAR-T känna 
igen kolhydrater och glykolipider, vilket ger 
ett mer flexibelt målurval (6). CAR-T har så-
ledes samma karaktäristika som monoklonala 
antikroppar i kombination med T-celler som 
kan replikeras. Imponerande responsfrek-
venser (upp till 90 procent) har uppnåtts för 
CAR-T-terapier, särskilt vid hematologiska 
maligniteter, och de första produkterna som 
inriktar sig på CD19, tisagenlekleucel och 
axikabtagenciloleucel, godkändes 2017 för 
patienter med B-cellslymfom. 

CAR-T som angriper B-cellsantigenet CD19 
har påvisad effekt vid olika slags leukemier, 
såsom akut lymfoblastisk leukemi, kronisk 
lymfatisk leukemi och non-Hodgkins lym-
fom. Behandling av solida tumörer är dock 
en större utmaning, eftersom markörerna på 
cellernas ytor är mer heterogena och tumö-
rernas mikromiljö är mer komplex. För att 
förbättra effekten av CAR-T kunde cellerna 
ges tillsammans med exempelvis kontroll-
punktshämmande antikroppar, onkolytiska 
virus eller cytokiner.

En vanlig biverkning som påträffas med 
CAR-T-behandling av hematologisk cancer är 
cytokinstorm. Till symtomen hör feber, utslag 
och illamående, vid sidan av mer allvarliga 
kardiovaskulära och neurologiska biverk-
ningar (7). Symtomen kan i viss mån kontrol-
leras med kortikosteroider och tocilizumab, 
en antikropp mot IL-6-receptorn. Dessutom 
kan så kallad off-target-toxicitet och on-target 
off-tumor-toxicitet orsaka biverkningar.

Ett annat sätt att modifiera T-celler till 
att angripa cancer är att konstruera T-
cellsreceptorer (TCR) för att känna igen 
tumörassocierade antigener som det humana 
leukocytantigenkomplexet (HLA) presenterar 
på maligna celler. Retrovirala eller lentivi-
rala vektorer möjliggör genmanipulation och 
skräddarsydd behandling (8). Modifierade 
T-celler bibehåller sin naturliga förmåga att 
verka och proliferera, och när de stöter på sitt 
naturliga antigen reagerar de med att utsöndra 
cytokiner och attackera målcellerna.

Melanom, som har en hög mutations-
frekvens och väl karaktäriserade tumöras-
socierade antigener, är ett av de populäraste 
föremålen för TCR-behandling. Den första 
fas I-prövningen mot melanomantigenet 
MART-1publicerades 2006 och resulterade i 
behandlingssvar hos 13 procent (2 av 15) av 
patienterna (9). En annan prövning inriktad 
på MART-1 avslutades med en verkningsgrad 
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på 20 procent, men också med on-target off-
tumor-toxicitet, såsom uveit och hörselbortfall 
(10). De överförda cellerna kan leva kvar i 
patienten i mer än en månad och upp till ett år, 
om patienten får förbehandling med lymfocyt-
reducerande kemoterapi och efterbehandling 
med IL-2. TCR-modifierade T-celler överlever 
i allmänhet bättre än CAR-T.

En tredje typ av T-cellsbehandlingar är 
behandling med tumörinfiltrerande lymfo-
cyter (TIL), där T-celler extraheras direkt 
från patientens tumör. Cellerna har sålunda 
en naturlig förmåga att känna igen tumören, 
och kan användas som sådana efter rengöring 
och förökning. Tidigare verkade det vara 
problematiskt att odla TIL från extrakt med 
framgång, men i dag går det att extrahera 
celler från nästan alla biopsier, åtminstone 
vid melanom.

Trots att dussintals prövningar har genom-
förts är TIL-behandling fortfarande i viss 
mån experimentell, eftersom TIL är mer en 
behandling än ett läkemedel. Trots det genom-
för en del kliniker runt om i världen behand-
lingarna rutinmässigt. Metoden har studerats 
särskilt hos melanompatienter, där tumörerna 
är lättåtkomliga för att samla material för od-
ling av TIL. Förutom melanom har prövningar 
med TIL gjorts vid hepatocellulärt karcinom, 
icke-småcelligt lungkarcinom, äggstockscan-
cer och njurcellskarcinom. Den första kliniska 
prövningen av TIL, som gjordes av Rosenberg 
och medarbetare från slutet av 1980-talet 
fram till början av 1990-talet, rapporterade 
en övergripande objektiv responsfrekvens på 
34 procent, vilket omfattade patienter med 
fullständig respons och patienter vars tumörer 
krympte med mer än 50 procent (11). Kliniska 
prövningar vid metastatiskt melanom med 
olika protokoll för för- och efterbehandling 
har senare visat responsfrekvenser på upp 
till 72 procent. Dessutom verkar de patien-
ter som fått fullständigt behandlingssvar ha 
långtidsnytta av behandlingen eftersom upp 
till 93 procent av dem är vid liv fem år efter 
behandlingen (12). Vid andra indikationer än 
melanom ger TIL-behandling förlängd över-
levnadstid men fullständiga behandlingssvar 
är sällsynta.

Det största hinder som måste övervinnas 
för att TIL-behandlingen ska vara effektiv 
är att celltransplantatet tränger dåligt in i 
tumören. För att öka effekten omfattar TIL-
behandlingsprotokoll vanligen lymfocytredu-
cerande förbehandling med kemoterapeutika, 
såsom cyklofosfamid och fludarabin, för att 
tömma patientens kropp på endogena T-celler. 

Förbehandling med IL-2 i hög dos förbättrar 
överlevnaden för celltransplantatet men båda 
dessa behandlingar är toxiska för patienterna. 
Själva TIL-behandlingen verkar däremot vara 
riskfri med milda biverkningar (13).

Kontrollpunktshämning
T-celler spelar en nyckelroll för att sätta i gång 
förstörelsen av maligna eller onormala celler i 
kroppen. De måste därför vara strikt reglerade 
för att hindra att de anfaller normala vävna-
der. Därför uttrycker cytotoxiska T-celler (som 
uttrycker cellmarkören CD8) receptorer med 
säkerhetskoppling – kontrollpunktshämmare 
– som hämmar cellens aktivitet och förökning. 
Cancerceller kan däremot använda dessa 
receptorer för att undgå den immunologiska 
övervakningen. De två mest undersökta kon-
trollpunktshämmarna är PD-1 och CTLA-4. 
Blockerande antikroppar riktade mot dessa 
receptorer godkändes först för behandling av 
melanom och senare för andra indikationer, 
exempelvis icke-småcellig lungcancer, epi-
telcellskarcinom i huvud- och nackområdet, 
njurcellskarcinom och Hodgkins lymfom.

Antigenpresenterande celler, bland dem 
cancerceller, kan blockera T-celler via PD-1 
genom att uttrycka sina ligander PD-L1 eller 
PD-L2. Förhöjt uttryck av liganderna har 
upptäckts vid ett brett spektrum av olika 
cancertyper och har ofta samband med dålig 
prognos. I motsats till PD-1 aktiveras CTLA-4 
vanligen av andra antigenpresenterande celler 
än cancerceller. Om CTLA-4 blockeras av en 
antikropp kommer cellen att aktiveras när 
den påträffar en antigenpresenterande cell. 
Andra kontrollpunktshämmande antikroppar 
som undersöks kliniskt, såsom anti-TIM-3 
och anti-LAG-3, fungerar på liknande sätt. 
Vid sidan av kontrollpunktshämmarna är 
kontrollpunktsaktiverare som är inriktade på 
OX40, ICOS, GITR, 4-1BB och CD40 under 
utveckling för att stimulera cytotoxiska im-
munreaktioner (14).

Onkolytiska virus
Onkolytiska virus replikeras selektivt enbart i 
cancerceller. Den lytiska effekten är självför-
stärkande vid tumören, medan normala celler 
inte påverkas. Genetisk modifiering gör det 
möjligt för onkolytiska virus att utnyttja ma-
ligna cellers onormala funktioner, men vissa 
virus har denna egenskap naturligt. Till de 
naturligt onkolytiska virusen hör parvovirus, 
myxomvirus, Newcastle disease-virus, reovi-
rus, Seneca valley-virus och coxsackievirus. 



26 Finska Läkaresällskapets Handlingar

Mässlingsvirus, poliovirus, vacciniavirus, her-
pes simplex-virus, vesikulärt stomatitvirus och 
adenovirus kan också göras cancerselektiva 
med genmanipulation (15). 

För närvarande genomgår 69 onkolytiska 
virus kliniska prövningar och 95 är i det pre-
kliniska stadiet (4). Till de första onkolytiska 
virusen som har fått myndighetsgodkännande 
hör echoviruset Rigvir (godkänt i Lettand och 
vissa andra länder sedan 2004) och adeno-
viruset H101 (Oncorine) som godkändes i 
Kina 2005. En klinisk prövning i fas III med 
en kombination av H101 och kemoterapi 
har visat en responsfrekvens på 79 procent, 
vilket är 39 procentenheter bättre en enbart 
kemoterapi (16). T-Vec som kodar för GM-
CSF (talimogen-laherparepvek från Amgen) 
godkändes i USA och Europa tio år efter 
H101. T-Vec ger en objektiv responsfrekvens 
på 26,4 procent, vilket innefattar patienter 
med fullständig respons (10,8 procent) och 
partiell respons (15,6 procent) (17). Till andra 
virus som genomgår fas III-prövningar hör 
flera adeno-, herpes-, vaccinia- och reovirus. 

Onkolytiska virus verkar både genom direkt 
lys av cancerceller och genom immunologiska 
reaktioner. Virusinducerad immunogen cell-
död stimulerar molekylära mönsterreceptorer 
i tumörens mikromiljö som är associerade 
med patogener och fara, vilket hjälper im-
munsystemet att känna igen de infekterade 
cancercellerna och varsebli fara. Dessutom 
förstärker infektionen utsöndringen av tumör-
associerade antigener, nya cancerantigener 
(neoantigener) och epitopspridning, vilket 
också möjliggör immunreaktioner mot icke-
infekterade celler. 

Modifikationer för selektiv replikering 
riktar in replikeringen och den immunolo-
giska effekten mot tumörer, men tillsats av 
en transgen, såsom ett cykokin, förstärker ef-
fekten. Eftersom en hög dos av rekombinanta 
cytokiner ofta orsakar allvarliga biverkningar, 
har leverans med en vektor blivit intressant 
också ur säkerhetsperspektiv. Onkolytiska 
virus är ett fascinerande alternativ för leverans 
av transgener, eftersom de möjliggör trans-
genuttryck vid tumörställen med minskade 
systemiska biverkningar. 

De största problemen med virusvektorer är 
förknippade med existerande eller nybildade 
antivirusantikroppar, att tumören inte är till-
gänglig på grund av att den har dåliga eller 
felfunktionerande blodkärl och att virus sprids 
till oönskade organ (15). Inne i tumören kan 
hypoxi begränsa virusreplikeringen, och en tät 
matrix kan hindra virus att spridas. Dessutom 

kan existerande neutraliserande antikroppar 
och cirkulerande komplementreglerande 
proteiner hindra att virus levereras till eller 
fortlever i en tumör. Antivirala immunsvar, 
också redan existerande, kan dock också 
förstärka immuniteten mot tumören (18).

Att göra kalla tumörer heta
Eftersom varje enskild tumör är unik och hela 
tiden utvecklas enligt darwinistiskt urval, är 
cancer en extra svår sjukdom att bemästra 
med bara en infallsvinkel på behandlingen. 
Immunbehandlingar utgör ett fascinerande 
alternativ, eftersom de inte bara har själva 
tumören som mål utan också stimulerar 
patientens kropp att kämpa mot sjukdomen. 
De för närvarande godkända immunbehand-
lingarna, såsom kontrollpunktshämmare och 
CAR-T-celler, är dock främst effektiva mot he-
matologiska cancertyper och immunologiskt 
aktiva melanom med stor mutationsbörda. 
Solida tumörer har ofta en immunsuppressiv 
mikromiljö och är till sin natur heterogena, 
vilket gör dem svårbehandlade. Immunbe-
handlingarna har som mål att motverka den 
immunsuppressiva mikromiljön genom att 
antingen lätta på immunsystemets broms 
(kontrollpunktsantikroppar) eller trycka på 
gasen (onkolytiska virus). Det optimala vore 
att göra båda samtidigt för att nå det bästa 
resultatet. 

För närvarande ses långvariga fullständiga 
behandlingssvar på kontrollpunktsimmunbe-
handlingar hos en minoritet av de patienter 
som har immunologiskt heta tumörer. Det 
som mest utmärker en het tumör är höggradig 
infiltration av T-celler. Vanligen korrelerar in-
filtrationen med hög mutationsbörda och ut-
tryck av PD-L1. PD-L1 är en ligand för PD-1, 
en receptor på T-celler som när den aktiveras 
leder till inaktivering av T-cellen. Onkolytiska 
virus har visats kunna åstadkomma föränd-
ringar i tumörens mikromiljö som gör kalla 
tumörer heta. Det har särskilt visats att solida 
tumörer kan behandlas kurativt med T-celler 
och kontrollpunktshämmare, virus beväpnas 
med immunstimulerande cytokoner. (19–21). 
Mekanismen bakom synergin ligger i virusets 
förmåga att väcka immunsystemet och attra-
hera T-celler, antingen endogena eller införda, 
till tumören. De uttryckta cytokinerna förstär-
ker ytterligare effekten och hjälper T-cellerna 
att leva kvar och förökas. Om de kombineras 
med kontrollpunktshämmande antikroppar 
skyddas de infiltrerade T-cellerna ytterligare 
från tumörens immunsuppressiva verkan.
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Framtidsutsikter
Ämnesområdet immunterapi växer hela tiden. 
Forskningen letar efter nya immunkontroll-
punkter och de bästa sätten att blockera eller 
aktivera dem studeras. Adoptiva cellbehand-
lingar utvecklas också, och en del färska stu-
dier koncentrerar sig på en annan cytotoxisk 
celltyp än T-cellerna, nämligen de naturliga 
mördarcellerna (NK). I likhet med T-celler kan 
NK-celler användas som sådana eller efter gen-
manipulation. För närvarande håller CAR-NK-
celler på att utvecklas för att göra behandlingen 
mer målinriktad, och den approachen studeras 
nu i fem oberoende prövningar. Vad beträffar 
onkolytiska virus gör genmanipulation det 
möjligt att beväpna virusen med nästan vilken 
som helst terapeutisk transgen, såsom bispe-
cifika T-cellsstimulerande antikroppar, cyto-
kiner eller andra immunstimulerare. De bästa 
behandlingssvaren kommer dock troligen att 
nås när man har rett ut de bästa synergistiska 
kombinationerna. Immunterapin håller på att 
omvandla hela onkologin, eftersom den kan 
åstadkomma långvariga behandlingssvar eller 
rentav bota patienter med metastatiska solida 
tumörer, någonting som är mycket sällsynt vid 
andra behandlingsmetoder. 
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Summary
Immune theraphy of cancer – an expanding field
The goal of cancer immunotherapy is to induce immunological reactions against tumours or to stimulate 
tumours with immune suppression. Immune checkpoint inhibitors, such as anti-PD-1 and anti-CTLA-4, 
inhibit immune suppression by preventing inactivation of T-cells. Despite encouraging preclinical re-
sults, not all patients benefit from the checkpoint inhibitors. If the patient lacks functional anti-tumour 
T cells the T cells cannot be activated by checkpoint inhibitors but adoptive T-cell therapy or oncolytic 
viruses can be of benefit. Oncolytic viruses can work synergistically with T-cell therapy by inducing im-
munological effects and at the same time amplifying the effect of other immune therapeutic substances.
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Principerna för och bakgrunden  
till precisionsonkologi 
Begreppet individanpassad cancerbehandling 
kan definieras som att behandla rätt patient 
med rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. Olika 
diagnostiska tekniker, system för cancerklassi-
ficering och verktyg för att förutsäga behand-
lingssvaret har utvecklats för att styra behand-
lingsbesluten. För att upptäcka biomarkörer 
som förutsäger behandlingsresultatet screenar 
man alltmer till exempel cancercellernas 
molekylära egenskaper, immunsystemets 
effektorer samt enzymer som påverkar läke-
medelsmetabolismen (1, 2). Färska framsteg, 
särskilt inom sekvenseringsteknikerna, har 
gjort det möjligt att tillräckligt snabbt för den 
kliniska verksamheten analysera fullständiga 
genom (3), vilket har lett till begreppet pre-
cisionsmedicin med hög kapacitet. Trots att 
denna utveckling har lett till betydande fram-
steg i förståelsen av tumörbiologin, är det inte 
lika klart hur och när omfattande molekylär 
profilering kan tas upp i klinisk praxis för att 
omvandla forskningsrön till förbättrad över-
levnad och bättre livskvalitet för cancerpa-
tienter. Tidiga försök till kliniska prövningar 

styrda av individanpassad molekylär profi-
lering har lett till både besvikelser och bevis 
för att principen fungerar. Kritiska frågor vid 
molekylärbiologiska prövningar är att hitta 
rätt mål som kan påverkas med läkemedel och 
att ta fram effektiva läkemedel för att blockera 
den valda biologiska reaktionsvägen. Det kan 
vara en utmaning att identifiera båda dessa. 
Ett exempel är prövningen ProfiLER, som 
omfattade 2 579 patienter från fyra kliniska 
centra. Endast 6 procent av patienterna fick 
rekommenderad molekylärbaserad terapi, 
och 13 procent av de behandlade patienterna 
uppvisade partiella behandlingssvar (4). En 
del av misslyckandena beror sannolikt på att 
väsentliga cancerdrivande förändringar som 
ska blockeras inte har identifierats tillräckligt 
noggrant, eller på avsaknad av effektiva läke-
medel för att blockera målet. Efter årtionden 
av intensiv cancerforskning har forskarna 
identifierat cellulära nätverk som kontrollerar 
cancerns utveckling och tillväxt. Trots att can-
cergenomen är komplexa verkar forskningen 
rikta in sig på ett hanterbart antal väsentliga 
drivande förändringar. Till exempel upptäck-
tes i en färsk analys 299 potentiella cancer-
drivande mål när atlaser över cancergenom 
omfattande fler än 9 423 tumörexom analy-
serades (5). En del av dessa cancerdrivande 
genetiska förändringar är sällsynta men lätt 
åtkomliga för läkemedelsbehandling, medan 
det har varit svårt att utveckla läkemedel mot 
ett flertal mål som ofta uppvisar förändringar 
(6) (figur 1). Följaktligen är det kanske inte 
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möjligt att ge en viss patient adekvat behand-
ling, trots att molekylär profilering uppvisar 
cancerdrivande mutationer som man vet 
spelar en viktig roll. Detta ska inte ses om ett 
misslyckande för molekylär profilering, utan 
bör respekteras som en pågående utmaning 
för läkemedelsutvecklingen. Det är också san-
nolikt att försök till målinriktad behandling 
med ett enstaka agens vid en cancer med 
flera potentiellt aktiva onkogena kaskader 
måste ersättas med en approach inriktad på 
flera mål. Färska resultat från I-PREDICT är 
uppmuntrande, eftersom de visar att skräd-
darsydda behandlingsprotokoll med flera 
läkemedel är genomförbara: 49 procent av 
patienterna fick individanpassad behandling. 
En viktig slutsats är att målinriktning på ett 
större antal identifierade molekylära föränd-
ringar, som ger fler matchningar, korrelerade 
med större andel patienter med signifikant 
förbättrad sjukdomskontroll samt längre pro-
gressionsfri och total överlevnad jämfört med 
inriktning på färre somatiska förändringar (7).

En gång ett mål, alltid ett mål? 
Det är viktigt att inse att det är vävnadsspeci-
fikt hur mutationer inverkar på cellernas be-
teende. Effektiv målinriktning på en drivande 
onkogen kan kräva ett tillvägagångssätt som 
är specifik för den aktuella mikromiljön. Detta 
illustreras av att blockering av enbart BRAF 
vid kolorektal cancer inte fungerar, medan 
metoden är tillräcklig för att ge behandlings-
svar vid melanom (8). Vid BRAF-muterad 
kolorektal cancer har samtidig blockering 
av EGFR och användning av mycket effek-
tiva hämmare av BRAF och MEK lett till 
att Food and Drug Administration (FDA) i 
USA äntligen har godkänt trippelbehandling 

för denna cancerform (9). Ett annat exempel 
på en målförändring som kan kräva olika 
tillvägagångssätt beroende på cancertyp är 
amplifikation eller mutation av HER2. För-
ändringar i HER2 upptäcks ofta vid bröst-
cancer men förekommer också vid cancer i 
magsäcken, lungorna, tjock- och ändtarmen 
och spottkörtlarna. Medan klar och syste-
matisk verkan av HER2-inriktad terapi har 
observerats vid bröstcancer när man använt 
flera HER2-inriktade agenser, har magsäcks-
cancer varit mycket mer motståndskraftig 
mot dessa behandlingar, med flera negativa 
prövningar med T-DM1, pertuzumab och 
lapatinib (10). Att identifiera en känd can-
cerdrivande förändring är därför en ledtråd 
för behandlingen, men när fyndet överförs till 
klinisk praxis bör man också beakta evidensen 
för förändringens vävnadsspecifika roll. Detta 
återspeglas i nyligen publicerade riktlinjer för 
tolkning av genetiska testresultat, där man 
särskiljer mellan evidensnivån för drivande 
onkogenförändringar och för förändringar i 
cancersammanhang (11). Exemplen under-
stryker också behovet av expertpaneler för 
molekylär tumörmedicin: regelbundna möten 
med sådana paneler behövs allt mer för att 
tolka genetiska testresultat på klinikerna (12).

Framgångsberättelser  
för precisionsonkologi
Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) är ett 
uppmuntrande exempel på hur molekylär 
profilering kan omdana cancerbehandlingen 
och ge meningsfull förbättring av livskvalitet 
och överlevnad. Vi vet nämligen nu att NS-
CLC inte är en homogen sjukdom. Det finns 
många olika typer av NSCLC och den mest 
relevanta klassificeringen är förekomsten av 
sinsemellan uteslutande drivande cancerge-
ner: cancrar som drivs av EGFR/ALK/NTrk/
ROS1 bör behandlas olika utgående från den 
drivande genförändringen (13). Innan mål-
inriktad behandling mot fusionsgenen ALK 
var tillgänglig var prognosen för ALK-driven 
NSCLC dyster. I dag finns flera generationer 
av effektiva ALK-hämmare, och patienter 
med metastatisk sjukdom överlever allt oftare 
längre än fem år (14). 

Under 2018 och 2019 visade flera epok-
görande studier på nyttan av molekylär 
profilering också vid andra tumörtyper. Vid 
bröstcancer visades att låg eller mellanhög 
återfallskvot vid onkotypen DX identifierade 
en undergrupp av patienter, där adjuvant 
kemoterapi inte behöver fogas till endokrin 

Frekvens

Riktad  
molekylär terapi

NTRK
ABL, CKIT, BRAF

EGFR, ALK, ROS1 
PIK3CA, HER2, FGFR
KRASG12C, CDK4/6

P53, PTEN, APC, CDKN2A
ARID1/2, TERT, SMAD

Figur 1. Hierarki för drivande genetiska förändringar 
vid cancer. Flera vanliga cancerdrivande förändringar 
har förblivit otillgängliga för läkemedelsverkan, med-
an vissa mutationer utgör lätta mål men är sällsynta i 
vanliga cancertyper.



30 Finska Läkaresällskapets Handlingar

behandling (15). Mutationen PIK3CA etable-
rades som en prediktiv biomarkör, eftersom 
alpelisib visades väsentligt förbättra den 
progressionsfria överlevnaden vid PIK3CA-
muterad bröstcancer (16). Förändringar i 
reparationsmekanismen för DNA, såsom 
mutation av BRCA2, håller på att träda fram 
som prediktiva biomarkörer för sensitivitet för 
PARP-hämmare vid flera cancerformer, bland 
andra cancer i äggstockar, bukspottskörtel, 
bröst och prostata. (17, 18).

Genomslaget av storskaliga 
genomanalyser
Kostnaden för högkapacitetssekvensering 
har minskat och metoderna har förbättrats, 
vilket har gjort det möjligt att djupsekven-
sera stora genpaneler från arkiverade prover 
och att sekvensera kompletta tumörexom 
och genom till och med från enskilda celler 
(19). Epokgörande studier av kliniska can-
cergenom har avslöjat att cancrar uppvisar 
unika mutationsprofiler som kan liknas vid 
molekylära fingeravtryck, och den molekylära 
evolutionshistoriens mångfald under cancerns 
utveckling har påvisats (20). Förståelsen för 
den kliniska betydelsen av dessa genomom-
fattande fynd ligger fortfarande i sin linda, 
men vissa associationer med relevans för 
valet av behandling har dokumenterats. Till 
exempel verkar den totala tumörmutations-
bördan (TMB) vara en signifikant prediktiv 
faktor för immunterapi med kontrollpunkts-
hämmare, åtminstone vid lungcancer och 
melanom (21). TMB beräknas som antalet 
icke-synonyma mutationer i cancergenomet 
och anges ofta som antalet mutationer per 
miljon sekvenserade DNA-baser. Den anses 
vara en surrogatmarkör för immunogenicitet, 
eftersom närvaro av neoantigener är nödvän-
dig för att inducera immunsvar mot tumören. 
Nyttan av TMB som prediktiv biomarkör är 
inte entydig eller allmänt tillämpbar på olika 
tumörtyper – i synnerhet kan det hända att 
gränsvärden för hög TMB måste definieras 
särskilt för varje cancertyp (22). Det har också 
spekulerats i att mutationstypen har betydelse: 
fusionsgener och trunkerande mutationer kan 
resultera i ett mer immunogent tumörgenom 
än SNP-förändringar (21). I närvaron av en 
immunogen fusionsgen kan det hända att hög 
TMB inte behövs för att förutsäga immunsvar.

Sekvensering av ett stort antal hela tumör-
genom har nu genomförts. Det har avslöjat att 
vissa cancerdrivande förändringar förekom-
mer frekvent i många tumörtyper, men vanli-

gare är att sällsynta drivande gener kan hittas 
med låg frekvens i en mängd olika cancerty-
per. Exempelvis förekommer fusionsgenerna 
NTRK och FGFR med låg frekvens vid många 
olika cancrar, bland andra kolangiokarcinom, 
uroteliala tumörer, lungcancrar och gliom (23, 
24). Specifika hämmare av dessa cancerdri-
vande gener har redan godkänts för kliniskt 
bruk. Ett intressant faktum är att NTRK-
hämmaren larotrectinib har godkänts för alla 
solida tumörer med genfusionen NTRK. Det 
är det första exemplet på ett läkemedel som 
blivit godkänt inom EU baserat enbart på en 
genetisk biomarkör oberoende av tumörtyp. 
Man kan vänta sig att fler läkemedel som 
godkänns i framtiden kommer att innefatta 
genetisk testning för biomarkörer. Självfallet 
kommer denna utveckling att öka behovet 
av molekylärpatologiska analyser och sek-
vensering av cancergenom. Det kommer att 
vara ineffektivt att göra många på varandra 
följande tester för varje biomarkör, utan i stäl-
let kommer hellre noggrant planerade stora 
genpaneler eller till och med sekvensering av 
hela exom eller genom att användas. 

En praktisk fråga vid molekylär profilering 
är att besluta vilket prov som ska användas 
för genetisk testning. Vävnadsprover kan vara 
flera år gamla, och efter flera behandlingsske-
den för metastatisk sjukdom är de eventuellt 
inte längre representativa för tumörens ak-
tuella genetiska uppbyggnad. Med sensitiva 
PCR- och NGS-tekniker går det ofta att i 
perifert blod identifiera drivande genetiska 
förändringar som representerar de för tillfäl-
let dominerande cancerklonerna, det vill säga 
att man gör en vätskebiopsi (25). Detta är ett 
område som utvecklas snabbt, och när meto-
derna utvecklas kommer vätskebiopsier att 
bli ett viktigt verktyg för onkologerna för att 
identifiera prediktiva biomarkörer, följa upp 
behandlingssvaret och utvärdera förekomsten 
av kvarvarande molekylär sjukdom (26). 

Sammanfattningsvis står det klart att mo-
lekylär profilering redan nu är en nödvändig 
del av diagnostiken för att besluta om en 
lämplig behandlingsstrategi för cancerpatien-
ten. I framtiden behöver vi systembiologiska 
angreppsätt för att kombinera data från mo-
lekylär profilering av cancervävnad med alla 
övriga longitudinella data som beskriver en 
individs fysiologiska tillstånd. Det är nöd-
vändigt för att förstå prevention, initiering 
och progression av samt behandlingssvar för 
cancersjukdomar (27). En sådan utveckling 
kommer att behövas för att möjliggöra tidig 
upptäckt av övergång till sjukdom, för att 
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förutsäga terapisvar och kliniskt utfall och för 
att planera individanpassade behandlingar.

Juha Kononen
juha.kononen@docrates.com 
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Summary
Molecular profiling for personalized oncology
Molecular features of cancer are increasingly used to guide therapy decisions for many cancer patients. 
Most new cancer drug development programs are being run concurrently with predictive biomarker dis-
covery efforts. Molecular companion diagnostic assays are increasingly used to select patients that are 
most likely to respond to treatment. With growing number of targetable molecular alterations, some of 
which are rare but present across a wide variety of solid tumors, molecular profiling can no longer be 
reserved for just specific cancer types but should be considered as routine part of cancer diagnostics. Mo-
lecular pathology training and molecular tumor board meetings are needed to help clinicians interpret 
genetic testing results and implement individualized treatment strategies.
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Flest radionuklidbehandlingar ges för benigna 
sjukdomar, där den vanligaste är radiojod-
behandling av överfunktion av sköldkörteln 
(tyreotoxikos). En annan viktig behand-
lingsmetod med radionuklider för benigna 
sjukdomar är radiosynovektomi, det vill säga 
lokalbehandling av leder med radioisotoper. 
Metoden används nästan inte alls i Finland. 
Dessa ämnen faller utanför översiktens temata. 

De viktigaste radionuklidbehandlingarna 
för cancersjukdomar är radiojodbehandling 

av tyreoideacancer, peptidreceptorbehand-
ling av neuroendokrina tumörer (PRRT), 
radioligandbehandling av prostatacancer 
(PRLT), palliativa radionuklidbehandlingar av 
skelettet och radioemboliseringsbehandlingar 
(SIRT) (1, 2). Dessa behandlas här närmare, 
medan de mer ovanliga radionuklidbehand-
lingarna bara nämns kort. 

1. Maligna sjukdomar:  
tumörsökande behandlingar
1.1 Radiojodbehandling av tyreoideacancer
Radiojodbehandling är den äldsta och vanli-
gaste teragnostiska radionuklidbehandlingen. 
Med teragnostik avses en kombination av 
terapi och noggrann molekylär bilddiagnos-
tik med samma målmolekyler. Också den 
etymologiskt felaktiga termen teranostik, 
theranostics på engelska, används.

Den första radiojodbehandlingen gavs den 
31 mars 1941, som med början 2019 har 
firats som Världsteragnostikdagen (3). Be-

SKRIBENTEN

Kalevi Kairemo var senast överläkare för nukle-
ärmedicin och molekylär strålbehandling (terag-
nostik), Docrates Cancersjukhus (numera pen-
sionerad). Gästprofessor, Department of Nuclear 
Medicine, The University of Texas MD Anderson 
Cancer Center, Houston, TX, USA

Radionuklidbehandling  
av cancer – från radiojod  
till modern teragnostik
Kalevi Kairemo 

Radionuklidbehandlingar ges mest för benigna sjukdomar, och kvantitativt viktigast är radiojod-
behandling av överfunktion av sköldkörteln (tyreotoxikos). De viktigaste radionuklidbehandling-
arna för cancersjukdomar är radiojodbehandling av tyreoideacancer, peptidreceptorbehandling 
av neuroendokrina tumörer (PRRT), radioligandbehandling av prostatacancer (PRLT), palliativa 
radionuklidbehandlingar av skelettet och radioemboliseringsbehandlingar (SIRT). Radiojodbe-
handling av tyreoideacancer kommer att hålla sin ställning också i framtiden eftersom den till 
sin natur är målstyrd. Andra målsökande behandlingar tas fram, och peptidreceptorbehandling 
av neuroendokrina tumörer hör redan till god medicinsk praxis. Lutetium-177-PSMA-behandling 
lämpar sig för behandling av prostatacancer som har spridits till mjukdelarna. Behandlingen 
har också gett lovande preliminära resultat för sjukdom med omfattande spridning oberoende 
av var metastaserna finns. Det är uppenbart att någon PSMA-baserad molekyl kommer att 
höra till god behandlingspraxis för prostatacancer inom den närmaste framtiden. Cancer med 
spridning till skelettet har behandlats med betastrålande bensökande ämnen redan i tjugo år, 
och behandlingen har gett betydande palliation för två tredjedelar av patienterna. Det nyare 
alfastrålande ämnet radium-223-klorid har gett längre förväntad livslängd för patienter med 
sjukdom som spridits till skelettet. Dessutom beskrivs i denna översikt de viktigaste och mer 
ovanliga radionuklidbehandlingarna som har gett betydande behandlingsresultat.
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handlingen är rätt enkel att genomföra och 
presenteras här som den första behandlingen. 
Mer än 70 procent av fallen av tyreoideacan-
cer är differentierade, och av dem upptar de 
follikulära och papillära cancertyperna radio-
jod med samma mekanism som sköldkörteln. 
Tyreoidea upptar jodid (I-) från blodbanan 
för syntes av tyroxin (T4) och trijodotyronin 
(T3). Na+/I--transporterproteinet effektivise-
rar transporten av jod för hormonproduktion 
i tyreoideacellerna (1). Tyreotropin (TSH) 
från hypofysen stimulerar via TSH-receptorn 
transportproteinet på tyreoideacellmem-
branen och samtidigt stimuleras hormon-
syntesen. I normala fall finns 15–45 procent 
av joddosen inom ett dygn i tyreoidea. Målet 
med behandlingen är att förstöra tyreoidea-
vävnad. Hur stor strålningsaktivitet som do-
seras beror på patientens sjukdomssituation. 
Halveringstiden för det radioaktiva jod som 
används vid behandlingen är 8,1 dygn (364 
keV) (1). 

Det follikulära karcinomet sprids vanligen 
hematogent till skelettet, medan det papillära 
karcinomet oftast sprids med lymfkärlen till 
halsens lymfkörtlar. Den papillära cancertypen 
metastaserar vanligen till lungorna, mer sällan 
till skelettet, levern eller hjärnan. Radiojod 
ansamlas lätt i metastaser från dessa cancer-
typer, och ansamlingen kan stimuleras med 
hypotyreos eller med TSH-stimulering (4). 

Av dessa skäl är radiojod (131I) en väsentlig 
del av behandlingen vid tyreoideacancer: 
Med hjälp av radiojod kan man förstöra 
postoperativt kvarbliven tyreoideavävnad och 
utreda och på samma gång behandla sprid-
ning utanför tyreoidea. 

Radiojodbehandling ges efter tyreoidek-
tomi under hypotyreos som genererats med 
tyroxinpaus, eller vid eutyreos med TSH-
stimulering (tyroxinpaus behövs då inte) (5). 
Vid ablationsbehandling ges radiojod (131I) 
vanligen i kapselform. Aktiviteten är oftast 
3–4 GBq. Vid lågrisksjukdom har dosen 1 
GBq använts, men antalet relapser är då 
något större. Om man vet att sjukdomen har 
spridits lokalt är aktivitetsmängden oftast 
större, 5–6 GBq. Vid metastasering kan akti-
viteten vara 7–8 GBq. Patienten avbildas med 
gammakamera beroende på aktiviteten 2–5 
dygn efter behandlingen; det ger information 
om mängden kvarvarande tyreoideavävnad 
och var den finns (figur 1). Av resultatet kan 
man indirekt sluta sig till behandlingens kva-
litet (5). Radiojodbehandlingen kan upprepas 
om det finns resterande aktivitet efter den 
tidigare behandlingen. 

Recidiv kan också bedömas med uppfölj-
ning av tumörmarkörer (tyreoglobulin, tyreo-
ideaantikroppar beroende på cancertyp) och 
med bilddiagnostik med radiojod (antingen 
123I eller 131I). Man vet dock att terapeutiska 
radiojoddoser ger fler fynd än diagnostiska. 

Tyreoideacancer kan under uppföljningen 
också bli radiojodnegativ. Då kan avbild-
ning göras med FDG-PET. Radiojodnegativ 
tyreoideacancer kan återställas och bli ra-
diojodpositiv på nytt om den behandlas med 
tyrosinkinashämmare, såsom dasatinib. Efter 
det kan recidiverad eller spridd cancer åter 
behandlas med 131I. 

Radiojodbehandling är väl tolererad. Bi-
verkningar hänför sig till spottkörtlarna; 
muntorrhet och smärta på halsen kan före-
komma. Prognosen för tyreoideacancer är 
huvudsakligen god. Ofta upprepade radio-
jodbehandlingar ökar inte heller risken för 
sekundärcancer (mindre än fyra procent) i 
någon större omfattning, trots att motsatsen 
har hävdats också i välrenommerade tidskrif-
ter (6). Vid graviditet efter behandlingarna 
har det inte konstaterats fler komplikationer 
än vanligt. 

Figur 1. Figuren visar en 68 år gammal manlig patient 
med spridd tyreoideacancer, stadium IV. Avbildningar-
na är gjorda två dygn (till vänster AP och PA) respekti-
ve fem dygn (till höger AP och PA) efter behandlingen. 
Behandlingsdosen var cirka 5 GBq med TSH-stimule-
ring ett och två dygn innan jodkapseln gavs. Hel-
kroppsbilden visar ett litet tyreoidearecidiv, bilateral 
lungmetastasering och flera skelettmetastaser i rygg-
raden och bäckenet. Normalt fysiologiskt upptag ses i 
spottkörtlarna, magsäcken och urinblåsan. Femdygns-
bilden visar dessutom sekretkontamination i kläderna 
och en radioaktiv näsduk i fickan. Modifierad från 
Kairemo K. Thyroid doses and skin contaminations of 
radioiodine, J Nucl Med Radiat Ther 2015, 6:5 http://
dx.doi.org/10.4172/2155-9619.1000244.
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Under pågående radiojodbehandling av 
tyreoideacancer tillämpas strålisolering. I 
Finland är gränsen för utskrivning 15 µSv/h 
mätt på en meters avstånd. Gränsen under-
skrids om ett till fyra dygn efter behandlingen, 
beroende på den tillförda aktiviteten. Med 
TSH-stimulering är tiden ännu kortare. 

Det finns flera noggrannare internationella 
och också nationella riktlinjer för behandling 
av tyreoideacancer. De tar upp den aktivitet 
som används vid olika sjukdomsklassifi-
ceringar och de avviker inte från det som 
presenteras här. 
 
1.2 SSTR-behandlingar (PRRT) av neuro-
endokrina tumörer och liknande
Utvecklingen av behandlingen av neuroen-
dokrina tumörer med peptidavbildning går 
tillbaka till slutet av 1980-talet och de egent-
liga behandlingarna inleddes i Rotterdam på 
1990-talet (7). Omfattande studier gjordes 
först med In-111 och Y-90-märkta oktreo-
tatanaloger, som visade betydande skillnader 
i behandlingseffekt (figur 2, tabell 1). God 
praxis för behandling av neuroendokrina tu-
mörer omfattar nu för tiden behandling med 
177lutetium-oktreotat, och denna peptidrecep-
torradionuklidterapi (PRRT) ingår i interna-
tionella riktlinjer (ENETS/NCCN guidelines). 
177Lutetium-oktreotatbehandlingen grundar 
sig på somatostatinreceptorer, som förekom-
mer i nästan alla neuroendokrina tumörer 
inklusive feokromocytom och paragangliom. 
Oktreotat fungerar som bärare som binds 
kraftigt till särskilt somatostatinreceptorerna 

SSTR 2 och SSTR 5. En förutsättning för 
behandling är att PET-avbildning av so-
matostatinreceptorerna med 68Ga-oktreotat 
(eller gammakameraundersökning med 111In-
oktreotid) påvisar härdar med större uttryck 
av SSTR än den fysiologiska ansamlingen i 
levern. Enligt nordiska rekommendationer 
ges behandlingen med aktiviteten 7,4 GBq 
(motsvarar tidigare använd enhet 200 mCi) 
vanligen fyra gånger med åtta veckors inter-
vall. I praktiken beror antalet behandlingar 
på behandlingssvaret och på stråldosen för 
njurarna och benmärgen, som är kritiska för 
behandlingen. Med gammakameraunder-
sökningar kan man följa upp ansamlingen 
av 177Lu-oktreotat i cancerhärdarna. Figur 
3 visar ett exempel på en patient som har 
fått fem behandlingar och där man har följt 
upp behandlingssvaret via PET-avbildning 
med 68Ga-oktreotat. 177Lu-oktreotat fick 
2017 försäljningstillstånd utgående från ran-
domiserade och kontrollerade prövningar 
(NETTER-1) (8), och preparatet ger en bety-
dande livslängdsvinst på flera år jämfört med 
tidigare behandlingspraxis (långverkande 
somatostatinanalog). Behandlingen kan ge 
illamående och trötthet, som i huvudsak beror 
på vätsketillförsel som minskar belastningen 
på njurarna. Smärta i metastasområdena 
hänger ofta samman med behandlingssvaret 
när tumörerna sönderfaller, ibland kraftigt. 
Kraftig benmärgsdepression förekommer säl-
lan, men blodvärdena bör trots det följas upp. 
Behandlingen lämpar sig för neuroendokrina 
tumörer med WHO-klassificeringen 1–2 och 

Tabell 1. De principiella skillnaderna mellan olika slags strålning med avseende  
på behandlingseffekt och förutsättningar för lyckad radionuklidbehandling. 

Type of Cellular Estimate of the number of nuclides
nuclide localization (i.e. atoms) necessary per cell to give

the cell survival probability of 10-10

___________________________________________________________________________________

Alpha-emitter nuclear 101 – 103

(e.g. Bi-212, At-211)      cytoplasm 102 – 104

High energy beta-emitter           nuclear 104 – 108

(e.g. Y-90, I-131)           cytoplasm 105 – 109

Auger-emitter                 nuclear 103 – 107

(e.g. I-123, I-125, Pt-191) cytoplasm 106 – 1010
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Betastrålning är mindre effektiv att döda 
celler men ger istället god ”kors-

eldsbestrålning” eftersom beta-partiklars 
räckvidd är mycket lång (100-tals 

celldiametrar).

Fotonstrålning når ut ur 
kroppen och används för att 

med olika former av 
gammakameror (t.ex. SPECT, 

PET) studera tumörens 
utbredning.

gamma röntgen

Augerstrålning dödar effektivt då 
nukliden är i närheten av den målsökta 

cellens DNA.

Alfastrålning dödar celler effektivt och 
har en räckvidd på 4-6 celldiameterar.

med proliferationsindex Ki-67 mindre än 
20 procent. Behandlingen har konstaterats 
förbättra livskvaliteten i betydande grad och 
minska de tumörrelaterade symtomen. 

Tidigare har en del av dessa patienter fått 
MIBG-behandling. 131Jod-bensylguanidin 
(MIBG) är en noradrenalinanalog som an-
vänds för behandling av katekolaminproduce-
rande tumörer, alltså främst feokromocytom 
och paragangliom samt mer sällan vid andra 
neuroendokrina tumörer. Före behandlingen 
kontrolleras det med gammakamera med 
liten undersökningsdos att patientens tumör 
verkligen tar upp MIBG. Behandlingen kan 
ge kraftiga svängningar i blodtrycket, som 
alltså måste följas upp. Före behandlingen ges 
också skyddsmedicinering för tyreoidea med 
kaliumperklorat och kaliumjodid på grund av 
det radiojod som eventuellt frigörs från MIBG. 
Behandlingssvaret har varierat mellan 30 och 
60 procent och symtomen har lindrats hos 
70–90 procent av patienterna. De undersökta 
materialen är små och inga randomiserade 
jämförande studier har gjorts. Det finns således 
all anledning att koncentrera behandlingen av 
sällsynta cancerformer till större centra (1). 

Flera nya substanser för teragnostik är fort-
farande under utveckling, trots att det finns 

en produkt med försäljningstillstånd som är 
tillgänglig. I tabell 2 räknas de substanser upp 
som är i kliniskt bruk eller under utveckling 
och som har använts dels vid bilddiagnostik 
för patienturval och för uppföljning, dels vid 
kliniska prövningar. 

För SSTR-avbildning har bland annat 68Ga-
satoreotidtrizoxetan (68Ga-OPS202) använts. 
Den första terapeutiska substansen som togs 
i kliniskt bruk var 177Lu-DOTATOC, senare 
känt under namnet 177Lu-edotreotid. Den 
är nu i omfattande kliniskt bruk på sjukhus 
som får använda egna radioaktiva läkemedel. 
Den kommersiella produkten LutaThera®, 
[177Lu]-DOTA0-Tyr3-octretoat (DOTATATE), 
är globalt sett den mest använda, men också 
nya 177Lu-derivat är under utveckling, ex-
empelvis 177Lu-OPS201. De skiljer sig inte 
väsentligt från de radioaktiva läkemedel som 
används i dag. Den mest betydande skillnaden 
ligger i kelaterna; i stället för DOTA har till 
exempel NODAGA använts. Man har också 
sökt nya indikationer för dessa preparat vid 
sidan av neuroendokrina tumörer, eftersom 
neuroendokrin differentiering förekommer vid 
metastatisk bröst-, prostata- och lungcancer 
(SCLC). Också andra radionuklider, såsom 
koppar-64/67 och vismut-213, har införts 

Figur 2. Schematisk bild av de principiella skillnaderna mellan gamma-, röntgen-, beta-, Auger- och alfastrålning. 
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Tabell 2.  Radionuklidbehandlingar i registrerade kliniska försök eller under känd radioläkemedelsutveckling  
(på engelska). TAT= målsökande alfa-behandling, RIT= radioimmunbehandling, PRRT=peptidreceptorradionuklid-
terapi, PRLT = radioligandbehandling av prostatacancer.

Radiopharmaceutical Type of 
Compound

Cancer Biomarker/Target Therapy 
Form

Clinical 
Phase

Indications:

225Ac
 (Actimab-A CD33)

MAb CD33 TAT Phase 2 new AML over age 60

225Ac 
(Actimab-A-CD33 

MAb CD33 TAT Phase 1 Relapsed/Refractory AML

225Ac
 (Actimab-M-CD33)

MAb CD33 TAT Phase 1 Multiple Myeloma refractory 

225Ac 
(Actimab-MDS-CD33)

MAb CD33 TAT Phase 2 Myelodysplastic Syndrome (MDS); 
Ablation prior to BMT 

225Ac-FPI-1434 MAb insulin-like growth  
factor-1 receptor (IGF-1R)

TAT Phase 1 tumors that express IGF-1R

225Ac (Iomab-ACT) MAb CD45 TAT Phase 1 myeloablation to facilitate a bone 
marrow transplant (BMT)

225Ac (Iomab-B-CD45) MAb CD45 TAT Phase 3 myeloablation prior to BMT with 
relapsed or refractory AML

225Ac-DOTAGA-SP Peptide neurokinin-1 receptor TAT Clinical 
Studies

locorregional treatment of grade 
II–IV gliomas

223RaCl2 Ion RNT Approved prostate cancer, trials in breast 
cancer, osteosarcoma

213Bi-DOTATOC Peptide somatostatin receptor 
subtype-2 (SSR2)

TAT Phase 0/1 metastatic NEN

212Pb-DOTAMTATE Peptide Somatostatin receptor 
(SSTR) 

TAT Phase 1 metastatic NEN

64CuCl2 Ion RNT Phase 1 prostate cancer

64Cu-BAT-2IT-1A3 MAb  Ephrin B4 receptor RIT Phase 1/2  colorectal cancers

[64Cu]-DOTA-trastuzumab MAb HER2+ and HER2− RIT Clinical 
Studies

breast cancer (HER2+ and HER2−)

131I-lipiodol Ester of 
fatty acids

Intra-
arterial 
Therapy

Phase 3 Cholangiocarcinomas and Hepatic 
Tumors

131I-TX101 Small 
Molecule

L-type amino acid  
transporter (LAT-1)

RNT Phase 1 Glioblastoma Multiforme

177LuPP-F11N/ 111In-CP04 
/177Lu-CP04/90Y-CP04

Peptide CCK 2 receptor PRRT Clinical 
Studies

recurrent or metastatic medullary 
thyroid cancer

[177Lu]-DOTA0-Tyr3-octre-
otate (DOTATATE) *

Peptide somatostatin receptor 
(SSTR)

PRRT Approved trials in advanced, progressive, 
somatostatin-receptor–positive 
midgut neuroendocrine tumors

177Lu-DOTATOC  
(177Lu-edotreotide)

Peptide Somatostatin receptor 
(SSTR) 

PRRT Phase 3 patients with inoperable, progres-
sive gastroenteropancreatic NEN

177Lu-OPS201 Peptide Somatostatin receptor 
(SSTR) 

PRRT Phase 1/2 nonoperable or metastatic neuroen-
docrine neoplasms that overexpress 
somatostatin receptors

[177Lu]PSMA-617 Small 
Molecule

Prostate Specific Mem-
brane Antigen (PSMA)

PRLT Phase 2 patients with advanced prostate 
cancer and positive uptake in 
prostate-specific membrane antigen 
(PSMA) imaging

177Lu-TX250 MAb carbonic anhydrase 9 
(CAIX)

RIT Phase 2a Clear Cell Renal Carcinomas

[177Lu]PSMA-I&T Small 
Molecule

Prostate Specific Mem-
brane Antigen (PSMA)

PRLT Clinical 
Studies

patients with advanced prostate 
cancer and positive uptake in 
prostate-specific membrane antigen 
(PSMA) imaging

177Lu-TX591 MAb Prostate Specific Mem-
brane Antigen (PSMA)

RIT Phase 2a Metastatic Prostate Cancers

188Re-SCT® (ONCOBETA®) Nanocol-
loid

Epi-
dermal 
Therapy

Clinical 
Studies

basal and squamous cell carcinomas 
of the skin

90Y-DOTA-biotin Mono-
clonal 
Antibody

CEA, tenascin and  
Ep-CAM 

RIT Clinical 
Studies

glioblastomas, anaplasic gliomas 
and lymphoma

90Y-ibritumomab tiuxetan MAb monoclonal CD20 B-cell RIT Approved trials in relapsed/refractory follicular 
non-Hodgkin lymphoma 
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och de första kliniska prövningarna har redan 
genomförts (tabell 2). 

1.3 Immunstrålbehandling av lymfom 
(radioimmunterapi)
Lymfom är strålkänsliga tumörer, och dess-
utom har målsökande strålbehandling kunnat 
inriktas på de specifika antigener som finns på 
lymfomcellernas yta. I Finland är behandling 
med 90Yttrium-ibritumomab (Zevalin®), en 
form av radioimmunterapi, vanligast. Effek-
ten grundar sig på antigenet CD20 som finns 
på ytan av lymfomceller från B-cellslinjen. 
Mot detta antigen har det utvecklats en anti-
kropp (ibritumomab), som med tiuxetankelat 
har kopplats till isotopen 90Y (9). Eftersom 
räckvidden för betastrålning i genomsnitt 
är 3,8 mm, förstör behandlingen förutom 
målcellerna också närliggande lymfomceller. 
Behandlingen lämpar sig för recidiverande 
eller terapiresistent follikulärt non-Hodgkin-
lymfom som uttrycker antigenet CD20 (9). 
Behandlingen har befunnits öka livslängden 
i betydande utsträckning efter remission. Till 
och med kurativa resultat har rapporterats; 
de har vanligen förekommit i samband med 
stödbehandling vid stamcellstransplantatio-
ner. Trots att behandling med Zevalin ingår i 
de internationella riktlinjerna för behandling 

av non-Hodgkin-lymfom (till exempel ASCO/
NCCN guidelines) och trots att betydande 
fördelar har uppnåtts i jämförelse med kon-
trollgrupper också i stora material, har nya 
icke-radioisotopbehandlingar begränsat 
användningen av radionuklider (9). I själva 
verket har framställningen av det i USA regist-
rerade preparatet 131I-tositumomab (Bexxar®) 
redan lagts ner, trots att lika utmärkta resultat 
rapporterades för det som för behandling med 
ibritumomab (1). Radioisotopbehandling av 
lymfom har mycket få biverkningar, vanligen 
bara övergående försämring av blodvärdena 
2–4 veckor efter administreringen (9). Radio-
nuklidbehandlingar kräver samarbete mellan 
nukleärmedicin och onkologi, vilket kan 
försvåra de praktiska arrangemangen. Nya 
behandlingar håller dock på att utvecklas. 

Den viktigaste målmolekylen för de nya 
behandlingarna är antigenet CD-22, som är 
ett transmembranglykoprotein i mogna B-
celler och som inte förekommer i stam- eller 
plasmaceller. Det uttrycks starkt i maligna 
B-cellslinjer. En antikropp mot antigenet 
(eprazumab) har utvecklats och radioisotopen 
90Y har fästs vid den med tetraxetankelat. I 
skrivande stund är registreringsprövningar 
för preparatet på gång. För kliniska radio-
nuklidbehandlingar mot lymfom riktade på 

Figur 3. En 70 år gammal kvinna med neuroendokrin pankreascancer i kaudadelen, gradus 2.  Den invasiva 
tumören sträckte sig till mjälten, ventrikelväggen och vänstra binjuren. Spridning till lymfkörtlarna förekom i övre 
buken och bäckenet. Hon hade behandlats med långverkande oktreotid och interferon. Allt som allt fick hon fem 
Lu-177-peptidreceptorbehandlingar, och efter det kunde den tidigare inoperabla tumören avlägsnas operativt. 
Bildserierna för att följa upp behandlingssvaret med Ga-68-oktreotat-PET visar att tumören blev betydligt mindre 
och att markörkoncentrationerna sjönk såsom SUVmax-värdena på bilderna indikerar. Spridningskkategorin 
ändrades också. Värdet för tumörmarkören kromogranin A (CgA) normaliserades under bildserien från 91,6 till 5,7. 
Det kan ytterligare nämnas att den kumulativa stråldosen för tumören var ytterst hög, 853 Gy. (1).
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CD-22 har det också införts två alfastrålare, 
225actinium (225Ac) och 227thorium (227Th) (ta-
bell 2). Det återstår att se vilken av dem som 
kommer att bli bestående behandlingspraxis. 

1.4 PSMA-behandlingar av prostatacancer

Lutetium-177-”PSMA” (prostataradioli-
gandterapi, PRLT)
De nyaste framstegen i behandlingen av 
prostatacancer är radioaktiva läkemedel 
som också söker sig till mjukdelsmetastaser; 
de äldsta av dem är “PSMA”-antikropparna 
7E11 och J591. De anspråkslösa resultaten i 
begynnelseskedet i början av 2000-talet för-
klaras av att antikroppen 7E11 binds till ett 
intracellulärt mål. Ur behandlingssynpunkt 
är det bra med ett intracellulärt mål, men 
för att behandlingen ska fungera optimalt 
krävs det att antikroppen har goda, aktiva 
internaliseringsegenskaper och att receptorn 
dimeriseras. 

För rutindiagnostik av prostatacancer med 
PET har vi också i Finland börjat använda 
PSMA-molekyler (prostate specific mem-
brane antigen). Ga-68-PSMA har varit längst 
i användning för diagnostik hos oss: Målmo-
lekylen är ett transmembranprotein och Ga-
68-PSMA binds till en extracellulär katalytisk 
domän. PSMA är en liten molekyl som är 
hämmare av detta enzymatiska membranpro-
tein. Molekylen produceras fortlöpande och 
kan verka både som folathydrolas och som 
glutamatkarboxipeptidas-II beroende på var 

i kroppen enzymet befinner sig (figur 4). Mål-
molekylen är alltså ett kroppseget enzym som 
deltar i metabolismen för både folsyra och för 
glutaminsyra. Man känner delvis till dess roll 
för cancersignaleringen, t.ex. i reguleringen 
av PI3K-rutt, men den centrala biokemiska 
funktionen i kroppen är fortfarande okänd. 
Nomenklaturen försvåras av att både mål-
molekylerna och de målsökande molekylerna 
kallas PSMA. Till råga på allt har enzymet 
ingenting väsentligt att göra med prostata. 

Av dåligt differentierade, metastatiska 
och kastrationsresistenta prostatacancrar 
(mCRPC) uttrycker fler än 95 procent PSMA 
(10) och PET/DT med 68Ga-PSMA-11 hittar 
de flesta cancerhärdar hos mCRPC-patienter 
(11–12). Härdar som är positiva vid PET/
DT-undersökning med 68Ga-PSMA-11 lämpar 
sig också för radioligandbehandling (RLT) 
med 177Lu-PSMA (13–14), men hittills har 
RLT med 177Lu-PSMA i huvudsak använts 
bara för behandling av långt framskriden 
mCRPC-sjukdom (15,16). En omfattande 
översikt om radioligandbehandling med 177Lu-
PSMA har visat att både 177Lu-PSMA-617 och 
177Lu-PSMA I&T (tabell 2) är bättre och har 
färre biverkningar än andra tredje linjens 
behandlingar. Av 669 patienter som fick RLT-
behandling med 177Lu-PSMA konstaterades en 
mer än 50 procents sänkning av PSA-värdet 
hos 44 procent, medan bara 21 procent av 
de 1 338 patienter som fick den nyaste kon-
ventionella tredje linjens behandling visade 
motsvarande sänkning av PSA-värdet (med-
eltal 44 procent mot 22 procent, p = 0,0002, 

Figur 4. Schematisk framställning av transmembranproteinet PSMA och dess uppgifter (publicerad tidigare på 
finska, Kairemo K. Eturauhassyövän uudet isotooppihoidot. BestPractice Hematologia ja onkologia. 2017; 7:20-24.).
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t-test) (16). Vid RLT med 177Lu-PSMA konsta-
terades objektiv remission oftare än vid tredje 
linjens behandling (31 av 109 patienter mot 
43 av 275 patienter, p = 0,004, χ2-test) (16). 
Biverkningar orsakade avbruten behandling 
oftare vid tredje linjens behandling än RLT 
med 177Lu-PSMA (22 av 66 patienter mot 0 av 
469 patienter, p < 0,001, χ2-test) (16). 

I behandlingen har man till exempel i 
Tyskland och Österrike strävat efter minst 
fyra cykler. Jag har själv praktisk erfarenhet 
av fler än 400 behandlingar, och cyklerna 
har varierat mellan två och elva beroende 
på patientens sjukdom. Patienten i figur 4 
har omfattande skelettmetastasering i hela 
kroppen och vidsträckt mjukdelssjukdom i 

bäckenregionen i den stora prostatan och 
vänstra sädesblåsan I övre raden i figur 4 har 
patienten avbildats med behandlingsdoser 
dagen efter infusionen. De första fyra cyklerna 
visas och det framgår att skelettsjukdomen 
försvinner stegvis. I mitten av figur 5 jämförs 
68Ga-PSMA-11-PET-bilder vid utgångsläget 
och efter fyra behandlingscykler; man ser 
att den omfattande skelettsjukdomen nästan 
helt har försvunnit. Tvärsnittsbilderna visar 
också att radioläkemedlet i början ansamlas 
utmärkt bra både i skelettmetastaserna och i 
mjukdelsmetastaserna och försvinner nästan 
helt efter fyra behandlingar. Längst nere visas 
hur PSA-värdena efter sex behandlingar sjun-
ker från 375 till 2. Läkemedlet ansamlas också 

Figur 5. Exempel på gammakamerabilder efter behandlingsdoser med 177Lu-PSMA-617 hos en 70 år gammal 
man: fyra cykler, översta raden. Patienten hade i utgångsläget ytterst vidsträckt skelettmetastasering och omfat-
tande mjukdelssjukdom i bäckenet. På den mellersta raden jämförs 68Ga-PSMA-11-PET-bilder (MIP-bilder) vid 
utgångsläget och efter fyra behandlingscykler; man ser att den omfattande skelettsjukdomen nästan helt har 
försvunnit. Tvärsnittsbilderna (PET- och PET-DT-fusionsbilder) visar också att det radioaktiva läkemedlet i utgångs-
läget ansamlas utmärkt bra i både skelett- och mjukdelsmetastaser och försvinner helt efter fyra behandlingar; 
numeriskt var minskningen 75 procent och slutligen efter sex behandlingar 95 procent. Längst nere visas utveck-
lingen av PSA-värdena, som under behandlingarnas lopp sjönk från 375 till 2,0 ng/ml.  Modifierad från Kairemo 
K. & Joensuu T., Lu-177-PSMA treatment for metastatic prostate cancer: case examples of major responses, Clin 
Transl Imaging 2018;  6(3): 223-237. https://doi.org/10.1007/s40336-018-0274-y.
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bland annat i spott- och tårkörtlarna, som är 
de kritiska organen vid denna behandling. An-
samlingen minskas med kylpåsar i samband 
med behandlingen. Den största biverkningen 
är att salivutsöndringen eventuellt minskar. 

I en egen analys av fler än 600 patienter 
konstaterades en PSA-sänkning på mer än 
50 procent hos 52 procent av patienterna, 
när utgångsnivån för S-PSA i genomsnitt var 
över 300. PSMA-behandlingen är inte särskilt 
toxisk: vid antikroppsbehandling med 177Lu-
PSMA J591 utvecklades trombocytopeni (mer 
än gradus 3) hos 55 procent av patienterna, 
medan 5 av 200 (mindre än 3 procent) patien-
ter fick trombocytopeni med småmolekylbe-
handling (177Lu-PSMA-617). 

I en tysk multicenterstudie visade hälften av 
patienterna med långt framskriden sjukdom 
ett betydande behandlingssvar, medan endast 
en fjärdedel av patienterna inte drog nytta 
av behandlingen. 177Lu-PSMA-617 tolereras 
väl och är ett beaktansvärt nytt verktyg för 
behandling av avancerad prostatacancer. 

Radioligandbehandling av prostatacancer 
(PRLT) med 177Lu-PSMA-derivat är fortfarande 
experimentell behandling, trots att det finns 
rikligt med patienterfarenhet och utmärkta pre-
liminära resultat. Dödligheten vid prostatacan-
cer hänför sig till långt framskriden metastatisk 
sjukdom, som kan orsakas av lymfatisk, hema-
togen eller lokal spridning eller en kombination 
av dessa. Också målinriktad radionuklidterapi 
har utvecklats till en ny beaktansvärd möjlig-
het vid svårbehandlad sjukdom. Enligt en tysk 
retrospektiv multicenterstudie var förekomsten 
av viscerala metastaser och koncentration av 
alkalisk fosfatas (AFOS) > 200 U/l negativa 
prognostiska faktorer. Medianöverlevnaden 
i denna studie som omfattade 145 patienter 
var 29,4 veckor, vilket är statistiskt signifikant 
längre än i ett motsvarande historiskt kon-
trollmaterial (19,7 veckor (HR: 0,44 (95 % CI: 
0,20–0,95) P = 0,031) (17). 

Det senaste decenniet har sex nya läkemedel 
fått försäljningstillstånd för behandling av ka-
strationsresistent metastatisk prostatacancer. 
De har i registreringsprövningarna konstate-
rats ge en betydande fördel med avseende på 
medianöverlevnad; de mest använda av dem 
är abirateron (10,0 månader), docetaxel (6,5 
månader och kabazitaxel (6,5 månader) (16, 
18, 19). I en ny egen analys som omfattade 
över 400 patienter från Europa, Syd-Afrika, 
Indien samt Australien var medianöverlevna-
den 31,4 månader utan skelettmetastaser, 16,7 
månader med skelettmetastaser (Kairemo, 
personlig information).

Enligt aktuell litteratur ger behandling med 
177Lu-PSMA RLT inga allvarliga biverkningar. 
Den vanligaste biverkningen är lindrigt il-
lamående, som förekommer hos färre än 20 
procent av patienterna och som delvis kan 
förebyggas med antiemetika. Trötthet i början 
av behandlingen förekommer hos färre än 25 
procent av patienterna (15–17). Muntorrhet 
(färre än 20 procent) förekommer också, men 
den är övergående och tolereras av största 
delen av patienterna. 

Enligt dosimetriska studier är njurarna 
kritiska organ. Den maximala stråldosen 
som absorberas i dem är 0,88 Gy/GBq 
för 177Lu-PSMA-617 och 0,93 Gy/GBq för 
177Lu-PSMA-I&T (20, 21). Inga studier har 
visat skadlig nefrotoxicitet (CTC gradus ≥ 3). 
Tumördoserna vid en behandlingscykel är i 
genomsnitt 23 ± 20 Gy (3,3 Gy/GBq). 

De genomsnittliga stråldoserna för skelett-, 
lymfkörtel-, lever- och lungmetastaser var 
26 ± 20 Gy (3,4 Gy/GBq), 24 ± 16 Gy (3,2 
Gy/GBq), 8,5 ± 4,7 Gy (1,28 Gy/GBq), och 
13 ± 7,4 Gy (1,7 Gy/GBq i angiven ordning 
(21, 22). 

Stråldosen minskar vid senare behandlings-
cykler (18). De genomsnittliga stråldoserna 
per lesion var 26 ± 21 Gy (3,5 Gy/GBq) vid 
första, 24 ± 19 Gy (3,3 Gy/GBq) vid andra, 20 
± 18 Gy (2,7 Gy/GBq) vid tredje och 18 ± 17 
Gy (2,4 Gy/GBq) vid fjärde behandlingen (21, 
22). Allvarlig (gradus 3 och 4) benmärgstoxi-
citet har konstaterats hos färre än 10 procent 
av patienterna. En europeisk metaanalys (16) 
och undersökningar i Australien visar att fler 
än två tredjedelar av mCRPC-patienterna har 
nytta av dessa 177Lu-PSMA-behandlingar (17). 

De nyaste PRLT-behandlingsmetoderna 
använder alfastrålare (Tabell 2), såsom 225Ac-
PSMA-617 (19, 24). Patienterna är fortfarande 
få, men preliminära resultat tyder på att någon 
betydande ytterligare fördel inte kan uppnås 
jämfört med de redan utmärkta resultaten med 
177Lu-PSMA-617. I den mest omfattande publi-
cerade undersökningen måste 5 patienter av 
40 avbryta behandlingen på grund av uteblivet 
behandlingssvar och 4 patienter på grund av 
muntorrhet. Av 38 patienter uppvisade 24 
(63 procent) en mer än 50 procents sänkning 
av PSA-värdet. Med 225Ac-PSMA-617 kunde 
tumörerna hållas under kontroll i genomsnitt i 
9,0 månader, hos fem patienter i mer än två år 
(19). Behandlingssvaret och den preliminära 
tumörkontrollen var bra vid sjukdom med yt-
terst dålig prognos, men verkar inte väsentligt 
skilja sig från resultaten med 177Lu-PSMA-617 
(16, 17, 21). Tvärtom verkar 225Ac-PSMA-617 
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ge muntorrhet (och eventuellt ögontorrhet) 
som bestående biverkning. Muntorrheten har 
visats bero på direkt inverkan av strålningen 
och är till sin natur bestående. En studie med 
11 patienter visar att det inte går att skydda 
sig mot muntorrhet ens med sialoskopisk 
intervention (24). De radioaktiva PSMA-
läkemedlen är trots allt mycket selektiva och 
det är möjligt att rentav behandla ögonmetas-
taser från prostatacancer (figur 6). 

2. Maligna sjukdomar 
(skelettbehandlingar)
2. 1 Bensökande betastrålande ämnen
Samariumbehandling är den mest använda 
skelettbehandlingen, och den har särskilt 
använts för att lindra smärta orsakad av 
skelettmetastaser. Nyttan av behandlingen 
är störst när den rådande metastaseringen 
är benuppbyggande (osteoblastisk), eftersom 
153samarium (153Sm)-lexidronat (metylendi-
fosfonat, EDTMP) söker sig till områden med 
stegrad fosformetabolism. 

Diagnosen är oftast prostatacancer, men 
behandlingen är inte diagnosbunden. His-
tomorfometri av benstommen visar att mer 
än 80 procent av prostatacancerns skelett-
metastaser är osteoblastiska, medan andelen 
vid exempelvis bröstcancer är 50 procent. 
Smärtsamma bröstcancermetastaser i skelet-
tet kan också behandlas med 153Sm-EDTMP. 

Av prostatacancerpatienterna har 10–20 
procent symtomgivande skelettmetastaser. 
Vid kastrationsresistent prostatacancer, som 
alltså inte längre reagerar på hormonbehand-
ling, har de flesta patienter skelettmetastaser. 
När cancern sprider sig till skelettet kan 
benstommen bli smärtsam och är mer utsatt 
för frakturer samtidigt som livskvaliteten för-
sämras också i övrigt. Vid kastrationsresistent 
prostatacancer är skelettmetastaser också den 
vanligaste dödsorsaken. Strontium (Sr-89)-
klorid och renium (Re-186)-etidronat är två 
radioaktiva läkemedel som är äldre än Sm-
153-lexidronat och registrerade i Europa. En-
ligt riktlinjer från europeiska organisationen 
för nukleärmedicin EANM bör patienter som 

Figur 6. Exempel på bildundersökning med gammakamera i samband med 177Lu-PSMA-617-behandling hos en 
60 år gammal man med ytterst omfattande skelettmetastasering i nedre ryggraden och bäckenet samt mjuk-
delssjukdom i lymfkörtlarna i mediastinum och i levern. På tvärsnittsbilder på ögonglobernas nivå (18F-PSMA-
1007-PET (A)- och PET-DT-fusionsbilder(a)) visas PET-fynd en timme efter behandlingen. Två veckor senare gavs 
den första behandlingen, och på SPECT- (5B) och SPECT-DT-fusionsbilder (5b) i samband med den behandlingen 
ses en ögonmetastas efter 24 timmar, som inte längre syns på motsvarande bilder efter den andra behandlingen 
fyra veckor senare (5C/5c). Alla tvärsnittsbilder är tagna på samma nivå. Patienten hade också en ögonmetastas 
av prostatacancern (syns på in vivo-bilderna 5B/5b), som säkerställdes histologiskt efter den första behandlingen 
och som försvann helt och hållet med en behandling. Patienten hade ögonvärk, som försvann i och med behand-
lingarna, och metastasen syns inte på bilderna efter den andra behandlingen (5C/5c). I figur 5D en HE-färgning 
och figur 5E en positiv PSA-färgning, som visar prostataursprunget. Modifierad från Kairemo K., et al. Eye symp-
toms in a prostate cancer patient, Clin Nucl Med 2020, under tryckning.
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övervägs för radionuklidbehandling med 89Sr-
Cl2, 153Sm-EDTMP eller 186Re-HEDP ha en 
sjukdom som framskrider under behandlingen 
(25). Smärtan måste vara betydande och så-
dan att den begränsar normala funktioner och 
kräver fortlöpande smärtmedicinering. Förut-
sättningarna för behandling måste säkerställas 
med radioisotopundersökning av skelettet 
(med gammakamera eller Na18F-PET) så att 
det konstateras minst en osteoblastisk smärt-
sam skeletthärd som är väsentlig för behand-
lingen. Behandlingen med dessa betastrålare, 
89Sr-Cl2, 153Sm-EDTMP eller 186Re-HEDP, är 
palliativ. Av patienterna hade 60–80 procent 
nytta av behandlingarna, men de hindrade 
inte den metastatiska sjukdomen från att 
framskrida. Osteoblastiska härdar kan med 
framgång behandlas förutom vid bröst- och 
prostatacancer också till exempel vid lung-
cancer. Multipelt myelom är en i huvudsak 
osteoklastisk sjukdom, så det är vanligen inte 
värt att behandla den med radioisotopbehand-
ling för skelettmetastaser, utan smärtan kan 
behandlas hos enskilda patienter. Till och med 
sjukdom som metastaserat enbart till benmär-
gen kan lindras med radionuklidbehandling 
av skelettet eftersom de smärtförmedlande 
receptorerna till största delen finns i det 
kortikala benet, där de bensökande ämnena 
ansamlas. 153Sm-EDTMP har redan ersatt 
radioläkemedlet  89strontiumklorit (89Sr-Cl2), 
som tidigare användes mycket för behandling 
av skelettmetastaser. Dess halveringstid är 

lång, mer än 50 dygn, medan den för 153sama-
rium är under två dygn. 186Re-HEDP används 
fortfarande i viss utsträckning (tabell 3, 1). 

2.2 En osteotropisk alfastrålare: radium-
223-klorid
Radium-223-klorid (Xofigo®) är det nyaste 
bensökande radioaktiva läkemedlet som har 
fått försäljningstillstånd och det första som 
konstaterats ge förlängd livslängd, förbättrad 
livskvalitet och smärtlindring hos prostata-
cancerpatienter med skelettmetastaser (26). 
Alfastrålningens inverkan begränsas till några 
celler och strålningen (2 neutroner + 2 pro-
toner) är högenergetisk (< 6,7 MeV) (figur 
2). Radium-223 sönderfaller till den stabila 
isotopen Pb-207. Sönderfallet orsakar en liten 
mängd gammastrålning (mindre än 1,1 pro-
cent), som vid behov kan användas när man 
bedömer den absorberade strålningsdosen: 
verkliga uppmätta dosen i benbildande celler 
är 1,140 Gy/MBq, hela dosen är 152 Gy/MBq 
och den nuvarande aktivitetsrekommendatio-
nen för patienten är 55 kBq/kg (26). 

223RaCl2 ökade livslängden för patienter med 
kastrationsresistent prostatacancer med 44 
procent i en fas III-studie jämfört med pla-
cebo, där studiens resultatmått var förväntad 
livslängd. Också antalet nya skeletthändelser 
minskade jämfört med placebo, och bioke-
miska markörer för bendestruktion norma-
liserades klart bättre (33 procent) jämfört 
med placebo (1 procent). 223RaCl2 förbättrar 

Radionuklid Halveringstid
[dygn]

β-energi
[MeV]

γ-energi
[MeV]

Räckvidd
[mm] medeltal

32P 14,3 1,71 - 0,7
89Sr 50,5 1,46 - 1,4
90Y 2,7 2,25 - 3,8
131I 8,1 0,61 0,36 0,8
153Sm 1,95 0,71 0,10 0,8
166Ho 1,13 1,96 0,08 2,2
169Er 9,4 0,35 0,03 0,3
177Lu 6,7 0,50 0,21 0,8
186Re 3,7 1,07 0,14 0,9
188Re 0,71 2,12 0,16 3,7

 
Tabell 3. Radionuklider som används vid radioisotopbehandling och deras egenskaper. Halveringstiden påverkar 
bland annat behandlingens längd och vid upprepad behandling också behandlingsintervallen. β-energin och 
räckvidden påverkar behandlingseffekten och den lokala vävnadsdestruktionen; γ-energin anger hur radionukli-
den kan användas för bilddiagnostik med exempelvis gammakamera. Dessutom påverkas alla dessa fenomen av 
fördelningen av radionuklidernas energier och deras andelar (1). 
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livskvaliteten och minskar tiden på sjukhus (1, 
26, 27). 223RaCl2 kan oftast kombineras med 
andra behandlingar, och enligt preliminära 
uppgifter är behandlingsresultaten lovande. 
Behandlingarna kan ges också på små enheter 
och de medför inga betydande biverkningar. 
De största materialen med Ra-223 på en-
skilda centra omfattar redan nu hundratals 
behandlingar (28). Trots att mängden sjukdom 
som ses vid Na18F-PET/DT-undersökning 
har prognostisk betydelse, tycks bedömning 
av behandlingssvaret efter några cykler inte 
ha någon betydelse för slutresultatet (28). 
Na18F-PET/DT är dock viktig för att bedöma 
behandlingssvaret eftersom situationen kan 
utvärderas kvantitativt för enskilda lesioner 
(figur 7). 

3. Maligna sjukdomar  
(selektiva behandlingar)
Maligna sjukdomar har behandlats med lo-
kalt applicerade radionuklider. Här beskrivs 
selektiv behandling av levermetastaser (SIRT) 
samt nämns kort intratumorala behandlingar. 

3. 1 SIRT
Radioembolisering av levermetastaser (selec-
tive internal radiation therapy, SIRT) är en 
behandlingsmetod där betastrålaren 90yttrium 
(90Y) fästs vid glas- eller resinpartiklar (29). 
Det finns två registrerade preparat i världen 
(SirSpheres®, TheraSphere®) som är i rätt 

omfattande användning. Dessutom genom-
går några preparat kliniska prövningar. De 
viktigaste strålkällorna är, vid sidan av 90Y, 
166holmium (166Ho) och 188renium (188Re). 
SIRT-behandling har också kombinerats 
med andra cancersökande behandlingar där 
patienten också getts alfastrålare,

Behandlingen grundar sig på levermetasta-
sernas avvikande blodcirkulation och strål-
ningen administreras via leverartären, efter-
som den friska levervävnaden får största delen 
av sin blodförsörjning via portvenen. Leverns 
blodcirkulation uppvisar ibland stor individu-
ell variation, och då görs katetriseringen av en 
interventionell radiolog. Radiologen för med 
en kateter de strålemitterande partiklarna 
selektivt till metastaserna via de artärgrenar 
som levererar blod till dem. Partiklarna är till 
sin storlek sådana att de fastnar i arteriolerna 
och de är ofta på lång sikt biologiskt nedbryt-
bara. De avvikande blodkärl som leder från 
levern till systemkretsloppet täpps till med 
emboliseringsteknik. Före SIRT-behandlingen 
säkerställs det med bildundersökning med 
99mteknetium (99mTc)-MAA (albuminmakro-
aggregatpartikel) att 90Y-partiklar av samma 
typ inte kan hamna i lungorna, hjärnan eller 
området kring levern (1). 

För att genomföra behandlingen krävs ett 
multiprofessionellt team med expertis inom 
åtminstone interventionell radiologi, nukle-
ärmedicin och onkologi. Därför koncentreras 
behandlingarna till universitetssjukhusen. 

Figur 7. Exempel på bildundersökning med Na18F-PET för att bedöma behandlingssvaret i samband med 223RaCl2-
behandling vid ytterst omfattande skelettmetastasering vid utgångsläget samt efter tre respektive sex cykler. 
 Behandlingssvaret varierar kraftigt för olika lesioner och det uppkommer också ny sjukdom. Publiceras med 
tillstånd av Springer Nature Switzerland AG 2020 från Kairemo K & Macapinlac HA. Sodium fluoride imaging  
in oncology. in K. Kairemo, H.A. Macapinlac (eds.) Sodium fluoride PET/CT in clinical use, Clinician´s guides to 
radionuclide hybrid imaging, https//doi.org/10.1007/978-3-030-23577-2_3, p. 21. 
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Behandlingarna är inte kurativa men de hin-
drar klart att sjukdomen framskrider. Utökad 
livslängd har dock inte uppnåtts ens i stora 
multicenterstudier. Problemen har ibland gällt 
forskningsupplägget, eftersom stråldoserna 
vid SIRT har varit små också i omfattande 
prövningar och doserna inte har standardise-
rats. Det finns dock talrika enskilda patienter 
som har haft betydande nytta av behandling-
arna, såsom patienter med kolorektalcancer 
med omfattande levermetastasering. Nyttan 
av behandlingen beror på var sjukdomen 
finns, på mängden angripen vävnad och på 
den arteriella cirkulationens anatomi. Också 
annan tidigare eller samtidig behandling 
inverkar på resultatet. Därför är individuell 
bedömning i ett multiprofessionellt team en 
del av lyckad SIRT-behandling. 

3.2 Intratumorala och lokoregionala 
behandlingar
Intratumorala radionuklidbehandlingar har 
getts vid tiotals olika indikationer. De har 
använts vid olika slags sällsynta intrakavitära 
maligniteter. Vid behandlingarna har man 
använt tumörsökande ämnen och också olika 
slags kolloidpartiklar för att öka den lokala 
stråldosen i tumören. 

Förutom rariteter har också hundratals 
hjärntumörer behandlas intratumoralt. De har 
med goda resultat behandlats med Ommaya-
reservoarinjektion eller via någon annan kate-
ter som har applicerats neurokirurgiskt. Mest 
har man använt antikroppar eller kolloider 
stämplade med 90Y eller 131I. Hjärntumörer 
har också behandlats med intraarteriella antri-
kroppsinjektioner i a. carotis, varvid man har 
uppnått högre koncentration i tumören än vid 
systemisk dosering (1). 

Målet har varit att också behandla diffus 
sjukdom lokoregionalt. Som exempel kan 
här nämnas försök att behandla meningeal 
karcinomatos med intratekal 131I-kolloid samt 
pleural och perikardial effusion med 131I-
märkta antikroppar. De bästa resultaten har 
dock uppnåtts vid behandling av peritoneal 
karcinomatos med 90Y- eller 131I-märkta mo-
noklonala antikroppar. Trots att resultaten 
har varit synnerligen betydelsefulla har litet 
patientantal och avsaknaden av registrerade 
radioaktiva läkemedel begränsat den kliniska 
användningen. 

Kalevi Kairemo
kalevi.kairemo@gmail.com
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Summary
Radionuclide therapy of cancer – from radioactive iodine to theragnostics A review.
Radioiodine is the most common radiopharmaceutical, used since 1941 for treating hyperfunction and 
cancer in the thyroid (beta-rays). It also enables imaging of thyroid gland and thyroid cancer metastases 
(gamma-rays). Radioiodine is an ideal radiotheragnostic agent, because it suits for patient selection, 
primary diagnosis, follow-up and therapy of thyroid diseases. The most common radionuclide treatments 
for other malignancies are peptide receptor radionuclide therapy of neuroendocrine neoplasms; radio-
ligand treatments of prostate cancer; palliative treatments of skeletal metastases; radioembolization.   
An up-to-date listing of new treatments is provided, including rare diseases. Radionuclide treatments are 
effective, well-tolerated in selected patients.
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Trots att prognosen för bröstcancer nu för 
tiden generellt är mycket god, kan sjukdomen 
indelas i flera undergrupper med mycket olika 
beteende, återfallsrisk och behandlingsmöj-
ligheter. Den viktigaste prognostiska faktorn 
med avseende på återfall är hur spridd sjukdo-
men är när diagnosen ställs. Lokal bröstcan-
cer begränsad till bröstet har den bästa prog-
nosen oberoende av sjukdomens biologiska 
undergrupp. Om bröstcancern har spridits till 
armhålan är det å andra sidan alltid ett tecken 
på att cancerceller har kommit in i patientens 
blodbana. Då beror patientens prognos på 
hur bra man lyckas eradikera sjukdomen ur 
blodbanan med adjuvanta behandlingar, men 
också på tumörens biologiska egenskaper så-
som förmåga att bilda metastaser, samt på hur 
bra immunsvaret kan förstöra cancerceller i 
kroppen. Det finns alltså inget omedelbart 
samband mellan förekomsten av metastaser i 
armhålan och risken för ytterligare metastase-
ring. Historiska kontroller från tiden före den 
moderna adjuvanta bröstcancerbehandlingen 
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Bröstcancer – från en enskild 
sjukdom till flera distinkta entiteter
Minna Tanner

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Finland liksom i de övriga västlän-
derna. I Finland diagnostiseras årligen cirka 5 000 nya fall av bröstcancer, vilket utgör cirka 
en fjärdedel av alla cancerfall hos kvinnor. Man har bedömt att ungefär var åttonde kvinna i 
västländerna drabbas av bröstcancer under sin livstid. Trots det ligger bröstcancer bakom bara 
15 procent av alla dödsfall i cancer hos kvinnor. I Finland är prognosen för bröstcancer mycket 
god, nästan 91 procent av patienterna är vid liv fem år och 85 procent tio år efter diagnosen. 
Det är dock inte hela sanningen, eftersom endast hälften av bröstcanceråterfallen sker inom 
fem år och resten fördelas på upp till 25 år efter diagnosen. Allt som allt verkar 80 procent av 
bröstcancrarna inte återkomma under patientens livstid. Cirka 850 kvinnor avlider dock årligen 
i bröstcancer, vilket gör sjukdomen till den vanligaste dödsorsaken vid sidan av de alkoholrela-
terade dödsfallen bland kvinnor i arbetsför ålder.

visar att bara cirka hälften av de bröstcancrar 
som har sått så kallade cirkulerande cancer-
celler i blodbanan någonsin manifesteras som 
metastaserad bröstcancer. Det står alltså klart 
att bröstcancer inte kan behandlas som en en-
hetlig sjukdomsentitet, utan den indelas i flera 
undergrupper som beter sig olika. Dessutom 
är en del av bröstcancrarna heterogena; de 
kan alltså innehålla flera undergrupper som 
beter sig och behandlas på olika sätt.

Bröstcancer kan på rent terapeutiska grun-
der grovt indelas i tre grupper: hormonposi-
tiva, HER2-positiva och så kallade trippelne-
gativa bröstcancrar. Biokemiskt indelas var 
och en av grupperna i ett mycket större antal 
undergrupper som delvis överlappar varandra. 

Den vanligaste undergruppen av bröstcan-
cer är den så kallade hormonpositiva typen 
som utgör cirka 80 procent av bröstcan-
cerfallen. Tillväxtsättet för denna bröstcan-
certyp är östrogenberoende; den uttrycker 
således östrogenreceptorn (ER). Tumörerna 
kan också uttrycka progesteronreceptorer 
(PgR). Vid behandlingen av dessa tumörer 
kan hormonella läkemedel användas. Deras 
verkningsmekanism grundar sig på hämning 
av syntesen av vävnadsöstrogen (så kallade 
aromatashämmare) eller på bindning till öst-
rogenreceptorerna så att läkemedlet tävlar 
med östrogenet om receptorerna (antiöstro-
gener). Dessa läkemedel kan användas både 
som adjuvant behandling vid bröstcancer i ett 
tidigt stadium eller som behandling för spridd 



47Årgång 179 Nr 1, 2019 

sjukdom. Hormonpositiv bröstcancer kan 
grovt indelas i två huvudgrupper, så kallad 
luminal A-typ och luminal B-typ Typiskt 
för luminal A-tumörer är stark hormonre-
ceptorpositivitet med avseende på både ER 
och PgR och långsam tillväxt. Tumörerna 
är vanligen väl differentierade så kallade 
gradus 1-tumörer. Tumörer av luminal B-typ 
växer snabbare, ER kan vara på lägre nivå 
än hos luminal A-tumörer, PgR saknas ofta 
helt, tumörerna är klart snabbväxande och 
differentieringsgraden är lägre (gradus 2–3). 
En del av luminal B-tumörerna uttrycker 
förutom hormonreceptorer också proteinet 
HER2. Det finns ingen klart definierad gräns 
mellan tumörer av luminaltyp A och B utan 
det är fråga om ett biologiskt kontinuum 
som avspeglar antalet somatiska mutationer 
i tumörerna. Ju fler somatiska mutationer, 
desto sämre differentieringsgrad och desto 
större celldelningsaktivitet. Trots att det inte 
finns en klar biologisk gräns används ofta en 
positivitetsprocent på 20 vid ki-67-färgning, 
som anger tumörens celldelningsaktivitet, 
för att definiera ett gränsvärde mellan grup-
perna luminal B och A. Hormonberoende 
bröstcancer i framskridet stadium kan i dag 
behandlas också med nya målinriktade läke-
medel i kombination med de ovan nämnda 
hormonella läkemedlen. Till de mest effek-
tiva av dessa målinriktade läkemedel hör 
hämmarna av så kallat cyklinberoende kinas 
4/6 (CDK4/6-hämmare), som verkar vara 
effektiva vid alla undergrupper av hormon-
beroende bröstcancer. Det finns åtminstone 
ännu inte något erkänt test som kan förutsäga 
effekten av dessa läkemedel. Hämmare av 
proteinet Pl3K verkar å andra sidan enbart ha 
effekt vid tumörer som har en mutation i detta 
protein. Forskning pågår också om många 
andra läkemedel som inriktar sig på specifika 
mutationer i cancergenerna, och de undersöks 
i kombination med hormonläkemedel och/
eller CDK4/6-hämmare vid hormonpositiv 
bröstcancer.

Proteinet HER2 är aktivt vid cirka 15 pro-
cent av bröstcancrarna, och av dem är färre än 
hälften också hormonreceptorpositiva (tumör 
av typ luminal B). HER2 är en tyrosinkinas-
receptor i cellmembranet, med en receptordel 
för tillväxtfaktor utanför membranet och en 
aktiverande tyrosinkinasdel på inre sidan 
av membranet. HER2 ger cancercellerna en 
tillväxtfördel, och proteinets aktivering kan 
undersökas antingen genom att färga protei-
net och/eller genom att mäta replikeringen 
av HER2-genen i ett cellprov. HER2-positiv 

bröstcancer kan enligt nuvarande uppfatt-
ning indelas i åtminstone fyra undergrupper. 
Undergrupperna har för närvarande klinisk 
terapeutisk betydelse endast med avseende 
på om tumörerna är hormonreceptorpositiva 
eller hormonreceptornegativa. Målinriktade 
läkemedel mot proteinet HER2 har utvecklats 
för HER2-positiv bröstcancer. Det första av 
dessa, HER2-antikroppen trastuzumab, har 
varit i bruk ända sedan millennieskiftet, först 
vid utspridd sjukdom och sedan 2005 också 
som adjuvant behandling. Efter det har HER2-
antikroppen pertuzumab introducerats. Den 
används tillsammans med trastuzumab vid 
behandling av både tidig och spridd HER2-
positiv bröstcancer. Proteinet HER2 kan ock-
så angripas med trastuzumabemtansin, som 
är ett konjugat av antikropp och cytostatika. 
Medlet används vid utspridd bröstcancer, och 
det verkar också vara effektivt som adjuvant 
behandling för patienter med kvarstående 
sjukdom efter den preoperativa så kallade 
neoadjuvantbehandlingen. Småmolekylära 
HER2-tyrosinkinashämmare, såsom lapati-
nib, kan också användas i kombination med 
trasuzumab, cytostatika eller hos ER-positiva 
patienter också med hormonala läkemedel. 
Det nyaste tillskottet till den adjuvanta be-
handlingen är HER2-tyrosinkinashämmaren 
neratinib, som särskilt verkar hindra återfall 
av hormonpositiv HER2-positiv sjukdom.

Den tredje bröstcancergruppen är de så 
kallade trippelnegativa tumörerna, som alltså 
är negativa för ER, PgR och HER2. Dessa tu-
mörer är de mest sällsynta och omfattar färre 
än tio procent av bröstcancerfallen. Det är en 
mycket heterogen grupp som består av flera, 
upp till sju olika sjukdomsentiteter. Den enda 
gemensamma nämnaren är att dessa bröstcan-
crar varken kan behandlas med hormonella 
läkemedel eller med läkemedel mot HER2. 
Fyra grupper har för närvarande terapeutisk 
betydelse. Androgenreceptorn (AR) uttrycks 
i en del av de trippelnegativa tumörerna och 
den kan ha terapeutisk betydelse i denna 
undergrupp, som till sina biologiska egenska-
per påminner om luminal typ B-tumörerna. 
I denna undergrupp av bröstcancer har det 
beskrivits behandlingssvar för antiandroge-
ner, som vanligen används vid behandling 
av prostatacancer, och nya bättre läkemedel 
är för närvarande under utveckling. En del 
av de trippelnegativa bröstcancertumörerna, 
eller immuncellerna i tumörerna, uttrycker 
PD-L1-proteiner som deltar i samspelet i im-
munsvaret. Dessa tumörer är känsliga för lä-
kemedel som modulerar immunsvaret. En del 
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av de hormon- och HER2-positiva tumörerna 
är visserligen likartade i detta avseende, men 
de immunmodulerande läkemedlen, såsom 
atezolitzumab och pembrolizumab, har hittills 
undersökts bara för trippelnegativ bröstcan-
cer. För andra undergrupper av bröstcancer 
har studier först nu påbörjats. En del av de 
trippelnegativa tumörerna påminner om de 
som förekommer vid hereditär bröstcancer 
hos bärare av mutationerna BRCA1 eller 
BRCA2. Det har utvecklats särskilda läke-
medel för bröstcancer hos bärare av dessa 
genmutationer, så kallade PARP-hämmare 
som drar nytta av en brist i mekanismen för 
reparation av DNA-skador hos mutationsbä-
rarna. Till en fjärde grupp av trippelnegativa 
tumörer hör tumörer med snabb celldelning. 
För dem saknas för närvarande andra be-
handlingsmetoder än traditionella cytostatika. 

Vid bröstcancer undersöks alltså i dag för-
utom den histopatologiska grunddiagnostiken 
också ER, PgR, HER2 och ki-67 som utvisar 

celldelningsaktiviteten. Det verkar stå klart 
att diagnostiken de närmaste åren snabbt 
kommer att utvidgas till att omfatta också 
bestämning av specifika mutationer och im-
munologiska parametrar. Behandlingen av 
bröstcancerpatienter kommer således att bli 
allt mer individuell. 

Minna Tanner
minna.tanner@psph.fi
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Spridd tarmcancer är den tredje vanligaste 
cancerformen i västvärlden och den näst 
dödligaste formen av cancer (1). I Finland 
konstaterades 3 359 nya tarmcancerfall och 
inträffade 1 376 dödsfall år 2016 (2). Fem-
årsöverlevnaden har stadigt blivit bättre och 
är nu 64–69 procent hos både män och kvin-
nor med rektum- respektive koloncancer (3). 
Metastasering vid diagnostillfället finns hos 
20–25 procent av tarmcancerfallen och de 
står för två tredjedelar av de metastaserade 
fallen, och knappt en tredjedel av de kurativt 
behandlade fallen metastaserar (4). Metas-
taserad sjukdom är oftast utom räckhåll för 
kurativ behandling. 

Äldre utgör största delen av tarmcancerfal-
len och 71 år är medelåldern för insjuknande. 
Andra bakomliggande sjukdomar och hög 

SKRIBENTEN

Alla bäckar små förbättrar 
prognosen vid spridd 
kolorektalcancer
Pia Österlund

Kolorektalcancer är den näst vanligaste cancerformen i västvärlden. En tredjedel av fallen får 
metastatisk sjukdom, varav två tredjedelar synkront i samband med att modertumören upptäcks. 
Diffusa eller obefintliga symtom ligger ofta bakom sen diagnos. Behandlingen är kurativ hos 
enstaka patienter med kirurgi av både primärtumör och alla metastaser, ofta i kombination med 
läkemedelsbehandling. Medellivslängden fördubblas och över hälften är vid liv fem år efter 
metastaskirurgi. Behandlingen av spridd tarmcancer har utvecklats de två senaste årtiondena 
och den förväntade livslängden femfaldigats till 2,5 år. Fluoropyrimidiner är fortfarande hörn-
stenen i behandlingen och kombineras med oxaliplatin och/eller irinotekan, samt biologiska 
läkemedel som panitumumab, cetuximab eller bevacizumab. Speciellt de biologiska läkemedlen 
skräddarsys bland annat enligt primärtumörens lokalisation, KRAS/NRAS/BRAF-mutationer och 
mikrosatellitinstabilitet. Patientens livskvalitet uppehålls med palliativ symtombehandling i kom-
bination med kemoterapi. Palliativa lokalbehandlingar används allt oftare i fall med begränsad 
metastasering och kan ge långa behandlingsfria intervall och symptomlindring. Spridd tarmcan-
cer är den multidisciplinära konferensens segertåg, där den samlade kunskapen, humaniteten, 
erfarenheten och skickligheten gagnar patienten.

Pia Österlund, MD, docent, biträdande överläkare 
på Cancerkliniken vid Tammerfors universitets-
sjukhus

biologisk ålder ställer stora krav på expert-
kompetens hos de behandlande läkarna (5). 
Studier med äldre patienter hjälper oss att 
välja behandlingsalternativ mer optimalt (6).

Primärtumörens lokalisation påverkar 
metastaseringsprofilen
Tamcancer metastaserar oftast till lever (70 % 
i ett tyskt material, n = 385), lungor (24 %), 
avlägsna lymfkörtlar (16 %), peritoneum 
(15 %), och lokalrecidiv ses vid < 10 % (4, 
7). Mera sällsynta metastaslokalisationer är 
skelettet (4 %), centrala nervsystemet (CNS 
2 %), ovarier (1 %), mjukdelar (1 %), binjuren 
(1 %), njurarna (1 %) och pleura (1 %) (4), 
men metastasering ses även i endometrium, 
urinvägar, gallvägar, pankreas, sköldkörtel, 
testiklar osv. (enligt en finsk studie, n = 1086) 
(7). Som enda metastaslokal ses oftast lever 
(48 %), lunga (6 %) och peritoneum (4). 

Nygamla rön är att primärtumörens lokalisa-
tion har betydelse för metastaseringsprofilen. 
Vid rektalcancer ses oftare lungmetastaser 
eller CNS-metastasering. Vid högersidig tarm-
cancer ses mer peritoneal eller ovarial metas-
tasering, och vid vänstersidig koloncancer mer 
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levermetastasering (4, 7, 8). Dessa fynd har be-
tydelse vid uppföljning av cancer efter kurativ 
operation av primärtumören. Möjligheten till 
kurativ metastasresektion är alltså lite högre 
vid vänstersidiga kolontumörer.

Ett av de viktigaste nya rönen är att pri-
märtumörens lokalisation påverkar valet av 
biologiskt läkemedel (9).

Tarmcancer uppstår via en räcka 
genetiska mutationer som påverkar 
behandlingsalternativen
Adenomkarcinomsekvensen lanserades 1992 
av Cho och Vogelstein (10). Enligt denna 
teori uppkommer tarmcancer via aktivering 
av onkogener och inaktivering av tumörsup-
pressorgener. I den andra fasen sker successivt 
mutationer i åtminstone fyra eller fem gener, 
vilket sedan leder till en malign tumör. Den 
tredje teorin är att dessa förändringar sker 
i en speciell följd som definierar tumörens 
biologiska egenskaper. 

De vanligaste mutationerna i tarmcancer 
är mutation i RAS–genen, och detta ses i 
hälften av fallen och denna förändring ses 
ganska tidigt i adenomkarcinomsekvensen. 
KRAS- och NRAS-mutationer har stor bety-
delse för behandlingsalternativen vid metas-
taserad sjukdom och testas rutinmässigt hos 
alla behandlingsbara patienter. Mutationer i 
RAS-genen är en negativ prediktiv faktor för 
behandling med hämmare av receptorn för 
epidermal tillväxtfaktor (epidermal growth 
factor receptor, EGFR), men påverkar inte 
behandlingseffekten hos hämmare av vaskulär 
endotelial tillväxtfaktor (vascular endothelial 
growth factor, VEGF). 

Den näst vanligaste mutationen är p53 som 
är en tumörsuppressor, men den har inga kli-
niska implementeringar än så länge. 

BRAF, speciellt V600E–mutationen, är 
en negativ prognostisk faktor och eventuellt 
en negativ prognostisk faktor för EGFR-
hämmare (11). Den första randomiserade 
studien som kombinerar EGFR-, BRAF- och 
MEK-hämmare rapporterades i juli 2019 
(12). Men enligt den senaste informationen 
är mutationer i klass 3 non-V600E ofta inte 
aktiverande och patienterna behandlas som 
non-BRAF-muterade (13). 

Hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) ses i 
cirka 4 procent av de metastatiska fallen och 
en del av dessa är Lynchs syndrom men även 
hypermetylering kan leda till MSI-H. MSI-H 
är en negativ prognostisk faktor för cytosta-
tikabehandling och dessa fall kan eventuellt 

ha nytta av behandling med hämmare av 
programmed death (ligand) (PD-1/PD-L1) 
men behandlingsresultaten är i detta skede 
ganska preliminära [11]. 

Nya målsökande läkemedel testas aktivt. 
De som är närmast rutinbehandling är riktade 
mot NTRK/ALK/ROS/RET-fusionsgener, 
Her2, POLE osv. (14). Typiskt för dessa är 
en frekvens på < 2 % och ofta en bättre be-
handlingsrespons än hos icke-målsökande 
mediciner.

Behandlingsintentionen är oftast 
en kombination av palliativ och 
bromsande behandling
Palliativ behandling behövs ofta under hela 
sjukdomstiden och symtomen behandlas indi-
viduellt. Det palliativa teamet involveras oftast 
redan i början av det bromsande skedet och 
tar successivt över allt mer behandlingsansvar. 
Nutritionsproblem och avmagring ses hos en 
betydande del av tarmcancerpatienterna, och 
nutritionsbehandling påverkar behandlingsto-
leransen och behandlingseffekten gynnsamt 
(15). Smärta ses främst vid lokalrecidiv, men 
de flesta parenkymorgan ger ingen smärta 
om inte ytan affekteras. Oftast svarar smär-
tan bra på opioider. Psykosocialt stöd är av 
stor betydelse och hela familjen involveras 
i allt högre grad för optimalt välbefinnande 
(16). Genetiker och kliniker samarbetar i de 
knappa 5 procent av fallen som har ärftlig 
cancer och screening främst med koloskopi 
kan förhindra cancer i många fall.

Läkemedelsbehandling vid metastaserad 
kolorektalcancer ges med intentionen ”mer 
dagar och mer i dagen” (Österlund P., person-
lig kommunikation 1998) och är väldigt sällan 
kurativ. Medellivslängden vid metastaserad 
sjukdom har förbättrats betydligt från cirka 5 
månader i slutet av 1900-talet (17) och är idag 
drygt 16 månader populationsbaserat (17) och 
drygt 30 månader i studiematerial (18-20). 

Fluoropyrimidiner med eller utan modula-
torer var länge det enda behandlingsalterna-
tivet vid spridd cancer med en medellivslängd 
på knappt ett år för patienten (21). Cytostati-
kapreparaten oxaliplatin och/eller irinotekan 
kombineras med fluoropyrimidiner för att för-
bättra behandlingssvaret och ge längre effekt 
och därmed längre progressionsfri överlevnad 
(PFS) och total överlevnad (overall survival, 
OS) (22-26). Valet mellan irinotekan och 
oxaliplatin påverkas mest av deras toxicitets-
profil. Irinotekan ger oftare alopeci och diarré, 
medan oxaliplatin ger neurotoxicitet (9). 
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Målsökande läkemedel med kombinations-
cytostatika ges rutinmässigt om inte kontra-
indikation föreligger (9). Valet ligger mellan 
EGFR-hämmare (cetuximab eller panitumu-
mab) och VEGF-hämmare (bevacizumab) i 
första linjens behandling och behandlingsin-
dikationen cytoreduktiv eller stabiliserande 
påverkar valet [9]. I vänstersidig primärtumör 
utan KRAS-, NRAS- eller BRAF-mutationer 
ger tillägg av EGFR-hämmare den bästa 
responsen och de ges om man behöver djup 
respons vid symptomatisk metastasering. Vid 
högersidig primärtumör ges bevacizumabba-
serad behandling oberoende av mutations-
profil. Vid BRAFV600E- mutation eftersträvar 
man så effektiv behandling som möjligt och 
kombinerar ofta bevacizumab med en trip-
pelcytostatikakombination. VEGF-hämmare 
ger generellt lite mindre subjektiva besvär än 
EGFR–hämmare, som ger hudproblem och 
det påverkar livskvaliteten. 

Andra eller tredje linjens behandling är ofta 
korsbyte av både cytostatika och målsökande 
läkemedel, (oxaliplatin  irinotekan och 
EGFR  VEGF medan man fortsätter med 
fluoropyrimidinbasen) [9]. 

Senare linjens behandling är regorafenib 
eller trifluridin/tipiracil som ges med stabi-
liserande intention. Dessa behandlingar ger 
sällan respons och överlevnadsfördelen är 
måttlig (27, 28). 

Kurativ behandling med 
metastaskirurgi är möjlig hos allt fler
Kolorektalcancer har en annorlunda metasta-
seringsprofil än många andra solida tumörer 
och oligometastasering (< 10 metastaser) till 
ett eller två organ ses oftare. Oligometaserad 
cancer ska alltid diskuteras på en multidiscipli-
när konferens (MDK) i det skede som metas-
taseringen konstateras, och även vid de första 
responsevalueringarna, för att möjliggöra 
metastasresektion eller lokal behandling med 
kurativt mål (9). De vanligaste metastasloka-
ler som kan opereras i kurativt syfte är lever, 
lunga och peritoneum samt lokalrecidiv, men 
även ovarie- och hjärnmetastaser kan ibland 
opereras med långtidsöverlevnad som mål (9).

Upp till 40 procent av de finländska patien-
terna i RAXO-studien (n = 1086) var rese-
kabla vid centraliserad resektionsevaluering 
[29]. I diagnosskedet var 28 procent operabla, 
och 12 procent blev resekabla med effektiv 
konversionsbehandling. I konversionssyfte 
ges kombinationsbehandling med den effek-
tivast möjliga cytostatikakombinationen och 

målsökande läkemedel (9). Medelöverlevna-
den var 6,7 år hos de resekerade patienterna 
i det finländska materialet (29). Femårsö-
verlevnaden är över 50 procent i de nyare 
patientserierna, men återfall ses hos många 
fler. Återfallen är reresekabla hos en del. 

Neoadjuvant (före operation) och adjuvant 
(efter operation) behandling ges för att minska 
risken för återfall efter metastasresektion (9). 
Både fluoropyrimidiner och oxaliplatinbase-
rad behandling har studerats och förbättrar 
prognosen (30, 31).

Lokalbehandling ger långtidskontroll 
och läkemedelsbehandlingsfri tid
Vid oligometastatisk sjukdom bör MDK-
evalueringen även ta ställning till lokalbe-
handling. Målet med dessa behandlingar 
är långtidskontroll och även kuration hos 
enstaka patienter (9). Långtidskontroll utan 
behandling är ofta ett mycket gott behand-
lingsmål med tanke på livskvaliteten. Dessa 
alternativ glöms dock ibland bort i djungeln 
av läkemedelsbehandlingar och försöken att 
uppnå metastaskirurgi.

De lokala behandlingsformerna innefattar 
ablation med värme, kyla eller ”elektrovapo-
rering”, lokal extern strålbehandling, så kallad 
stereotaktisk strålbehandling, lokal intern 
strålbehandling som t.ex. brakyterapi, selektiv 
intraarteriell radioterapi (SIRT), transarteriell 
kemoembolisering (TACE) där cytostatika 
och ockluderande partiklar sprutas in i de 
lokala blodkärlen, samt lokal kemoterapi (9). 

Effektivt samarbete mellan 
specialiteterna har förbättrat 
prognosen för finländska patienter 
med metastaserad tarmcancer 
Alla bäckar små innefattar primärvården 
och företagshälsovården som tidigarelagt 
diagnostiken vid tumörmisstanke (i avsaknad 
av ett allmänt screeningsprogram i Finland), 
gastroenterologer som behandlar fallen av 
Crohns sjukdom och ulcerös kolit allt bättre, 
bättre förutsättningar för koloskopi och bättre 
undersökningar, noggrannare och snabbare 
patologi, effektiviserad och utökad moleky-
lärpatologisk diagnostik, förbättrad genetik 
med bland annat HNPCC- och FAP-registren 
och forskningen kring dem, tekniskt bättre 
radiologiska undersökningar och systematise-
rade utlåtanden, bättre tarmkirurgi som görs 
endast på behövande, förbättrat peroperativt 
vårdprogram med kortare sjukhusvistelse, 



52 Finska Läkaresällskapets Handlingar

betydligt utökad resektionskirurgi utanför 
solitär lever- och lungmetastasering och för-
bättrad onkologisk behandling – bara för att 
nämna några. 

RAXO-studien har under året väckt stort 
internationellt intresse (7, 29) och diskussan-
ten för abstraktet vi presenterade på världs-
kongressen ASCO i juni konstaterade att ”vi 
måste försöka replikera det som finländarna 
gjort” (29). Över hundra kolleger i Finland har 
deltagit i det frivilliga RAXO-arbetet i snart 
tio år och det är MDK-verksamhet på superb 
nivå, som möjliggjort fantastiska behandlings-
resultat i landets alla 21 sjukvårdsdistrikt. 
Denna studie kommer att generera tiotals 
publikationer och flera doktorsavhandlingar 
under de kommande månaderna och åren, 
med målet att förstå tarmcancer på ett sådant 
sätt att det gagnar patienten och de behand-
lande teamen. 

Sammanfattning
Behandlingen av friska och unga personer 
har utvecklats avsevärt under det kvartssekel 
som jag har behandlat dessa patienter. Idag 
har vi möjlighet till kuration hos en betydligt 
större del av patienterna. De äldre behandlas 
bättre idag och behandlingen optimeras enligt 
biologisk ålder och underliggande sjukdomar 
så att vi mer sällan över- eller underbehandlar 
dessa patienter.

Vi förstår sjukdomens biologi bättre och 
sätter in de målsökande läkemedlen enligt 
biologiska faktorer, mutationer, patientens 
önskemål och andra kriterier på ett sådant sätt 
att patienten mår allt bättre under en större 
del av sin sjukdomstid. Flera linjers behand-
ling möjliggör skräddarsydda alternativ och 
utökad livslängd.

Multidisciplinär behandling är nyckeln till 
framgång med denna sjukdom och onkolo-
gens viktigaste uppgift är att vara spindeln 
i nätet.

Pia Östelund
pia.osterlund@pshp.fi eller 
pia.osterlund@helsinki.fi

Forskningsunderstöd och/eller arvoden: 
Amgen, Celgene, Eisai, Lilly, Merck, MSD, 
Nordic Drugs, Sanofi, Baxalta/Servier, Roche. 
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Summary
A multidisciplinary approach improves the prognosis of metastasized colorectal cancer
Colorectal cancer is the second most common cancer. One third develop metastatic disease, of which 
2/3 synchronously. Late diagnosis is usually due to vague symptoms or asymptomatic primaries. Cura-
tive treatment is achieved with surgery of the primary and all metastatic lesions, in combination with 
chemotherapy. Chemotherapy in combination with biologic therapy has improved median survival to 30 
months in study populations. Tailoring treatment of metastatic disease involves consideration of tumour 
sidedness, metastatic sites, KRAS/NRAS/BRAF mutations and MSI-H status. The combination of pal-
liative care alongside oncologic therapy with disease-control intent has improved not only quality of life, 
but also prolonged survival.
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SKRIBENTERNA

Modern strålbehandling
Heidi Nurmi och Mikko Tenhunen

Målet med modern strålbehandling är att med dagens teknik genomföra strålbehandling så 
att man säkerställer en rätt inriktad hög stråldos på samma gång som man försöker minimera 
dosen till frisk vävnad. Man försöker minska osäkerhetsmarginalen genom att redan i planerings-
skedet avbilda det behandlade området så noggrant som möjligt med olika bilddiagnostiska 
metoder samt genom att göra bildundersökningar också under behandlingens lopp. Målet är 
således att få en bedömning av behandlingen i så nära realtid som möjligt. Dosplaneringen och 
dosberäkningarna görs helt och hållet med dator, och med olika bågsystem uppnår man en 
relativt exakt dosfördelning i målområdet. Ambitionen är att strålbehandlingen ska utvecklas så 
att behandlingsresultaten förbättras och biverkningarna minskar.

Heidi Nurmi, MD, specialistläkare. Har verkat som 
specialistläkare på strålbehandlingsavdelningen 
vid HUS Cancercentrum och arbetar nu på ÅUCS 
Cancerkliniken. 
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Strålbehandling har en betydande ställning 
inom cancerbehandlingen. Största delen av 
cancersjukdomarna är lokala eller spridda till 
de lokala lymfkörtlarna när de upptäcks. Vid 
behandling av lokalt begränsad cancer avser 
strålbehandlingen att förstöra cancertumören 
och minska risken för lokalt recidiv. Vid fram-
skriden och metastaserad sjukdom är målet 
att bromsa cancertillväxten och att lindra 
symtomen. Principerna för strålbehandling 
har inte förändrats genom åren, men med de 
stora tekniska framstegen har planeringen och 
genomförandet av strålbehandlingen utveck-
lats. Att klart definiera både målområdet och 
den friska vävnaden före strålbehandlingen 
och i realtid under behandlingen förbättrar 
den terapeutiska stråldosen till målet och 
minskar biverkningarna. I denna översikt 
granskar vi med vilka metoder och verktyg 
extern strålbehandling i dag genomförs och 
bekantar oss med intern strålbehandling i 
vävnaderna, en metod som har fått utvidgade 
indikationer och används alltmer. 

Extern strålbehandling
Vid strålbehandling är målet att använda 
joniserande strålning för att förstöra cancer-
cellerna. Behandlingsresultaten vid cancer 
har förbättrats genom att man kan ändra 
stråldosen per behandlingstillfälle eller ge-
nom att man kan öka den totala stråldosen. 
Strålbehandlingen har tidigare varit mindre 
exakt på grund av osäkerhet beträffande 
målområdets läge samt begränsningar i hur 
behandlingsfältet kan utformas och riktas. 
Stråldosen begränsas av den dos som upptas 
av frisk vävnad och därmed sammanhängande 
omedelbara biverkningar och långtidsbiverk-
ningar. Syftet med modern strålbehandling är 
därför att säkerställa att den höga stråldosen 
träffar rätt och att dosen till frisk vävnad 
minskar när osäkerhetsmarginalen minskar. 

Vid extern strålbehandling produceras 
foton- och elektronstrålning med en linjärac-
celerator. När utrustningen har förnyats har 
apparaterna och planeringsprogrammen fått 
nya egenskaper, vilket har gett nya verktyg 
för att göra strålbehandlingen mer exakt. En 
linjäraccelerator producerar också strålningen 
för strålbehandlingsroboten Cyberknife, där 
strålen riktas mot patienten med en rörlig 
robotarm. Roboten följer också patientens 
läge under behandlingen. I första hand läm-
par sig små exakt avgränsade mål för denna 
behandling. Det finns en Cyberknife i Finland. 

Bildundersökning för dosplanering  
och definiering av målområdet
Strålbehandlingsplanen upprättas i huvudsak 
utgående från avbildning med datortomografi 
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(DT). Före simuleringsavbildningen framställs 
ett redskap som lämpar sig för behandlings-
objektet och som säkerställer att patienten är 
i rätt ställning under behandlingen och kan 
vara kvar i samma ställning under avbild-
ningen och vid varje behandlingstillfälle. DT-
avbildningen görs med tunna snitt (1–2 mm) 
och vid behov med kontrastförstärkning. För 
att minska det behandlade områdets rörel-
seosäkerhet kan planeringavbildningen göras 
så att patienten håller andan eller med and-
ningssynkronisering eller 4D-teknik. Vid en 
4D-bildserie bedöms tumörens rörelse enligt 
andningscykeln, vilket beaktas vid dosplane-
ringen. Vid tekniken med andningsuppehåll 
används en hjälpanordning så att patienten 
kan hålla andan i cirka 20 sekunder med lung-
orna fulla. Metoden kräver både övning och 
god samarbetsförmåga av patienten. Markörer 
som är röntgenpositiva eller som utnyttjar 
radiovågor kan också placeras i behandlings-
målet före planeringsavbildningarna för att 
exakt bedöma målets läge under behandlingen 
(till exempel guldkorn vid strålbehandling av 
prostata eller joderad olja vid behandling av 
urinblåsan).

Dosplaneringssystemets program gör det 
möjligt att fusionera DT-dosplaneringsbilder-
na med andra avbildningsmodaliteter, såsom 
magnetkamerabilder (MRI) och bildserier 
gjorda med positronemissionstomografi (PET-
DT) (figur 1A). MRI-bilden ger ökad nog-
grannhet för mjukdelstumörer och tumörer i 
centrala nervsystemet, medan man med hjälp 
av PET-DT-bilden kan bedöma tumörens bio-
logiska aktivitet, vilket används bland annat 
vid planering av behandlingen för lymfom, 
lungtumörer och prostatacancer. Patientens 
tidigare diagnostiska bildserier kan dessutom 
läggas på dosplaneringsbilderna. Flera strål-
behandlingsenheter har tillgång till en MRI-
simulator, som används främst för planering 
av strålbehandling mot hjärnan, huvudet och 
halsen samt bäckenområdet. Det är också 
möjligt att göra en PET-DT-avbildning som 
motsvarar en simulering, om apparaten på 
samma sätt som strålbehandlingsapparaten 
är försedd med en plan bordsskiva och med 
en inriktningslaser.

Målområdet för strålbehandlingen och de 
friska vävnadsstrukturer som ska skyddas 
(exempelvis ryggmärgen, hjärtat, lungorna, 
spottkörtlarna) definieras tredimensionellt på 
bildserien. Det makroskopiska tumörområdet 
(GTV, gross tumor volume), det kliniska be-
handlingsområdet, alltså området där det kan 
finnas mikroskopisk sjukdomsväxt (clinical 

target volume, CTV) samt dessutom eventuellt 
det område som täcks av rörelseförändringar 
(internal target volume, ITV) definieras se-
parat. Inom det kliniska behandlingsområdet 
definieras ytterligare en osäkerhetsmarginal 
(planning target volume, PTV), som beaktar 
dagliga variationer med avseende på patien-
ten, behandlingsställningen och tekniken.

Dosplanering och dosberäkning
Dosplanering och dosberäkning görs nu för 
tiden praktiskt taget helt och hållet med 
datormetoder och i många fall optimerar 
datorn också dosfördelningen enligt givna 
mål. Bestrålningstekniken är vanligen intensi-
tetsmodulerad strålbehandling (IMRT, inten-
sity modulated radiotherapy), som använder 
dynamisk bearbetning av strålfältet, eller 
intensitets/volymmodulerad bågbehandling 
(IMAT/VMAT, volumetrically modulated ra-
diotherapy). Gemensamt för metoderna är att 
strålfältets storlek och form fortlöpande änd-
ras enligt den behandlingsplan som dosplane-
ringsprogrammet har räknat ut, och att man 
använder antingen flera fasta riktningar runt 
patienten (IMRT) eller fortlöpande rotation 
av strålningsriktningen (VMAT) (figur 1B). 
För mål med komplexa former får man en 
dosfördelning som ”sitter” bättre och ett ef-
fektivare skydd av friska vävnader. Nackdelen 
är att en större volym frisk vävnad i vissa fall 
utsätts för lågdosstrålning än då strålbehand-
ling med statiska fält används.

Vid sidan av snabba och exakta dosbe-
räknings- och optimeringsalgoritmer växer 
kapaciteten i dag i snabb takt också för olika 
metoder som är kunskapsbaserade och som 
använder datorinlärning. De förväntas göra 
planeringsrutinerna snabbare och minska 
variationen till följd av subjektiva beslut fat-
tade av människor. I planeringsskedet för 
strålbehandling används redan nu metoder 
för att avgränsa målområden från frisk vävnad 
och för långtgående automation av dospla-
neringen. Gemensamt för alla i dag använda 
metoder som utnyttjar datorinlärning är att 
kvaliteten på resultaten beror på inlärnings-
materialet, att de har ett begränsat kompe-
tensområde beroende på inlärningsmaterialet 
och att beslutskvaliteten minskar i fall som 
väsentligt avviker från genomsnittet. Mängden 
bilddata ökar hela tiden och dosplaneringen 
blir småningom allt mer komplex, bland annat 
går utvecklingen successivt mot att behand-
lingsplanen korrigeras dagligen – så kallad 
adaptiv strålbehandling. För att det ska vara 
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möjligt att varje dag på ett par minuter före 
behandlingen göra en ny behandlingsplan för 
patienten utgående från ny bildinformation, 
måste vi få fram metoder som är snabbare och 
ännu mer automatiserade än nu. 

Strålbehandlingsdos och fraktionering

Patienten får oftast strålbehandling en gång 
om dagen fem dagar i veckan. Behandlingens 
längd varierar från en gång till flera veckor. 
Vanligen används en konventionell dagsfrak-
tion på 2 Gy. Dosstorleken beror på tumörens 
strålkänslighet och på de begränsningar som 
behandlingsmålets friska vävnader utgör. Vid 
flera cancertumörer, såsom prostatacancer, 
har behandlingsresultaten förbättrats genom 
att den totala stråldosen har höjts (1). Detta 
har möjliggjorts av noggrannare strålbehand-
lingsplaner och mer exakt genomförande av 
strålbehandlingen. Nu för tiden väljs ofta för 
ett flertal behandlingsmål en hypofraktionerad 
(engångsdoser > 2Gy) behandling, varvid frak-
tionerna är färre än vid sedvanlig behandling 
och behandlingsperioden således kortare. Med 
moderat hypofraktionering kan behandlingspe-
riodens längd vid till exempel strålbehandling 
av bröstet förkortas från fem till tre veckor 
och vid prostatacancer från mer än sju till fyra 
veckor. I flera randomiserade studier har det 
konstaterats att strålbehandling med moderat 
hypofraktionering är lika effektiv som kon-
ventionell behandling, och inga signifikanta 
skillnader har setts i biverkningsprofilen (2, 3), 
Modern intensitetsmodulerad strålbehandling 
gör det också möjligt att använda varierande 
stråldoser inom ett behandlingsfält (SIB, simul-
taneous-integrated boost). SIB-behandling kan 
användas när man i samband med konventio-
nellt fraktionerad strålbehandling på samma 
gång ger en större stråldos till exempel mot 
tumören eller mot metastatiska lymfkörtlar. 
Vid stereotaktisk strålbehandling används stora 
engångsdoser (10–20 Gy) som 1–5 fraktioner. 
Med stereotaktisk strålbehandling uppnås 
större biologisk stråldos. Denna behandling 
riktar sig mot små noggrant definierade objekt, 
såsom lung- och hjärntumörer samt leverhärdar 
eller enskilda metastaser (4) (figur 2).

Cancercellernas strålkänslighet har förbätt-
rats med läkemedelsbehandling vid sidan av 
strålbehandlingen. Kombinerad strål- och 
cytostatikabehandling används exempelvis vid 
behandling av lung- och rektumcancer samt 
glioblastom. Allmänt använda cytostatika är 
cisplatin, 5-fluorouracil/kapecitabin, etopo-
sid, paklitaxel, mitomycin och temozolamid. 
Också biologiska läkemedel har undersökts 
för att öka känsligheten för strålning, men i 
första hand används fortfarande cytostatika. 
Kombinerad strål- och cytostatikabehandling 
förbättrar den lokala kontrollen av tumören, 
men ökar också biverkningarna. 

Figur 1. Hos patienten i bildserien konstaterades 
Hodgkins lymfom i mediastinum. Behandlingsrekom-
mendationen är då en kombination av cytostatika 
och strålbehandling. Figur HUCS.
A) DT-bildserien för dosplanering av strålbehandling-

en har fusionerats med en PET-DT-bildserie från 
diagnosskedet, eftersom strålbehandlingen måste 
täcka de primärt afficierade lymfomområdena. 
Målområdet för strålbehandlingen påverkas dock 
av att lymfomförändringarna har krympt efter 
läkemedelsbehandlingen. 

B) En strålbehandlingsplan för bågfältet upprättades 
för att åstadkomma en så jämn dosfördelning som 
möjligt i målområdet, medan doserna till frisk 
vävnad samtidigt beaktades. DT-dosplaneringsbil-
derna togs medan patienten andades in djupt och 
höll andan, för att minska rörelseosäkerheten och 
för att bestråla en mindre andel frisk lungvävnad. 

C) Före varje strålbehandlingsfraktion med linjärac-
celerator gjordes en datortomografi med konstråle 
CBCT-avbildning (Cone Beam Computed Tomo-
graphy) för att lokalisera målområdet. I figuren ses 
på varandra dosplanerings-DT- och CBCT-serierna. 
Under behandlingen andades patienten in djupt 
och höll andan.

A

B

C
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Användningen av 
elektronstrålbehandling har minskat
Den ovan beskrivna utvecklingen gäller i 
huvudsak fotonbehandlingstekniker med 
linjäraccelerator. Den andra strålmodaliteten 
som acceleratorerna producerar, elektro-
nerna, håller tekniskt sett inte längre jämna 
steg med utvecklingen av fotonteknikerna, 
eftersom metoderna att forma och optimera 
elektronstrålen har blivit kvar på samma nivå 
som för ett par decennier sedan. Det har lett 
till att elektroner används allt mindre vid ex-
tern strålbehandling, medan de konformala 
IMRT- och VMAT-teknikerna har vunnit ter-
räng. Det är förargligt, eftersom elektroner har 
vissa överlägsna strålningsfysikaliska fördelar 
framför fotoner vid behandling av ytliga ob-
jekt, beroende på att genomträngningsdjupet 
är begränsat. Apparattillverkarnas ljumma 
intresse för att utveckla metoder för att forma 
elektronstrålen har lett till att användnings-
möjligheterna knappt alls har förbättrats un-
der årens lopp. Att utveckla elektronbehand-
lingen skulle inte nödvändigtvis kräva stora 
ekonomiska satsningar: till exempel kunde 
3D-utskrift göra det möjligt att ganska lätt 
producera individuella bolusar för patienten. 

Elektroner används fortfarande i viss mån 
för behandling av enstaka ytliga objekt samt 
vid sällsynt elektronbehandling av hela huden 
(mycosis fungoides). 

Bedömning av målområdet under 
strålbehandlingen

Vid varje strålbehandlingstillfälle bör man 
så noggrant som möjligt säkerställa behand-
lingsobjektets läge. Man strävar allt mer efter 
att bedöma målområdet så mycket i realtid 
som möjligt. Med fästpunkter som marke-
rats på patientens kropp eller på masken 
inriktas målet grovt på rätt ställe. I modern 
behandlingsutrustning är CBCT-apparater 
integrerade i linjäracceleratorn, och tekniken 
utvecklas hela tiden till att bli snabbare och 
mer högkvalitativ. I motsats till diagnostiska 
DT-apparater ger CBCT-avbildning under ett 
varv runt patienten en mer omfattande serie 
DT-bilder i stället för bara ett eller några DT-
snitt. Bildkvaliteten är tillräckligt bra för att 
rikta behandlingen. Vid CBCT-avbildning kan 
inriktningen ske antingen enligt benstrukturer 
eller enligt mjukdelsstrukturer (figur 1C). Med 
denna metod kan man i begränsad omfattning 
också få fyrdimensionella bildserier, till exem-
pel av en lungtumörs rörelser. Placeringsfel 
kan korrigeras innan strålbehandlingen in-
leds. Daglig användning av CBCT-avbildning 
har visats minska osäkerhetsmarginalen till 
hälften vid behandling av cancer i huvudet 
och halsen. En ny dosplaneringsavbildning 
görs om man under behandlingsperioden 
konstaterar förändringar i tumörområdet 
(krympning eller tillväxt) eller i patientens 
anatomi (till exempel upplösning av en lung-
atelektas), om patienten magrar eller om 
behandlingsställningen förändras. Vid adaptiv 
strålbehandling kontrolleras målområdet dag-
ligen med CBCT-avbildning och behandlingen 
justeras genast utgående från eventuella 
förändringar. Till exempel kan olika behand-
lingsplaner användas beroende på urinblåsans 
fyllnadsgrad. Att dagligen justera dosplanerna 
enligt behandlingsobjektet är en metod under 
utveckling som utnyttjar antingen CBCT- eller 
magnetkameraavbildning. Den sistnämnda 
metoden är möjlig med hybridapparater där 
en MRI-apparat kombineras med en linjärac-
celerator.

Tekniken med att hålla andan används 
särskilt vid behandlingsobjekt där man vill 
skydda lung- eller hjärtvävnad. Strålbehand-
ling av vänstra bröstet utförs vanligen med två 
tangentiella fält så att man försöker förbigå 
hjärtat. När patienten håller andan under be-
handlingen fylls lungorna med luft och hjärtat 
förskjuts längre bakåt bort från bröstkorgsväg-
gen. Då minskar stråldosen mot hjärtat och 
långtidsbiverkningarna blir mindre (6). Också 

Figur 2. Med moderna linjäracceleratorer utrustade för 
stereotaktiska behandlingar är det möjligt att behand-
la till exempel flera små hjärnmetastaser utgående 
från samma behandlingsplan med användning av hög 
doshastighet på > 10 Gy/min, och behandlingen är då 
också snabb. Stereotaktisk engångsstrålbehandling 
(20 Gy) av två metastaser i cerebellum genomfördes på 
mindre än 20 minuter från att patienten placerades till 
att bestrålningen avslutades. Figur HUCS.
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behandlingsobjektets rörelse minskar och 
tekniken med att hålla andan används därför 
också för vissa behandlingsobjekt i lungorna 
och övre buken. 

Vid strålbehandling av prostata orsakar 
ändtarmens läge i behandlingsobjektets 
omedelbara närhet biverkningar i tarmen, 
såsom omedelbar diarré och smärta samt 
som långvarig biverkning eventuellt skador i 
tarmväggen. För att minska denna biverkning 
har det utvecklats ett absorberande hydrogel 
som kan injiceras i utrymmet mellan prostata 
och ändtarmen, vilket ökar avståndet mel-
lan de båda vävnaderna. Det vätskeformiga 
gelet stelnar efter injektionen och sitter kvar 
i cirka tre månader, det vill säga under hela 
strålbehandlingsperioden. Metoden att an-
vända denna perirektala mellanvägg har visats 
minska stråldosen till ändtarmen, och sådana 
metoder kan i fortsättningen göra de möjligt 
att utveckla nya strålbehandlingsprotokoll (7).

Med de flesta apparater kan ett optiskt 
system (SGRT, Surface Guiding Radiation 
Therapy) användas som hjälp att placera 
patienten och rikta det behandlade området. 
Metoden går ut på att kameror i behandlings-
rummet skannar av patientens hudkonturer 
och skapar en tredimensionell struktur som 
jämförs med den yta som definierats med 
dosplaneringsbilderna. Med SGRT kan man 
också upptäcka rörelse under behandlingen, 
varvid strålningen automatiskt avbryts om en 
viss avvikelsegräns överskrids. SGRT används 
som hjälp vid placeringen av patienten, vid 
andningssynkronisering samt bland annat för 
att vid stereotaktisk strålbehandling ersätta en 
ram som invasivt fästs på skallen.

När större stråldoser används accentueras 
behovet av noggrann inriktning. Till de mest 
utvecklade metoderna för att rikta strålningen 
hör transpondrar som reflekterar radiovågor 
och som kan följas i realtid under strålbehand-
lingen (Calypso). Under behandlingsperioden 
kan en radiosändare (Raypilot) appliceras i 
prostata. Den hjälper till att säkerställa pro-
statans läge och den kan också mäta den upp-
nådda stråldosen. Med metoder som utnyttjar 
radiovågor kan objektets läge följas upp med 
en precision på bråkdelar av en millimeter 
flera gånger i sekunden.

Specialmetoder  
– neutroner och protoner
Behandling med neutronstrålning
Snabba neutroner medför ingen biologisk 
fördel framför andra partiklar, men man kan 

dra nytta av en särskild egenskap hos epiter-
miska och termiska neutroner, nämligen att de 
mycket starkt upptas av borkärnor. Borneu-
troninfångningsterapi (BNCT) är biologiskt 
målinriktad strålbehandling. BNCT-behand-
lingar gavs 1999–2012 i Otnäs i Esbo, men 
de avbröts i och med att forskningsreaktorn 
stängdes. Nu håller HUS Cancercentrum på 
med att färdigställa världens första BNCT-
apparat som grundar sig på en linjäraccelera-
tor i sjukhusmiljö, och enligt planerna inleds 
behandlingarna 2020. BNCT-behandlingen 
är experimentell och den första målgruppen 
är patienter med lokalt recidiverande cancer 
i huvudet eller halsen. Vid behandlingen får 
patienten en infusion med bärarsubstans för 
bor som gör att boret ansamlas i första hand i 
cancersvulsten. Därefter ges neutronstrålning 
som riktas på tumörområdet. Det ger en stor 
lokal stråldos som följd av att borkärnorna 
sönderfaller. Behandlingen ges en eller två 
gånger (8). Variationer i fördelningen av 
bärarsubstanserna för bor och möjligheten 
av bildundersökningar under behandlingen 
undersöks och utvecklas.

Behandling med protonstrålning 
Fördelen med protonstrålning jämfört med 
fotonbehandling är att den maximala räck-
vidden kan definieras exakt och att dosen 
koncentreras kring den bärvidden, så att friska 
vävnadsstrukturer kring behandlingsmålet 
och särskilt djupare liggande strukturer kan 
skyddas. Protonbehandling övervägs ibland 
vid strålbehandling för barn och vid behand-
ling av tumörer i skallbasen (9). Protonstrål-
ning finns inte tillgänglig i Finland, utan pa-
tienter skickas för behandling bland annat till 
Uppsala, Århus och centra i Centraleuropa. 

Intern strålbehandling i vävnaderna
Vid intern strålbehandling med högdosrat 
(HDR-brakyterapi) förs strålkällan med en 
kateter momentant in i tumören eller i dess 
omedelbara närhet. Indikationer för HDR-
brakyterapi är cancer i bland annat vagina, 
livmoderhalsen eller prostata, antingen som 
enda behandling eller i kombination med 
extern strålbehandling. Den effektiva räckvid-
den för den använda iridiumisotopen (Ir-192) 
är cirka en centimeter från strålningskällan, 
och strålkällan förs in i behandlingsobjektet 
och får ligga kvar tills den önskade stråldosen 
uppnås (behandlingstiden är cirka 10–20 mi-
nuter). Vid behandlingen uppnås en hög dos 
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lokalt utan att frisk vävnad utsätts för mer 
omfattande strålbelastning, eftersom tumören 
bestrålas inifrån.

Under de senaste åren har prostatacancerpa-
tienter varit den målgrupp för HDR-brakyte-
rapi som har ökat mest. Vid HDR-brakyterapi 
av prostata sövs patienten och strålkällan 
förs in i prostata via nålar genom perineum. 
Behandlingen ges oftast en till tre gånger och 
den kombineras vanligen med extern strålbe-
handling (10). Genom noggrann dosplanering 
försöker man hålla stråldosen till närliggande 
friska vävnader, såsom urinröret och ändtar-
men, inom dosgränserna, och stråldosen till 
längre bort liggande frisk vävnad är liten. 

Vid HUS Cancercentrum har HDR-
brakyterapier av levern utförts sedan 2017 
(figur 3). De preliminära resultaten har varit 
positiva vid behandling av primär levercancer 
och av enstaka levermetastaser. Brakyterapin 
kompletterar urvalet av lokalbehandlingar för 
leverhärdar vid sidan av kirurgisk behandling, 
extern strålbehandling, termoablation, TACE-
behandling (transarterial chemoembolization) 
och Y90-SIRT-isotopbehandling, som lämpar 
sig för mer utbredd levermetastasering. 

Radionuklidbehandlingar
Strålbehandling kan ges också med invärtes 
doserade radioaktiva läkemedel; man talar då 
om radionuklidbehandling eller isotopbehand-
ling. Det vanligaste exemplet på radionuklid-
behandling vid cancer är jod-131-behandling 
(I-131) av cancer i sköldkörteln. Vid radio-
jodbehandling av cancer får patienten hög 
aktivitet (1,1–3,7 GBq) och måste för någon 
tid isoleras på grund av strålningen. De senaste 
åren har flera effektiva radioaktiva läkeme-
del mot cancer introducerats, bland annat 
Lu-177-oktreotat (neuroendokrina tumörer), 
Ra-223-klorid (Xofigo®) och Lu-177-PSMA 
(spridd prostatacancer). Leverhärdar kan 
behandlas med Y-90-kulor som injiceras i 
leverartärerna och stoppas upp i kapillärerna 
(Y-90-SIRT-behandling) Under de närmaste 
åren kan vi vänta oss nya läkemedel. 

Sammanfattning
Strålbehandling kommer också i fortsätt-
ningen att bibehålla sin starka ställning vid 
behandling av cancer trots nya alternativ inom 
läkemedelsbehandlingen. I planeringen av 
strålbehandling kommer man att ännu mer 
integrera och utnyttja olika bildundersök-
ningsmodaliteter, och olika metoder för funk-

tionell avbildning, till exempel PET-metoder 
och dynamisk MRI, kommer att användas i 
ökad utsträckning. Intern strålbehandling och 
radionuklidbehandlingar kommer att öka vid 
sidan av extern strålbehandling.
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Varje år insjuknar i Finland cirka 150 barn 
och ungdomar upp till 16 år i cancer, vilket 
motsvarar knappt 17 fall per 100 000 barn 
och unga årligen. Cancer hos barn är relativt 
jämnt fördelad mellan könen, men är något 
vanligare bland pojkar än bland flickor.

Omkring 35 procent utgörs av leukemi och 
lymfom, omkring 25 procent är hjärntumörer 
och resterande 40 procent utgörs av ett stort 
antal andra tumörformer. Förekomsten av 
olika tumörgrupper varierar mellan ålders-

grupper, bland annat är leukemi vanligare 
i lägre åldrar och skelettumörer vanligare 
under tonåren.

Överlevnaden ökade kraftigt under fram-
för allt 1970- och 1980-talet. Den relativa 
femårsöverlevnaden för pojkar respektive 
flickor är 82 och 84 procent. I takt med att 
överlevnaden förbättrats har antalet individer 
i samhället som överlevt barncancer ökat så 
att ungefär en person av 700 i åldern 25–35 år 
är en före detta barncancerpatient (1). Enligt 
Finlands cancerregister finns det i Finland 7 
000 individer som har överlevt (mer än 5 år 
från diagnos) barn- och ungdomscancer (< 
25 år vid diagnos).

Sena komplikationer, som drabbar cirka 
70 procent av barncanceröverlevarna, visar 
sig ofta inte förrän långt senare (2–5). Detta 
ställer krav på kunskap och organisation kring 
denna grupp av individer inom sjukvården. 
Alla individer som har haft cancer som barn 
bör få kunskap om den sjukdom de haft, den 
behandling de gått igenom samt om eventuella 
risker för sena biverkningar. Informationen 
ska fortlöpande förmedlas vid läkarbesök 
under uppväxten. Vid det avslutande besö-
ket på barnonkologisk klinik erhåller numer 
patienten en skriftlig sammanfattning av sin 
behandling med uppföljningsrekommenda-
tioner baserade på individuell riskbedömning 
(tabell 1). I Finland har den lokala öppenvår-
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den huvudansvaret för patienten. Om indivi-
den redan utvecklat organtoxicitet remitteras 
han eller hon till specialistklinik. Vid varje 
universitetssjukhus finns uppföljningsmot-
tagningar. De ansvarar för att till exempel 
hjärtkontroller och bröstcancerscreening blir 
utförda. Mottagningarna fungerar också som 
kunskapscentrum dit barncanceröverlevare 
kan vända sig för information. Mottagning-
arna tar dessutom kontakt med årskohorter 
av före detta barncancerpatienter med jämna 
mellanrum.

Sedan 2016 finns ett nationellt vårdpro-
gram (NVP) i Sverige (6) för uppföljning 
efter barncancer och programmet kommer 
att revideras 2019. Nedanstående text är till 
stor del baserad på det svenska vårdprogram-
met. Sedan några år tillbaka finns det också 
ett internationellt initiativ för harmonisering 
av uppföljningsrekommendationer efter 
barncancer – International Late Effects of 
Childhood Cancer Guideline Harmonization 
Group (IGHG) – som publicerat ett flertal 
genomgångar av evidensläget för riskstratifie-
ring och screeningrekommendationer (7–12). 
De svenska rekommendationerna skiljer sig 
i vissa avseenden från de internationella 
rekommendationerna. I Finland baseras re-
kommendationerna i stor utsträckning på 
internationell konsensus.

Hormonpåverkan
Sköldkörteln är känslig för radioaktiv strål-
ning med risk för utveckling av hypotyreos 
och sköldkörteltumörer. Barn som erhållit 

helkroppsbestålning eller behandlats med 
strålbehandling mot huvud-halsområde eller 
spinalt samt barn som behandlats med radio-
aktiv isotop (såsom MIBG) bör undersökas 
med årlig palpation av sköldkörteln samt 
kontroll av TSH och fT4 (12–14).

Strålbehandling mot hjärna eller skallbas 
där hypofys- eller hypotalamusområdet nås 
av stråldos ger hög risk för sviktande hypo-
fysfunktion, där brist på tillväxthormon (GH) 
ofta är det tidigaste symtomet och är beroende 
av stråldos. En stråldos kring 30–50 Gy kan 
orsaka brist på GH inom två år medan lägre 
stråldos (18–24 Gy) kan ge GH-brist först 
många år senare (15, 16). Förutom dålig 
tillväxt under barndomen ger GH-brist även 
ökad risk för metabola syndromet (17, 18). 
Strålbehandling kan orsaka både för sen och 
för tidig pubertet där doser > 30 Gy innebär 
risk för sen eller utebliven pubertet och lägre 
doser risk för tidig pubertet. Oavsett puber-
tetspåverkan innebär strålbehandlingen risk 
för senare gonadotropinbrist i vuxenlivet. 
Adrenokortikotropt hormon (ACTH) och ty-
reoideastimulerande hormon (TSH) är relativt 
okänsliga för strålbehandling men höga doser 
innebär betydande risk för utveckling av bris-
ter även efter många år (13, 19). Hypofyssvikt 
inverkar negativt på skeletthälsa, metabol 
funktion, fertilitet och sexuell funktion samt 
livskvalitet. Regelbunden uppföljning är vik-
tigt för att i tid upptäcka hormonsvikt och ini-
tiera substitutionsbehandling för att minimera 
komplikationer. Eftersom hormonbrister kan 
utvecklas först många år efter avslutad be-
handling behöver uppföljningen vara livslång. 

Risk för sena effekter Cancertyp

Liten • Enbart kirurgi
• Ingen strålbehandling
• Lågriskcytostatika (inte antracykliner, alkylerande ämnen, bleomycin 
  eller epipodofyllotoxiner)

Medel • Låg dos av antracykliner (< 300mg/m2), alkylerande ämnen, bleomycin 
  eller epipodofyllotoksiner
• Strålbehandling med låg dos
• Autolog stamcellstransplantation (i första remissionen)

Stor • Hög dos av antracykliner (300mg/m2), alkylerande ämnen (ifosfamid  
  60g/m2), bleomycin (400 IU/m2) eller epipodofyllotoxiner (2g/m2)
• Strålbehandling med hög dos (beroende av strålfält > 20–30 Gy)
• Autolog stamcellstransplantation (i relaps)
• Allogen stamcellstransplantation

Tabell 1. Internationell riskbedömning av sena effekter efter cancerbehandling i barndomen.
(Bearbetat efter: Skinner R, Wallace WH, Levitt GA; UK Children’s Cancer Study Group Late Effects Group. Long-
term follow-up of people who have survived cancer during childhood. Lancet Oncol. 2006 Jun;7(6):489-98.)
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Gonadfunktion och fertilitet
Flickor
Ovariets germinalceller är strålkänsliga och 
kan skadas redan av låga stråldoser. Unga 
flickor har större äggreserv, vilket ger min-
dre risk för omedelbar total ovariesvikt vid 
gonadotoxisk behandling. Gonadotoxisk 
behandling definieras som alkylerande cy-
tostatika och strålbehandling mot buken där 
doser > 10 Gy mot ovarier bedöms som hög 
risk för behandlingsorsakad infertilitet. Buk- 
och bäckenbestrålning som inkluderar uterus 
kan skada endometrium och myometrium och 
därmed försvåra härbärgerande av graviditet. 
Uterusfunktionen bedöms dock inte påverkas 
av cytostatikabehandling.

Majoriteten av de behandlingar som ges 
under barn- och ungdomstiden till flickor är 
inte omedelbart steriliserande men flickor som 
erhållit gonadotoxisk behandling löper risk 
för tidigare menopaus (10, 20, 21). Flickor 
med denna risk bör erbjudas reproduktions-
medicinsk konsultation. 

Om en flicka planeras för en sannolikt 
omedelbar steriliserande behandling görs 
ibland en ovariebiopsi för frysbevaring av 
ovarievävnad, oftast inom ramen för en ve-
tenskaplig studie.

Pojkar
Direkt bestrålning av testiklarna innebär 
hög risk för infertilitet, även med mycket 
låga doser. Vid högre doser än 12 Gy > eller 
vid helkroppsbestrålning ökar även risken 
för testosteronsvikt. Alkylerande cytostatika 
samt cisplatin ger dosberoende ökad risk för 
infertilitet (22, 23). Spermieproduktionen kan 
återhämta sig lång tid efter en cytostatikaor-
sakad skada. Det finns ingen klar evidens för 
att cytostatikabehandling leder till nedsatt 
testosteronproduktion (7). Alla pojkar som 
nått pubertet innan start av systemisk can-
cerbehandling eller strålbehandling mot tes-
tikelområdet bör erbjudas fertilitetsbevarande 
åtgärd med frysbevaring av spermier. Studier 
avseende möjlighet att bevara fertilitet med 
frysbevaring av testikelvävnad pågår.

Neurologiska och neurokognitiva 
biverkningar
Neurologiska och neurokognitiva biverkningar 
är vanligast efter neurokirurgi eller strålbe-
handling mot hjärnan men kan även orsakas 
av cytostatikabehandling riktad mot CNS. 
Neurokognitiva biverkningar ingår i begreppet 

förvärvad hjärnskada och definieras som för-
sämring avseende koncentration, uthållighet, 
minne, tempo, uppmärksamhet och flexibilitet. 
Ibland ses också ändringar av stämningsläge 
och beteende. Sekundärt till hjärnskadan upp-
kommer ofta sociala problem med utanförskap 
och isolering (24, 25). Ökad uttröttbarhet det 
vill säga hjärntrötthet eller mental trötthet är 
vanligt både i samband med tumörbehand-
lingen, men även långt senare (26).

Barn som behandlats för hjärntumör löper 
störst risk för neurologiska och neuropsykolo-
giska långtidsbiverkningar (27). Förutom rent 
kirurgiska och lokalisationsrelaterade biverk-
ningar, som epilepsi (28) och störd aptit- och 
törstreglering, innebär strålbehandlingen 
risk för neuropsykologiska biverkningar som 
försämras över tid (29). Även låga stråldoser 
vid leukemi och stamcellstransplantation 
(helkroppsbestrålning) kan ge bestående 
kognitiv påverkan (30). Cytostatikabehand-
ling kan öka risken för neuropsykologiska 
biverkningar, systemisk och intratekal me-
totrexatbehandling har beskrivits som särskild 
riskfaktor (31). De kognitiva biverkningarna 
kan öka med tiden och hjärntröttheten kan 
påtagligt nedsätta arbetsförmågan.

Syn och hörsel
Strålbehandling mot innerörat samt oto-
toxiska cytostatika (cisplatin, karboplatin) 
kan ge hörselpåverkan och dövhet (8, 32). 
Strålbehandling mot ögat inklusive helkropps-
bestrålning ger hög risk för katarakt (33). 
Uppföljningsprogram finns under barndomen. 
I vuxenlivet får individen kontakta vårdgivare 
vid behov.

Hjärta och kärltoxicitet
Cytostatikabehandling med antracykliner är 
kardiotoxisk och 5 procent av alla hjärttrans-
plantationer på grund av kardiomyopati hos 
barn i Storbritannien bedöms vara antracyklin-
utlösta (34). Den kardiotoxiska effekten är 
dosberoende men ingen lägre tröskeldos har 
kunnat identifieras (11). Vid doser > 300 mg/
m2 är risken för att efter tjugo år utveckla 
antracyklininducerad hjärtsvikt nästan 10 
procent (75). En närmast 8-faldig ökning i 
hjärt–kärlkomplikationer jämfört med friska 
kontroller har kunnat visas i den retrospektiva 
CCSS-studien i USA (35).

Enligt det svenska vårdprogrammet motive-
rar behandling med > 250 mg/m2 kumulativ 
doxorubicinekvivalent antracyklindos eller 

Risk för sena effekter Cancertyp

Liten • Enbart kirurgi
• Ingen strålbehandling
• Lågriskcytostatika (inte antracykliner, alkylerande ämnen, bleomycin 
  eller epipodofyllotoxiner)

Medel • Låg dos av antracykliner (< 300mg/m2), alkylerande ämnen, bleomycin 
  eller epipodofyllotoksiner
• Strålbehandling med låg dos
• Autolog stamcellstransplantation (i första remissionen)

Stor • Hög dos av antracykliner (300mg/m2), alkylerande ämnen (ifosfamid  
  60g/m2), bleomycin (400 IU/m2) eller epipodofyllotoxiner (2g/m2)
• Strålbehandling med hög dos (beroende av strålfält > 20–30 Gy)
• Autolog stamcellstransplantation (i relaps)
• Allogen stamcellstransplantation
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strålbehandling med 20 Gy eller mer med 
hjärtat i strålfältet fortsatt kontroll av hjärt-
funktionen i vuxenlivet. Vid enbart cytostati-
kabehandling rekommenderas ekokardiografi 
vart femte år och vid strålbehandling ska även 
arbets-EKG utföras vart femte år. I Finland 
följs internationell konsensus där fortsatt 
kontroll av hjärtfunktionen vart femte år i 
vuxenlivet rekommenderas efter behandling 
med högre än 250 mg/m2 kumulativ doxoru-
bicinekvivalent antracyklindos eller efter 
strålbehandling med 35 Gy med hjärtat i 
strålområdet alternativt efter > 100 mg/m2 ku-
mulativ doxorubicinekvivalent antracyklindos 
i kombination med strålbehandling > 15 Gy 
mot hjärtat. Alla kvinnor rekommenderas ex-
tra hjärtkontroll vid graviditet. Alla individer, 
som behandlats med antracykliner, oavsett 
dos, rekommenderas regelbunden hjärtbe-
dömning vid idrottsutövning på elitnivå.

Strålbehandling med stora kärl i strålfältet 
kan orsaka stenoser, aneurysm och vaskulära 
malformationer, vilket i sin tur kan orsaka 
stroke (36). Individer som erhållit > 40 Gy 
mot halskärlen bör följas kliniskt med un-
dersökning avseende symtom och tecken på 
artärstenos samt undersökas med ultraljuds-
doppler vid symtom.

Metabola syndromet
Individer som genomgått behandling för can-
cersjukdom i barndomen har en ökad risk 
för utveckling av komponenterna i metabola 
syndromet, det vill säga ökad insulinresistens, 
nedsatt glukostolerans, fetma, hypertoni och 
dyslipidemi, vilket kan adderas till övriga 
behandlingsrelaterade riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdom, exempelvis hormonbrister (37). 
Kroppsmasseindex (BMI) kan vara vilsele-
dande då man efter behandling för barncancer 
ofta ser en kroppssammansättning med buk-
fetma och mindre muskelmassa (18,38). Det 
betyder att även normalviktiga individer kan 
utveckla metabola syndromet och att det är 
viktigt att mått på bålfetma (midjemått) ingår 
i uppföljningen.

Lungfunktion
Lungtoxiska cytostatika (bleomycin, busul-
fan, BCNU, CCNU), strålbehandling mot 
thorax, inklusive helkroppsbestrålning, och 
metastaskirurgi ökar risken för pulmonella 
komplikationer (39). Vanligen ses en restriktiv 
lungfunktionsnedsättning förutom efter be-
handling med bleomycin eller genomgången 

allogen stamcellstransplantation då det kan 
finnas en obstruktiv bild (40, 41). Symtom 
med långdragen hosta, ansträngningsutlöst 
dyspné och återkommande luftvägsinfektio-
ner kan utvecklas lång tid efter behandlingsav-
slut. Individer som erhållit lungtoxisk behand-
ling bör årligen vaccineras mot influensa samt 
tillse fullgott skydd mot pneumokocker. Den 
viktigaste förebyggande åtgärden är att aldrig 
börja röka. Rökande individer ska erbjudas 
hjälp att sluta röka (42). 

Njurar
Njurtoxisk cytostatika och stråldos mot 
njurar ökar risken för nedsatt njurfunktion 
(2, 43). Vid stråldos > 14 Gy bilateralt eller 
unilateralt om singelnjure eller höga doser av 
nefrotoxiska cytostatika (cisplatin, ifosfamid, 
melfalan) rekommenderas uppföljning av 
njurfunktionen och blodtryck minst vart femte 
år under vuxenlivet.

Skelett, muskulatur och mjukdelar
Kirurgi, strålbehandling och glukokortikoider 
är de vanligaste orsakerna till biverkningar i 
skelett, muskulatur och mjukdelar. Skeletthäl-
san kan också försämras av behandlingsorsa-
kade hormonbrister och muskelfunktionen 
kan försämras av behandlingsorsakad neuro-
pati (44, 45). Nedsatt bentäthet/osteoporos är 
en välkänd biverkning efter långtidsbehand-
ling med glukokortikoider och ökar risken 
för kotkompressioner och andra benbrott. 
Allogen stamcellstransplantation ger ökad 
risk för nedsatt bentäthet vid steroidbehand-
lad graft versus host disease (45). Osteonekros 
förekommer vid långvarig steroidbehandling 
av barn, framför allt hos flickor, och de som 
får behandling för leukemi eller lymfom 
under tonårstiden (>10 år). Osteonekros är 
vanligast i viktbärande skelettdelar, såsom 
höftleder och knäleder. Multifokal lokalisa-
tion är vanlig (46). 

Teratogenes
Kvinnor som genomgått cancerbehandling 
under barndomen löper inte ökad risk och 
män endast en marginellt ökad risk för att få 
barn med medfödda missbildningar (47, 48). 
En viss ökad risk för missbildningar finns 
generellt efter in vitro-fertilisering (49). En-
dast individer som bär på en genetiskt ärftlig 
cancer har en känd ökad risk för att få barn 
som utvecklar cancer under barndomen.
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Efterföljande cancer
Cancerbehandling i barndomen ger en ökad 
risk att utveckla en ny primär cancer (SMN) 
även om den absoluta risken är liten (50, 51). 
Efter 20 års uppföljning är den kumulativa 
risken för SMN 3–7 procent, vilket motsva-
rar en cirka 6 gånger ökad risk jämfört med 
normalbefolkningen. Den ökade risken finns i 
alla åldersgrupper. I barncancergruppen finns 
även individer med genetisk predisponering för 
cancer och dessa löper naturligtvis en ökad risk 
för SMN inom ramen för sin predisponering, 
exempelvis individer med retinoblastom, neu-
rofibromatos eller Li-Fraumenis syndrom (52). 

Vissa cytostatika, alkylerande medel och 
epipodofyllotoxiner är identifierade som risk-
faktorer för SMN men det är strålbehandling 
som är den mest betydelsefulla riskfaktorn 
med ökad risk för malignitetsutveckling inom 
ett strålbehandlat område inklusive huden. 
Strålbehandling mot hjärnan ökar risken för 
meningeom, strålbehandling mot buken ökar 
risken för mag–tarmcancer, strålbehandling mot 
sköldkörteln ökar risken för sköldkörtelcancer, 
strålbehandling mot bröstkörteln ökar risken för 
bröstcancer etc. Egenkontroll av strålbehand-
lat hudområde och regelbundna kontroller av 
sköldkörteln om denna nåtts av stråldos rekom-
menderas. Kvinnor som erhållit stråldos mot 
bröstkörtlar (I Sverige > 10 Gy och i Finland 
> 20 Gy) rekommenderas att starta årlig bröst-
cancerscreening) åtta år efter behandlingsavslut, 
tidigast vid 25 års ålder. I övrigt rekommenderas 
observans vad gäller misstänkta symtom från 
mag–tarmkanalen eller andra organsystem. 
Canceröverlevare bör informeras om att inte 
röka och att iaktta sunda solvanor.

Psykisk hälsa
Vuxna som behandlats för barncancer har 
ökad risk för psykosociala konsekvenser re-
laterat till cancersjukdomen, dess behandling 
och sena medicinska biverkningar. De flesta 
individer fungerar väl men det finns ett flertal 
rapporter om förekomst av psykisk ohälsa med 
posttraumatisk stress, beteendestörningar och 
suicidbenägenhet (53, 54). CNS-inriktad terapi, 
intensiva cytostatika-regimer, alkylerande cy-
tostatika samt behandling för bensarkom har 
identifierats som riskfaktorer (55, 56). 

Kirsi Jahnukainen
kirsi.jahnukainen@hus.fi
Cecilia Petersen
cecilia.petersen@sll.se
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Summary
Long-term side effects of cancer treatment in childhood
Every year, 150 children and teenagers in Finland are diagnosed with cancer. Improved survival since 
the 1970s have resulted in a current 5 year survival of more than 80%. Late complications after child-
hood cancer, that approximately 70% of the survivors experience, develop often after that patient has left 
the surveillance of the pediatric oncology unit. University Hospitals in Finland have established follow-
up clinics for childhood cancer survivors. The service coordinates organ toxicity screening according to 
international guidelines and have regular contacts with cohorts of childhood cancer survivors.
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Trender inom utvecklingen  
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Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Europa. Det senaste decenniet har antalet aukto-
riserade onkologiska läkemedel och molekyler inom kliniska studier ökat kraftigt. Onkologiska 
behandlingar har utvecklats från traditionella, icke-selektiva cytostatika med hög toxicitet till 
målsökande läkemedel som använder högt utvecklad teknologi. Modern utveckling av 
läkemedel syftar till att i förväg identifiera de patienter som svarar på behandlingen. Syftet med 
detta är att maximera antalet patienter som drar nytta av behandlingen och minimera antalet 
patienter som behandlas i onödan. Tillsynsmyndigheter och läkemedelsindustrin betonar 
en individuell behandlingsstrategi som använder specifika biomarkörer för att styra valet av 
behandling. Ofta strävar man med dessa prediktiva biomarkörer efter att identifiera specifika 
mutationer i tumören eller ett enkelt blodprov, som kallas vätskebiopsi (liquid biopsy). För 
att ha framgång i denna komplexa och ständigt föränderliga miljö av läkemedelsstudier och 
klinisk forskning måste läkemedelsindustrin lita på ett nära samarbete mellan forskare, sjukhus. 
tillsynsmyndigheter, finansiärer och patientföreningar.

Enligt WHO var antalet nya fall av cancer 
i världen 2018 över 18 miljoner, varav 9 
miljoner cancerrelaterade dödsfall (1). I 
Europa är cancer för närvarande är den näst 
vanligaste dödsorsaken med 23,4 procent av 
antalet cancerfall och 20,3 procent av can-
cerrelaterade dödsorsaker globalt sett, trots 
att endast 9,0 procent av världens befolkning 
bor i Europa.

Under de senaste decennierna har de 
onkologiska terapiformerna utvecklats från 
icke-selektiva cytostatika till sofistikerade och 
specificerade målinriktade terapier. Modern 
utveckling av läkemedel grundar sig på mo-
lekylär och cellbiologisk grundforskning, som 
har lett till bättre förståelse av komplexiteten 
inom cancerbiologin. Insikten att cancer 

varierar både inom sin typ och inom indi-
viden har resulterat i att undertypningen 
av cancer nu allt mer sker ur ett biologiskt 
perspektiv och inte längre utifrån den ur-
sprungliga vävnadstypen. Forskningen i 
cancerresistensmekanismer och den sam-
tidiga utvecklingen av molekylärbiologin 
tillåter onkologiska terapier att skräddarsys 
för distinkta tumörspecifika aberrationer. 
Det är därför moderna onkologiska läke-
medel ofta är kopplade till biomarkörer 
som kan förutspå läkemedlens effekt (s.k. 
companion diagnostic). För utvecklingen av 
ett läkemedel är det viktigt att det finns re-
presentativa djurmodeller både in vitro och 
in vivo samt patientderiverade xenografter. 
Sett ur läkemedelsindustrins perspektiv är 
utvecklingen av onkologiska läkemedel 
såväl en komplex och dyr som en tidskrä-
vande process där det behövs samarbete 
mellan kliniker, forskare, tillståndsinneha-
vare och etiska kommittéer.

Sedan 1900-talet och cytostatikabehand-
lingen har nya sätt att behandla cancer 
inkluderat målsökande små molekyler så-
som tyrosinkinashämmare, monoklonala 
antikroppar och CAR-T-cellsterapi. Vissa 
allmänna begrepp som används inom onko-
logisk läkemedelsutveckling finns förklarade 
i ordlistan i slutet av artikeln.
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Milstolpar inom utvecklingen  
av onkologiska läkemedel 

De onkologiska läkemedlens historia går 
tillbaka ända till början av 1900-talet, men 
antalet tillstånd för onkologiska läkemedel 
har ökat drastiskt först under 2000-talet, 
särskilt för målinriktade terapier och biolo-
gisk behandling. Cytostatikabehandling var 
och är fortfarande i många fall den huvud-
sakliga behandlingsformen med läkemedel 
såsom exempelvis 5-fluorouracil, som har 
använts sedan 1950-talet. En milstolpe var 
införandet av adjuvant cytostatikabehand-
ling på 1970-talet. Adjuvant betyder tillägg 
efter kirurgi eller strålbehandling vid kliniskt 
lokal cancer för att öka antalet botade. 
Behandling av bröstcancer med tillägg av 
tamoxifen till adjuvant cytostatikabehand-
ling godkändes 1987. Tamoxifen godkändes 
sedermera 1988 som monoterapi efter flera 
intressanta vändningar som beskrivs i detalj 
i en bok av tamoxifenets upptäckare V.C. 
Jordan (3). Den första moderna biologiska 
behandlingen inom onkologin var rituxi-
mab, en monoklonal antikropp mot CD20, 
som finns rikligt på såväl normala som 
maligna B-celler. Rituximab godkändes för 
behandling av non-Hodgkins lymfom 1987. 
Kliniska studier med den målinriktade tyro-
sinkinashämmaren imatinib inleddes 1988 
och läkemedlet godkändes för behandling 
av Philadelphiakromosompositiv kronisk 
myeloisk leukemi (Ph + KML) av Food and 
Drug Administration (FDA) i USA 2001. 
Jämsides med målinriktade terapier har vi 
på 2000-talet sett den tumörspecifika im-
munterapin göra entré genom tillstånden för 
de monoklonala antikropparna ipilimumab 
(anti-CTLA) 2011, nivolumab (anti-PD-1) 
2014 och pembrolizumab (en annan anti-
PD-1) för tumörer som oberoende av sin his-
tologi uppvisar drag av genomisk instabilitet 
(dvs. brist på missmatchreparationsgener 
eller mikrosatellitinstabila tumörer). Där-
till har FDA och senare också Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänt de 
första autologa CAR-T-cellsbehandlingarna 
(chimära antigenreceptorer, CAR) som 
riktas mot antigenet CD19 på leukemiska 
B-celler. År 2018 godkände FDA 19 nya 
onkologiska läkemedel, och 38 redan exis-
terande läkemedel godkändes för utvidgad 
användning. 

Nedan följer ett urval av onkologiska 
läkemedel som godkänts under det senaste 
århundradet:

• 1957 – 5-fluorouracil
• 1970-talet – adjuvant kemoterapi 
• 1980-talet – tamoxifen mot bröstcancer
• 1996 – imatinib mot Ph + kronisk  

myeloisk leukemi
• 1997 – rituximab mot non-Hodgkins  

lymfom
• 2010 – abirateron mot metastaserande 

kastrationsresistent prostatacancer
• 2011 – anti-CTLA-4,  

ipilimumab mot melanom
• 2014 – anti-PD-1,  

nivolumab mot melanom
• 2015 – CDK4/6-inhibitorn palbociklib  

mot bröstcancer
• 2017 – anti-PD-1, pembrolizumab mot  

genominstabila tumörer oavsett vävnadstyp
• 2017 – chimär antigenreceptor-T- (CAR-T) 

cellsterapi mot leukemi
• 2018 – larotrectinib för tumörer med 

TRK-fusioner (tropomyosinreceptorkinas) 
oavsett vävnadstyp

Förståelse av cancerbiologi är 
nyckeln till utveckling av onkologiska 
läkemedel
En nyckelfaktor för det accelererande an-
talet kliniska studier och godkännanden av 
onkologiska läkemedel är dagens djupare 
förståelse av cancerbiologin och resistensme-
kanismerna. Traditionellt sett får en cancer 
sin början med ett antal mutationer i DNA. 
Cancergenerna kan indelas i onkogener (t.ex. 
Bcr-Abl, RAS, MYC, WNT) och tumörsup-
pressorgener (t.ex. p53, BRCA). Aktiverande 
mutationer i onkogenerna leder till de klas-
siska kännetecknen för cancer, d.v.s. tillväxt 
och ökad cellproliferation, medan inaktive-
ring av suppressorgenerna leder till samma 
resultat. Det är obalansen mellan onkogener 
och tumörsuppressorer som resulterar i upp-
komst av cancer. Under de senaste åren har 
många andra mekanismer upptäckts, såsom 
epigenetiska förändringar, angiogenesens roll 
och tumörers förmåga att undgå immunsyste-
mets kontrollerande funktioner.

I en artikel av Douglas Hanahan 2011 (4) 
beskrivs tio olika mekanismer genom vilka 
en cancer kan förbli vid liv: undvika immu-
nologisk destruktion, möjliggöra replikativ 
immortalisering, tumörbefrämjande inflamma-
tion, invasion och metastasering, induktion av 
angiogenes, genominstabilitet och genommu-
tation, motstå celldöd, avreglera cellenergier, 
upprätthålla proliferativ signalering och undgå 
tillväxthämmare. Som sådana kan dessa me-
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kanismer även uynyttjas vid utvecklingen av 
onkologiska läkemedel. Antiangiogenetiska 
läkemedel som hämmar VEGF-signalering 
(Vascular Endothelial Growth Factor, vasku-
lär endotelial tillväxtfaktor) t.ex. bevacizumab 
och sunitinib har visat sig vara effektiva mot 
sådana former av cancer som förmodas vara 
starkt beroende av neoangiogenes. Ett annat 
färskare exempel är utvecklingen av immu-
nologiska kontrollpunktshämmare, såsom 
monoklonala antikroppar mot anti-PD-1/
PD-L1. Enligt webbplatsen clinicaltrials.gov 
finns det mera än 200 aktuella studier där 
man undersöker PD-1-hämmare vid icke- 
småcellig lungcancer. PD-1/PD-L1-antikrop-
par löser bromsarna på T-celler, vilket gör det 
möjligt för dem att immunologiskt angripa 
tumörcellerna. Det har visat sig att tumörer 
med hög prevalens av somatiska mutationer 
(t.ex. melanom, lungcancer och urinblåscan-
cer) är mer benägna att reagera mot PD-1/
PD-L1-hämmare. Detta förklaras av att dessa 
mutationer ger upphov till neoepitoper som i 
sin tur attraherar immunsystemets celler (5). 

Olyckligtvis och precis som vid andra 
onkologiska terapier, inklusive hämmare av 
VEGF-signalering, finns det ingen tillförlitlig 
biomarkör med vilken den optimala patient-
gruppen för immunterapi kan selekteras 
fram. Det finns ingen prediktiv och tillförlitlig 
biomarkör som kliniker kan använda för att 
välja ut en grupp patienter som sannolikt 
skulle respondera på behandlingen. Detta 
betyder att ett betydande antal patienter er-
håller en mycket dyr behandling och utsätts 
för potentiella allvarliga biverkningar utan 
att dra nytta av läkemedlet. Konsekvensen 
av detta är att organ som FDA och EMA 
uppmuntrar industrin att utveckla biomar-
körbaserade läkemedel för att underlätta 
identifieringen av de patienter som kan dra 
nytta av behandlingen.

Modern klinisk utveckling  
av onkologiska läkemedel
Under det senaste decenniet har flera läke-
medel mot distinkta undertyper av tumörer 
blivit godkända genom innovativ studiedesign 
och nya kliniska resultatmått vars syfte är att 
befrämja snabbare godkännande från myn-
digheternas sida. Till stor del har detta blivit 
möjligt genom framsteg inom cancerbiologin 
och tack vare molekylär karaktärisering av 
tumörtyper, medan initiativ från läkeme-
delsindustrin och tillsynsmyndigheterna 
har strävat efter att accelerera den kliniska 

utvecklingen av nya onkologiska läkemedel. 
Undersökningar av onkologiska läkemedel 
baserade på deras molekylära profil snarare 
än på ursprungsvävnaden faller under kon-
ceptet stratifierad medicin, som beskrivs i en 
medicinsk ordlista sammanställd av The Eu-
ropean Society of Medical Oncology (ESMO) 
(6). De traditionella kliniska studierna inom 
onkologin var designade så att de utfördes 
separat på specifika tumörer som utgick från 
samma vävnad, till exempel dakarbazin mot 
melanom. Sedermera har fokuserade behand-
lingar utprövats på målgrupper med en spe-
cifik genetisk förändring, såsom trastuzumab 
vid Her2-amplifierad bröstcancer med Her2 
överexpression. Numera är det vanligare att 
man snarare än utifrån tumörens vävnadstyp 
selekterar patienter till kliniska studier på 
grundval av en biomarkör, som tros vara till 
specifik nytta för behandlingen (companion 
diagnostic).

Moderna onkologiska studier inkluderar 
både korg- och paraplystudier vilka är ex-
empel på hur den stratifierade medicinen 
används i dag. Korgstudier undersöker hur ett 
enskilt läkemedel fungerar på olika tumörer 
och vävnadstyper som alla har en gemensam 
biomarkör (t.ex. BRAF för ett muterat mela-
nom eller en kolontumör). Paraplystudier dä-
remot studerar olika (vanligen målinriktade) 
behandlingar av tumörer som delar samma 
typ av histologi (7).

Onkologisk behandling  
anpassad till individen
Tack vare framstegen inom cancerbiologin 
och karakteriseringen av specifika molekylära 
förändringar och drivande mutationer (driver 
mutations), är det möjligt för läkare att anpas-
sa behandlingen till individen. Dessa framsteg 
hade inte blivit möjliga utan de teknologiska 
genombrotten inom biovetenskaperna. Ett 
exempel på detta är att det idag är möjligt att 
sekvensera individens hela genom för ca 1 000 
euro, medan det skulle ha kostat 14 millioner 
dollar 2006 enligt National Human Genome 
Institute i USA. Molekylär tumörprofilering 
genom gensekvensering (next generation se-
quencing) utförs som en rutinåtgärd på vissa 
cancercenter för att ta reda på om det går att 
hitta en lämplig studie för patienten att delta 
i. Denna information kan ibland fås fram med 
hjälp av en vätskebiopsi, som representerar ett 
minimalt invasivt sätt att leta efter mutationer 
och som kan användas när en traditionell tu-
mörbiopsi inte är möjlig. Dessutom används 
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vätskebiopsier i utvecklingen av moderna 
läkemedel, där effekten av behandlingen kan 
förutses genom att man räknar de cirkule-
rande tumörcellerna före och under behand-
lingen eller där man kan studera mutationer 
och olika uttrycksmönster i tumörcellernas 
DNA (ctDNA), samt förändringar i dessa. 
Vätskebiopsierna används även för att man 
skall kunna påvisa primär (före behandlingen) 
och förvärvad (vid progression efter behand-
ling) resistens mot läkemedlet som under-
söks. Nyligen har riktade genpaneler börjat 
användas även i den kliniska verksamheten 
för att man skall kunna dela in patienter i 
likartat stadium (pTNM) i olika riskgrupper 
beroende på tumörens molekylära profil. Ett 
färskt exempel på detta kommer från ASCO 
2018, där studien TAILORx omfattade cirka 
9 700 kvinnor med ER+, Her2-negativ lokal 
bröstcancer utan lymfkörtelengagemang. 
Studien visade att kvinnor med en medelhög 
risk för återinsjuknande, uträknad på genpa-
nelen, reagerade lika bra på enbart adjuvant 
endokrin terapi som de patienter som erhöll 
både endokrin terapi och kemoterapi och som 
hörde till samma riskgrupp (8). 

Utmaningar i utvecklingen  
av moderna onkologiska läkemedel
En del av möjligheterna i utvecklingen av 
moderna onkologiska läkemedel kan även 
ses som utmaningar. Vartefter som cancer 
kan delas in i distinkta molekylära undertyper 
har patienterna i kliniska studier blivit färre. 
Detta innebär att sällsynta biverkningar av 
ett läkemedel inte kommer till synes under 
den kliniska prövningen utan först efter att 
läkemedlet har godkänts. Detsamma gäller 
när effekten av läkemedlet skall fastställas. 
Nyttan av ett onkologiskt läkemedel anses 
ofta vara fastställd om det kan visas förbättra 
överlevnaden i jämförelse med den tillgängliga 
standardterapin. Det innebär att den totala 
överlevnaden betraktas som guldstandard 
när ett nytt onkologiskt preparat skall testas 
i en klinisk prövning. Det är ofta synnerligen 
resurs- och tidskrävande att visa en överlev-
nadsfördel med ett onkologiskt läkemedel: 
Därför har man småningom utvecklat och 
infört s.k. surrogateffektmål, såsom progres-
sionsfri överlevnad (PFS), metastasfri över-
levnad (MFS) och minimal residualsjukdom 
(MRD). En direkt korrelation mellan dessa 
och total överlevnad är dock inte helt självklar 
eftersom det finns flera förväxlingsfaktorer. 
Ett exempel på problemet med ett litet antal 

patienter i en klinisk studie och begreppet 
surrogateffektmått kunde ses i april 2019 
när Europeiska läkemedelsmyndigheten 
rekommenderade EU-medlemsstaterna att 
dra in rätten att sälja en medicin vid namn 
olaratumab. I en klinisk randomiserad fas 
III-studie kunde man inte konstatera någon 
överlevnadsfördel hos patienter med mjuk-
delssarkom som behandlats med olaratumab 
i kombination med doxorubicin jämfört 
med patienter som behandlats med enbart 
doxorubicin. Ursprungligen fick läkemedlet 
ett villkorligt tillstånd efter att det 2016 hade 
visats erbjuda en avsevärd PFS-fördel och 
överlevnadsfördel i en tämligen liten tvåar-
mad (66 + 67 patienter) fas II-studie (ema.
europa.eu). En annan utmaning som är av 
vikt när man planerar och genomför kliniska 
studier är att behandlingsutbudet förändras 
snabbt i och med att det varje år tillkommer 
allt fler godkända läkemedel och prövnings-
läkemedel. Därför är det inför en klinisk 
studie viktigt att man uppskattar målgruppens 
storlek vid studiens slut rätt, eftersom den kan 
skilja sig markant från den förhandenvarande 
situationen. Följaktligen är det av största vikt 
att man rekryterar patienter i rätt antal och 
med rätt typ av tidigare behandlingar.

Framtidsvisioner
För att vi ska klara av utmaningarna och 
kunna arbeta för ett gemensamt mål att finna 
säkrare och effektivare läkemedel för cancer-
patienter behöver vi ett kontinuerligt och nära 
samarbete mellan läkare, läkemedelsindustri, 
tillsynsmyndigheter och akademiska forskare. 
Det skall framhållas att de akademiska fors-
kargrupperna förfogar över flera in vitro- och 
in vivo-modeller av distinkta tumörtyper som 
ger nya möjligheter att bedriva translationell 
forskning i samarbete med läkemedelsföretag 
för att testa t.ex. onkologiska preparat innan 
man inleder kliniska studier. Om de ovan 
nämnda utsikterna visar sig gynnsamma kan 
patienter med ovanliga svårbehandlade can-
cerformer erbjudas nya behandlingsmöjlighe-
ter som tidigare inte var tillgängliga.

ORDLISTA
Kortfattad ordlista med begrepp som används 
inom utvecklingen av onkologiska läkemedel 
och förekommer i artikeln. Begreppen ingår i 
Yates et al. The European Society for Medical 
Oncology (ESMO), Precision Medicine Glossa-
ry, Annals of Oncology, vol. 29, nr 1, jan. 2018.
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Adaptiv studie
En klinisk studie som ger möjlighet att mo-
difiera en eller flera specifika aspekter av 
studiedesignen utifrån data som erhålls under 
studiens gång. Analyserna av patientdata 
görs prospektivt under studiens gång vid på 
förhand fastslagna tidpunkter.

Companion Diagnostic (CDx)
Ett diagnostiskt test som ska visa om patien-
ten har en specifik biomarkör eller inte och 
sålunda avgöra vilket läkemedel som ska  
användas. En CDx paras ihop med ett terapeu-
tiskt läkemedel (t.ex. Her2 och trastuzumab 
(en monoklonal antikropp mot Her2)).

Farmakogenomik
En forskningsgren som utvärderar hur genom-
variationen inom individen eller individens 
sjukdom (inkluderar genexpression, epige-
netik, mutationer i könsceller och somatiska 
celler) inverkar på hur han eller hon svarar 
på ett läkemedel.

Immunterapi
En onkologisk behandling som i allmänhet 
innebär ett läkemedel som kan stimulera 
eller inducera immunsystemet att angripa 
tumörcellerna. Exempel på immunterapi är 
anti-PD-1/PD-L1-monoklonala antikroppar 
som stimulerar T-cellerna att angripa cancern.

Korgstudie
Biomarkörbaserad klinisk studie som omfat-
tar många olika histologiska fynd och som 
studerar ett läkemedel eller en läkemedels-
kombination som är riktad mot en specifik 
molekylär avvikelse i flera olika typer av 
cancer.

Liten molekyl
En liten syntetetisk molekyl såsom tyros-
inkinashämmare som i allmänhet fungerar 
intracellulärt.

Monoklonal antikropp
Inom farmakologin avser begreppet en stor 
molekyl som produceras i immunceller och 
som i allmänhet utövar sin verkan i det ex-
tracellulära rummet.

Målsökande terapi
Ett läkemedel som vanligtvis har en enda 
biologisk avvikelse som mål, t.ex. ett muterat 
protein.

Paraplystudie
En histologispecifik biomarkörbaserad kli-
nisk studie som studerar läkemedel eller 
läkemedelskombinationer riktade mot olika 
molekylära avvikelser inom en och samma 
cancerform.

Precisionsmedicin/ 
Individanpassad medicin
Inom onkologin betyder begreppet att syftet 
med behandlingen är att gagna en undergrupp 
av patienter med cancer som har en specifik 
molekylär eller cellulär avvikelse.

Drivande mutation (driver mutation) 
En genommutation i en cancergen som är av 
central betydelse för att tumörens maligna 
fenotyp skall uppkomma eller upprätthållas 
(initiering, progression, upprätthållande och 
tillväxt). En enskild tumör kan innehålla flera 
sådana mutationer

Stratifierad medicin
Användning av ett molekylärt test för att 
identifiera undergrupper av cancerpatienter 
som kan förväntas dra nytta av en behand-
lingsintervention.

Vätskebiopsi (liquid biopsy)
Vätskebiologiska prov (t.ex. blod) som inne-
håller markörer såsom cirkulerande tumör-
celler och cellfritt DNA som kan bidra med 
information om molekylära karakteristika hos 
patientens tumör.

Xenografter från patienter
Djurmodell där tumörmaterial från patienter 
implanteras i (immundefekta) djur för utveck-
ling av onkologiska läkemedel in vivo.

Ändring av genomet i 
behandlingssyfte
En ändring av genomet som resulterar i ett 
förändrat protein, mot vilket det finns ett 
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läkemedel eller ett läkemedel kan syntetise-
ras. Till den här kategorin hör t.ex. de flesta 
kinaser.
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Summary
Modern development of anticancer drugs
Cancer is the second most common cause of death in Europe. The number of authorized anticancer 
drugs and molecules in clinical development has increased rapidly during the last decades. Anticancer 
treatments have evolved from non-selective highly toxic chemotherapies to targeted drugs utilizing so-
phisticated technology. Modern drug development strives to identify patients in advance who are likely 
to respond to therapy. This personalized treatment approach uses a specific biomarker to guide treat-
ment decision. In order to succeed in the complex and rapidly changing environment, pharma industry 
relies on close collaboration with researchers in academia and hospitals, regulators, payors and patient 
associations.
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INTERVJU

88-åriga Eeva Nordman har ett ovanligt 
långt perspektiv på finländsk cancer-
vård. Hon specialiserade sig i radiologi 
vid Helsingfors universitet år 1963, i 
strålterapi 1967 och i isotopmedicin 
1972.

– Jag blev landets sjunde strålbehand-
lings- och cancerläkare.

I dag är antalet onkologer i arbetslivet 
närmare 200. Operationerna görs betyd-
ligt skonsammare, strålbehandlingarna 
är av helt annan klass på grund av ny, 
modern apparatur och läkemedlen är 
effektivare och ger mindre biverkningar. 

Hon nämner till exempel en kvinna 
med äggstockscancer som i tjugo år 
levde ett fullödigt liv trots behandlingar 
ungefär vart tredje år. 

– Hon var naturligtvis dålig när de 
starka medicinerna gavs, men däremel-
lan levde hon normalt och mådde bra.

Tidigare hjälp

En större öppenhet kring cancer har 
också lett till att människor söker hjälp 
i ett mycket tidigare skede än förr, vilket 
ofta påverkar prognoserna dramatiskt.

Jämfört med en femårsöverlevnad 
kring 20 procent på 1950-talet är mot-
svarande siffra nu cirka 70 och för de 
vanligaste cancerformerna, prostata-

cancer hos män och bröstcancer hos 
kvinnor ligger femårsöverlevnaden på 
drygt 90 procent. 

Men om det talas om läkarbrist i dag 
– med ca 21 000 legitimerade läkare i 
arbetsför ålder i Finland – så påminner 
Eeva Nordman att antalet var ca 3000 
när hon blev medicine licentiat.

– Läkarbrist var också orsaken till 
att jag gick in för medicinska studier. 
När jag i 17-årsåldern insåg att jag snart 
måste välja ett framtida yrke tänkte jag 
att jag i första hand vill ha ett arbete 
som ger livsinnehåll. Och då jag tyckte 
att människokroppen var intressant, lik-
som frågor om varför den blir sjuk, och 
jag gick i Tehtaanpuiston yhteiskoulu i 
Eira där matematikundervisningen var 
mycket bra, bestämde jag mig för att 
jobba hårt för att komma in vid medi-
cinska fakulteten.

Att hon småningom blev röntgenlä-
kare bottnade i nyfikenhet på männis-
kans inre.

– Jag arbetade som radiolog i ungefär 
fem år och hade senare stor nytta av att 
ha sett alla organ i olika riktningar. 

Från radiologi till strålterapi

Men att hon började med strålterapi har 
en förklaring, som hon nästan motvilligt 

går in på: Efter en tid som röntgenläkare 
på Strålkliniken i Helsingfors konsta-
terades blodförändringar. Hennes vita 
blodkroppar sjönk av okänd anledning. 

– Ingen visste vad förändringarna 
berodde på. Jag använde naturligtvis 
blyförkläde och strålningsmätare och 
jag var snabb, men på den tiden när 
man till exempel undersökte artärer stod 
man praktiskt taget under röntgenröret, 
kanske bara en meter ifrån, och där 
skulle kontrastämne injiceras. Så är det 
ju inte längre.

Det var när hon förstod att hon inte 
kunde fortsätta som radiolog som tan-
ken att hon kunde börja med strålterapi 
framkastades. Där utsattes läkare inte 
för strålning. 

Familjen hade flyttat till Jyväskylä 
år 1963, främst för att det där på den 
tiden fanns landets bästa ögonläkare 
och maken Erik hade specialiserat sig 
på oftalmologi.

På grund av hälsoproblem var hon 
först hemma ett år efter flyttningen. 
Vid det laget hade hon två barn under 
skolåldern och det fanns de som tyckte 
att hon gott kunde stanna hemma. Hon 
var ju gift ...

 Men själv ville hon börja arbeta 
igen och hoppade en kort tid in som 
anestesiolog vid Mellersta Finlands 

Eeva Nordman onkolog

Viktigt med öppenhet kring cancer
När Eeva Nordman ser tillbaka på hur finländsk cancervård har utvecklats under det dryga halvsekel som 
gått sedan hon fick sin subspecialitet i onkologi och radioterapi känner hon stor tillfredsställelse. 
– I slutet av 1960-talet fanns det fortfarande patienter som skämdes så över en cancerdiagnos att de bytte 
jobb för att dölja sjukdomen för arbetskamraterna, säger Nordman, professor emerita vid Åbo universitet.
I dag gläder hon sig åt att en mycket större del av patienterna överlever och att både kända och mindre 
kända finländare öppet talar om sjukdomen. – Tidigt försökte jag säga att cancerpatienter är som andra 
kroniker – och nu är allt fler just det.
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centralsjukhus. I det skedet, säger hon, 
vaknade Cancerföreningen i Finland. 

Blev övertalad

– Föreningens generalsekreterare Niilo 
Voipio besökte oss i Jyväskylä och över-
talade mig att komma till Helsingfors 
på två år för att subspecialisera mig 
på strålbehandling på professor Sakari 
Mustakallios klinik. Också min man 
stödde idén, så det gjorde jag sedan. 

År 1967 när hon som nybliven strål-
behandlingsspecialist var tillbaka i Jy-
väskylä fick hon tjänst som överläkare 

på Strålkliniken vid Mellersta Finlands 
centralsjukhus och där blev hon små-
ningom uppmanad att ta hand om iso-
topverksamheten och skaffade sig även 
den kompetensen.

– Jag hade en fantastisk arbetskamrat, 
professor Ahti Rekonen som var fysiker. 
Han föreslog att jag skulle börja forska i 
selen-75. Det är jag oerhört tacksam för. 

Det ledde till att hon år 1974 dispu-
terade med en avhandling om använd-
ningen av selen-75 vid diagnostik för 
cancer och den avhandlingen öppnade 
vägen till en överläkartjänst och profes-
sur i Åbo.

Enda kvinnliga överläkaren

Men när Eeva Nordman talar om åren 
som överläkare på Strålkliniken i Jy-
väskylä är det en enorm arbetsbörda 
hon beskriver. 

– Jag var ju en av ytterst få läkare i 
landet som hade specialiserat mig på 
strålbehandling och onkologi, så det 
kom otaliga patienter, några ända från 
Joensuu. Många var unga. I början hade 
jag jour 30 dagar i månaden, vilket na-
turligtvis var olagligt.

Hon krävde fler läkare, sköterskor och 
mer apparatur för att klara patienttrycket 
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och fick höra att hon, den enda kvinnliga 
överläkaren på sjukhuset, var som en 
gökunge som roffar åt sig allt. Apparaterna 
var dyra, utan dem gjorde man ingenting. 
Hon fick småningom vad som behövdes 
och behandlingarna utvecklades. 

Att tvåbarnsmamman också hade bör-
jat forska gjorde inte livet lättare. Hon 
säger att hon ofta satt i bilen och arbe-
tade med sina manuskript medan maken 
körde den halv timme långa sträckan ut 
till sommarstugan vid Päijänne.

– Och jag glömmer aldrig den som-
mardag när jag satt på bastubryggan i 
baddräkt och arbetade med skrivma-
skinen på ett skrangligt bord, medan 
mattorna som skulle tvättas låg i blöt 
i sjön. Först blev min man och sedan 
jag inkallad för att ta hand om akutfall. 
Den gången grät jag i bilen på väg till 
sjukhuset. Ska livet se ut så här ända till 
pensioneringen, undrade jag.

Klinikchef och professor

Det gjorde det lyckligtvis inte. Samma 
dag som maken disputerade för sin 
doktorsgrad år 1972 öppnade Eeva 
Nordman en hög post och hittade upp-
gifter om två lediga läkartjänster i Åbo, 
en för en läkare specialiserad på ögon 
och en på strålterapi! 

– Jag blev så ivrig att jag frågade om 
vi inte skulle ringa upp innan vi gick på 
karonkan och det gjorde vi. Och vi fick 
jobben, flyttade och i Åbo stortrivdes vi, 
trots att vi egentligen hade planerat att 
småningom återvända till Helsingfors.

Också i Åbo fylldes åren av mycket 
arbete, för efter en tid som lärare och 
specialistläkare blev Eeva Nordman 
överläkare på Strålkliniken och från 
1977 till pensioneringen 1996 var hon 
både professor i onkologi och strål-
behandling vid Åbo universitet och 
överläkare på den onkologiska kliniken. 

– Att vara professor och chef för en 
klinik är ju dubbelt arbete.

I takt med den accelererande medicin-
ska utvecklingen ställdes hon dessutom 

inför nya utmaningar. Professor Mårten 
Brenner, som varit chefsfysiker på Mus-
takallios klinik i Helsingfors, föreslog 
att hon skulle börja med patientstudier 
med kortlivade radioaktiva isotoper från 
Åbouniversitetets cyklotron. Det resul-
terade i att hennes arbetsgrupp bland 
annat forskade i radioaktivt fluor-18 
som binds till glukos och ansamlas i 
tumörer och även arbetade med kol-11 
som binds till en aminosyra och samlas 
i hjärntumörer. 

– Också hjärtat och hela cirkula-
tionen kan följas med olika strålande 
grundämnen som binds till kroppsegna, 
fysiologiska molekyler. Strålningsdo-
serna är så små att de saknar betydelse, 
men med en gammakamera – eller PET-
kamera som vi sedan fick – syns strål-
ningen. Det här blev viktig forskning för 
mig och ledde till många avhandlingar 
för mina unga läkare.

Ett annat stort intresse var immuno-
logiskt försvar. För professorskollegerna 
Auli och Paavo Toivanen nämnde Eeva 
att hon hade gjort en märkligt upptäckt.

– Man behandlar vissa cancerpatien-
ter och allt verkar gå bra, och plötsligt 
exploderar cancern under strål- eller 
cytostatikabehandling. Det måste bero 
på något i det immunologiska försvaret, 
tänkte jag och tillsammans gjorde vi se-
dan stora ansträngningar för att hitta en 
markör, för att redan före behandlingen 
få en indikation på hur patientens lym-
focyter skulle reagera.

Det ägnade hon sedan en stor del av 
sin forskning åt.

– Man tog blodprov och om man till 
exempel tillförde fytohemagglutinin i en 
laboratorieskål med patientens lymfocy-
ter kunde man mäta hur de reagerade på 
detta PHA. Vid cancer är antikropparna 
bundna vid T-lymfocyter.

De arbetade under 1970- och 80-talen 
med tre olika markörer – i dag finns det 
säkert hundra eller fler och många är 
väldigt dyra.

– Våra var billiga och vi undersökte 
ca 400 patienter, men det visade sig 

att patientens cellulära immunitet inte 
var särskilt avgörande när den mättes 
så här. 

Totalt skrev Eeva Nordman ett par 
hundra vetenskapliga artiklar och 
många citerades internationellt. 

Glädjande entusiasm

Hon talar också varmt om de läkare 
som hon utbildade: Trettio blev spe-
cialister och tretton disputerade. Hon 
nämner bland andra Heikki Joensuu, 
professor i strålbehandling och onko-
logi i Helsingfors och akademiprofes-
sor innan han knöts till Orion, Heikki 
Minn som axlade hennes professor i 
Åbo – men först sedan efterföljaren 
Seppo Pyrhönen gått i pension – Sirkku 
Jyrkkiö, verksamhetsområdesdirektör 
vid Åbo universitetscentralsjukhus, 
emeritusprofessor Risto Johansson i 
Kuopio, en gång hennes assistentläkare, 
och Pirkko Kellokumpu-Lehtinen som 
varit professor och chef för Tammerfors 
cancerklinik.

– Det var tillfredsställande att se när 
en gnista tändes, hur unga forskare 
fylldes av entusiasm. 

Men hon glömmer inte heller att 
påpeka hur fint det har känts att återse 
återställda patienter. 

– Jag kunde stå i kassakön på Stock-
mann i Åbo när någon knackade mig 
på axeln och sade: ”Ni skötte mig för 
trettio år sedan.” Vilken glädje! 

Ibland har hon till och med fått nå-
gon gåva, säger hon och sneglar på en 
fin, hemvävd pläd i soffan i hemmet i 
Munksnäs i Helsingfors. 

Samtidigt erkänner hon att arbetet 
många gånger har varit tungt, särskilt 
när hon ställts inför patienter som hon 
inte kunnat rädda

– Det kändes mycket svårt. Jag 
försökte naturligtvis lämna bekymren 
på jobbet, men vissa gånger lyckades 
det inte. Då var det storartat att ha en 
läkarmake hemma som visste vad man 
pratade om. Tyvärr blev jag änka 1977.
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Viktiga utländska kontakter

Trots att Eeva Nordman är född i Viborg 
av finskspråkiga föräldrar talar hon en 
utmärkt svenska – liksom sin släkt. 

– Under skoltiden jobbade jag några 
sommarlov bland annat som diskerska 
i Stockholm, förklarar hon.

Men det irriterar henne fortfarande 
att kollegor under hennes första tid som 
medicinare slog över till finska så fort 
hon deltog i ett samtal.

– Finlandssvenskar fattar inte hur 
sådant känns. Jag tänkte att min svenska 
inte duger, jag talar väl så dåligt. 

Tvåspråkigheten gjorde sedan att ma-
ken tidigt föreslog att hon skulle bekanta 
sig med cancervården i Sverige, så under 
besök i Stockholm, Lund och Umeå knöt 
hon ovärderliga kontakter som hon se-
nare kunde rådfråga i kinkiga fall hemma. 

Också bland annat i Philadelphia och 
Minneapolis fick hon goda vänner som 
var framstående onkologer och skrev 
läroböcker om sina specialområden. 

– Under min aktiva tid ringde man 
inte till Amerika, men per telex kunde 
man få svar på frågor kanske redan inom 
ett dygn. Viktigt var det också att åka på 
internationella kongresser. Läroböcker 
och tidskriftsartiklar bygger på forsk-
ning, som kanske gjorts för några år 
sedan, men i korridorerna på kongres-
ser fick man höra vad som hänt veckan 
innan på olika håll i världen. 

En höjdpunkt under karriären var när 
hon år 1981 var president för den skan-
dinaviska radiologkongressen i Åbo. 

– Vi väntade ca 350 deltagare, men det 
kom 700 och Hertig Johans gästabud, 
som var tema för banketten på Åbo slott, 
glömde deltagarna inte.

Trots att Eeva Nordman inte längre 
följer med hur forskningen utvecklas 
gläder hon sig över att behandlingarna 
har blivit väldigt mycket effektivare.

– Cancerpatienternas livskvalitet är 
helt annan nu än när jag först kom in på 
onkologi, men så kan man till exempel 
också modellera strålfält noggrant med 

Vem och vad?
Eeva Nordman
Familj: son och dotter och tre 
barnbarn.

Överläkare på Strålkliniken i 
Jyväskylä 1967–72.

Professor vid Åbo universitet och 
överläkare vid Cancerkliniken vid 
Åucs 1979–96.

Hade även privatpraktik 1977–
2004.

modern apparatur. Under min första tid 
arbetade vi med fyrkantiga strålfält och 
ville man begränsa effekten på vissa om-
råden gjorde man det genom att placera 
ut några blybitar. 

Också cytostatikabehandlingarna har 
utvecklats enormt. 

Tobaksmotstånd hobby

Eeva Nordman är även känd för sitt 
tobaksmotstånd och sina ansträngningar 
för ett nikotinfritt Finland. Hon kallar 
det sin ”hobby”.

– Tobak är ett gift som orsakar cancer 
och hjärtkärlsjukdomar, påpekar hon.

En anledning till hennes hängivna 
arbete för att minska tobakens skadliga 
verkningar var ett möte med en 32-årig 
man med lungcancer för länge sedan. 
Han höll på att kvävas av sin sjukdom.

– Det var en chock att se en ung 
människa lida så och när han under en 
permission från sjukhuset hängde sig 
hemma blev jag så arg att jag började 
föreläsa om tobak. Då hade det nyligen 
kommit ut en amerikansk rapport, som 
visade att lungcancer förekommer elva 
gånger oftare hos rökare än hos icke-
rökare, men redan på 1950-talet hade 
det ju skrivits om sambandet mellan 
tobak och cancer.

1966 började hon informera röntgen-
skötare om tobakens skadeverkningar. 
De förfasade sig över vad hon hade att 
berätta. Allt oftare blev hon också inbju-
den att hålla föredrag för grupper och 
föreningar och hon uttalade sig flitigt i 
media och skrev ofta artiklar.

– 90 procent av alla lungcancerfall or-
sakas av tobak, liksom cirka 66 procent 
av all strupcancer och cirka 60 procent 
av all cancer i urinvägarna. Och när det 
gäller hjärtkärlpatienter, som är den 
största gruppen i fråga om tobaksskador, 
så är det tobak som ligger bakom 30 
procent av fallen. Oj, så mycket jag har 
talat om det här. Och skrivit ...

Eeva Nordman blev sedan en av dem 
som grundade det finländska nätverket 

mot tobak år 1994, hon var dess första 
ordförande och en drivande kraft i 
många år, dr Liisa Elovainio fungerade 
som sekreterare.

– Arbetet har burit frukt. I dag röker 
15 procent av männen och 12 procent 
av kvinnorna, men 1960 var till och med 
varannan manlig läkare rökare. Numera 
röker bara ett par procent av läkarna

Hon har också kraftigt bekämpat 
snuset som inte bara orsakar nikotin-
beroende utan också ökar risken för 
cancer i munhålan och är skadligt för 
hjärta och artärer.

– Jag förstår inte hur fiffiga SFP-
politiker kan försvara ett sådant gift!

Rökares ovana att slänga omkring sig 
tobaksfimpar får henne också att se rött. 

– Fattar de inte att fimparna är giftiga 
och att en stor del av giftet rinner ut i 
våra vattendrag?

Ja, Eeva Nordman brinner fortfarande 
för många av de frågor som hon har 
arbetat för. Men i dag kämpar hon inte 
längre aktivt. I stället njuter hon av att 
ha tid för familjen, för opera- och kon-
sertbesök och för kontakt med gamla, 
goda vänner.

Text: Mardy Lindqvist
Foto: Cata Portin
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Markus Haapanen

Helsingfors universitet
Medicinska fakulteten

Avdelningen för allmänmedicin  
och primärhälsovård

Disputation 31.5.2019 
Helsingfors universitet

Opponent: Jaakko Valvanne
Handledare: Johan Eriksson,  

Mikaela von Bonsdorff

DISPUTATIONER

Gerasteni ur ett livscykel
perspektiv

Andelen över 60-åriga personer förut-
spås fördubblas och uppgå till 24 % år 
2050. Gerasteni är en geriatrisk sjukdom 
som innebär att individen inte har till-
räckliga förutsättningar för återhämtning 
från små förändringar i hälsotillståndet 
på grund av nedsatt stresstolerans i flera 
organsystem. Gerasteni, som blir allt 
vanligare med tilltagande ålder, karak-
teriseras av en ökad risk för sjukhusvård 
samt ökad dödlighet. Ökad kunskap om 
riskfaktorer för gerasteni kan möjliggöra 
prevention av sjukdomen.

Vårt syfte var att studera gerasteni ur 
ett livscykelperspektiv. Enligt DOHaD-
hypotesen kan förhållanden under det 
tidiga livsskedet påverka den framtida 
hälsan i stor utsträckning. Longitu-
dinella studier har visat att kroniska 
sjukdomar som kranskärlssjukdom 
och typ 2-diabetes har riskfaktorer som 
härstammar från spädbarnsålder och 
tidig barndom. Vi studerade samband 
mellan födelsestorlek, krigsbarndom, 
tillväxt i barndomen, socioekonomisk 
ställning, telomerlängd och gerasteni i 
ålderdomen.

Studien är en del av Helsingfors 
födelsekohortstudie som inkluderar 
8760 individer som föddes i Helsingfors 
under åren 1934–1944. Av de 2902 
slumpmässigt inbjudna deltog 2003 i en 
klinisk studie under åren 2001–2004. 
Sammanlagt 1404 individer kallades 

till en uppföljningsstudie under åren 
2011–2013 varav 1094 deltog. Gerasteni 
definierades enligt fenotypmodellen i 
medeltal vid 71 års ålder. Information 
om tidiga riskfaktorer för gerasteni 
erhölls ur nationella hälsovårdsregister 
samt andra register. Information erhölls 
även från de kliniska undersökningarna.

Ett omvänt förhållande mellan vikt, 
längd och BMI vid födseln å ena sidan 
och å andra sidan gerasteni konstatera-
des. De gerasteniska männen upplevde 
en annorlunda tillväxt i barndomen 
än de övriga männen: deras viktindex 
ökade snabbare än viktindexet bland de 
icke-gerasteniska männen från 2 till 11 
års ålder. De män som i barndomen varit 
krigsbarn insjuknade oftare i gerasteni. 
Individer som var gerasteniska vid 71 års 
ålder hade kortare telomerlängd vid 61 
och 71 års ålder jämfört med dem som 
inte var gerasteniska. Inget samband 
mellan telomerförkortning och gerasteni 
konstaterades.

Flera tidiga riskfaktorer för gerasteni 
konstaterades i studien. Sambandet mel-
lan olika riskfaktorer i det tidiga livsske-
det och gerasteni i ålderdomen visar att 
risken för gerasteni kan programmeras 
redan tidigt i livet. Den tidiga tillväxtens 
och stressens inverkan förefaller vara 
olika hos män och kvinnor. Telomer-
längden kan vara en meningsfull biomar-
kör för gerasteni. Man borde redan i ett 
tidigt livsskede börja förebygga kroniska 
sjukdomar och gerasteni t.ex. genom att 
stödja hälsan hos gravida kvinnor.
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Nina Mars

Helsingfors universitet
Medicinska fakulteten

Avdelningen för internmedicin

Disputation 24.5.2019
Helsingfors universitet

Opponent: Johan Askling,  
Karolinska Institutet 

Handledare: Tuulikki Sokka-Isler, 
Mellersta Finlands centralsjukhus 

och Markku Kauppi, 
Päijät-Häme centralsjukhus.

 

Användning av hälsovårdstjäns
ter hos patienter med reuma
tiska sjukdomar

Ledgångsreumatism, psoriasisartrit, ju-
venil idiopatisk artrit och ankyloserande 
spondylit är inflammatoriska reumatiska 
sjukdomar som kan medföra långvarig 
inflammation i lederna och därmed 
påverka bland annat patienternas ar-
betsförmåga och livskvalitet. Framsteg i 
vården har under de senaste årtiondena 
förbättrat sjukdomsprognosen men har 
även ökat vårdkostnaderna. Det finns 
dock relativt lite forskning om de ak-
tuella vårdkostnaderna i Finland och 
om de faktorer som påverkar dessa 
kostnader. Avhandlingsarbetet syftade 
till att kartlägga och jämföra vårdkost-
naderna mellan de fyra ovan nämnda 
reumatiska sjukdomarna. Avhandlingen 
sammanställde två hälsoregister av hög 
kvalitet: ett patientregister (GoTreatIt-
monitorering), som omfattar patienter 
med reumatiska sjukdomar som vårdats 
på Mellersta Finlands centralsjukhus 
mellan 2007 och 2016, och ett register 
om hälsovårdsanvändning hos samma 
patienter, som samlats 2014 och kon-
verterats till deras monetära kostnader 
för samhället.

Första delarbetet omfattade 218 
patienter med juvenil idiopatisk artrit, 
där diagnosen ställts i barndomen. Alla 
patienter hade nått vuxen ålder. Vi ob-
serverade att patienterna mellan 16 och 
30 år gamla hade låga hälsovårdskostna-
der och god funktionsförmåga samt att 
arbetsoförmögenhet var väldigt ovanligt. 
Dessa patienter anses ha haft tillgång 
till modern vård under hela sjukdoms-

förloppet, inklusive biologiska antireu-
matiska läkemedel. Det andra delarbetet 
omfattade 119 patienter med juvenil 
idiopatisk artrit, 213 med psoriasisar-
trit, 1086 med ledgångsreumatism och 
277 med ankyloserande spondylit. De 
genomsnittliga hälsovårdskostnaderna 
var låga, och kostnaderna mellan de 
fyra sjukdomarna var jämförbara. Men 
eftersom patienterna med juvenil idio-
patisk artrit eller ankyloserande spon-
dylit hade betydligt lägre medelålder 
förväntas deras livslånga, kumulativa 
hälsovårdskostnader vara betydligt hö-
gre än hos patienter med psoriasisartrit 
eller ledgångsreumatism. Två tredjedelar 
av alla hälsovårdskostnader härrörde 
sig från samsjuklighet, och denna andel 
var ännu högre hos storförbrukare av 
vård. Vi observerade att i fråga om alla 
sjukdomar ungefär en av tio är stor-
förbrukare. Samsjuklighet, långvarig 
smärta och nedsatt funktionsförmåga 
medförde förhöjda hälsovårdskostna-
der. Det tredje delarbetet tillämpade 
klusteranalys för att identifiera centrala 
utvecklingsområden inom behandlingen 
av ledgångsreumatism. Det viktigaste 
utvecklingsområdet var smärtlindring: 
en tredjedel av patienterna med led-
gångsreumatism drabbades av långvarig 
smärta trots låg sjukdomsaktivitet.

Dessa fyra reumatiska sjukdomar 
innebär sinsemellan jämförbara totala 
hälsovårdskostnader samt jämförbara 
hälsovårdskostnader när det gäller 
samsjuklighet och andelen storförbru-
kare. Trots att de flesta patienter hade 
låga kostnader och positiva hälsoutfall, 
visar avhandlingen att åtgärder för att 
förbättra smärtlindring behövs.

DISPUTATIONER
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Johanna Melin
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Kvinnokliniken

Disputation 17.5.2019
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DISPUTATIONER

Allt flera kvinnliga canceröver
levare genomgår barnlöshets
behandlingar

Tack vare moderna cancerbehandlingar 
överlever numera mer än 80 % av dem 
som insjuknat i cancer som barn, ung-
domar eller unga vuxna.

Cancerbehandlingarna kan dock 
skada äggstockarna, vilket på sikt kan 
leda till ovarialsvikt och till och med pre-
matur menopaus. Infertilitet anses höra 
till de sen-effekter som allra mest sänker 
livskvaliteten hos canceröverlevare. 
Det är sedan tidigare känt att kvinnliga 
canceröverlevare får färre barn än övriga 
kvinnor. Enligt nya forskningsresultat, 
måste kvinnliga canceröverlevare också 
oftare genomgå barnlöshetsbehand-
lingar för att bli gravida. 

I sin doktorsavhandling har Johanna 
Melin, specialistläkare i kvinnosjuk-
domar, kartlagt över 24 000 kvinnor 
som insjuknat i cancer i åldern 0-39 
år. Som kontrollgrupp användes can-
ceröverlevarnas systrar eller kvinnor 
i samma ålder, som inte insjuknat i 
cancer. Avhandlingen baserar sig på in-
formation från Finlands Cancerregister, 
Födelseregistret och FPAs register för 
läkemedelsersättningar. 

Forskningen visar att provrörsbefrukt-
ningar är dubbelt så vanliga hos can-
ceröverlevare jämfört med deras friska 
systrar. I doktorsavhandlingen jämförde 
man provrörsbefruktningar hos cance-
röverlevare gjorda före 2000-talet med 
sådana som gjorts under 2000-talet och 

såg att mängden behandlingar hade 
mer än tredubblats. Det verkar alltså ha 
skett en attitydförändring i Finland vil-
ket lett till att canceröverlevare i större 
utsträckning än tidigare får barnlöshets-
behandlingar. 

Med hjälp av födelseregistret under-
söktes också de kvinnliga canceröver-
levarnas graviditeter och förlossningar. 
Doktorsavhandlingen bekräftar tidigare 
forskningsresultat att graviditeterna och 
förlossningarna oftast löper komplika-
tionsfritt hos canceröverlevare. Det är 
sedan tidigare känt att canceröverlevare 
har en ökad risk för tidig förlossning. 
Enligt avhandlingen kan detta troligtvis 
förklaras med sjukdomar eller tillstånd 
som drabbar den gravida, blivande 
mamman. Till exempel ledde blödningar 
under graviditeten och graviditetsförgift-
ning hos canceröverlevare oftare till för 
tidig förlossning jämfört med en kvinnlig 
kontrollgrupp med samma diagnos.

Canceröverlevarna hade en 17 % 
högre risk för igångsättning av förloss-
ningen, och graviditeten slutade 36 % 
oftare i planerat kejsarsnitt jämfört med 
canceröverlevarnas syskon. En förkla-
ring kan vara att förlossningsrädsla var 
mer än dubbelt så vanligt hos cancer-
överlevare jämfört med den kvinnliga 
kontrollgruppen.

Överlag kan man ändå konstatera att 
riskerna förknippade med graviditeter 
och förlossningar hos canceröverlevare 
är små jämfört med de friska systrarna 
och kontrollgruppen. De flesta cancerö-
verlevare kan alltså föda sina barn tryggt.
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Hur påverkar tidigt och senare 
dia gnostiserad graviditetsdiabe-
tes barnets hälsa?

Förekomsten av graviditetsdiabetes 
(GDM) har ökat med åren och i Finland 
diagnostiseras årligen ca 16 % av föder-
skor med GDM. Delvis kan den ökade 
incidensen förklaras med att kvinnor 
föder barn i allt senare ålder och att 
övervikt blivit allt vanligare. Mer än var 
tredje föderska i Finland är överviktig 
(BMI 25–30) och omkring en av sju är 
feta (BMI > 30). 

Graviditetsdiabetes innebär en ökad 
komplikationsrisk för både mamman 
och barnet, varför det är viktigt med 
tidig diagnostisering, uppföljning samt 
behandling. Tidigare studier har visat att 
kvinnor som insjuknar i graviditetsdia-
betes i ett tidigt skede har en allvarligare 
sjukdomsform och en högre komplika-
tionsrisk än de som insjuknar senare. 

Målet för avhandlingen var att un-
dersöka i vilken mån tidigt och senare 
diagnostiseradGDM) påverkar barnet 
samt hur fostrets kön påverkar utfallen. 
Gestationsålder, Apgar-poäng samt 
tillväxtrelaterade parametrar såsom 
vikt, ponderalindex, huvudomkrets och 
placentans vikt studerades. Ytterligare 
studerade vi skillnader mellan mödrarna 
med graviditetsdiabetes. 

Materialet som användes i studien har 
insamlats för The Finnish Gestational 
Diabetes Prevention Study (RADIEL), 
ett randomiserat livsstilsinterventions-
projekt för kvinnor i riskgruppen för 

GDM. Information om kvinnorna 
samlades i huvudsak in via blodprov, 
kostdagböcker och frågeformulär. In-
formation gällande förlossningarna och 
barnen samlades in via patientjournaler. 
I studien deltog 509 kvinnor som indela-
des i grupperna normal glukostolerans, 
tidig GDM samt sen GDM.

Studien visade bland annat att de 
pojkar som föds av kvinnor med tidig 
GDM har en högre vikt och ett större 
ponderalindex än de som föds av kvin-
nor med sen GDM. Däremot påverka-
des flickornas tillväxt i större mån om 
modern insjuknade i sen GDM än i 
tidig GDM. Vid en jämförelse mellan 
flick- och pojkbarnen kunde vi konsta-
tera att graviditetsdiabetes har en större 
inverkan på flickornas vikt än pojkarnas 
och att flickfoster därmed är känsligare 
för de förhållanden GDM medför. 

Resultaten i denna studie tyder på 
att graviditetsdiabetes sällan leder till 
dramatiska utfall men att sjukdomen har 
en klar inverkan på barnets storlek och 
att effekten är av olika grad beroende 
på fostrets kön och vid vilken tidpunkt 
mamman insjuknar. Studien väcker där-
med frågan huruvida mer resurser borde 
satsas på livsstilsinterventioner och 
uppföljning av kvinnor i riskgruppen 
för GDM, särskilt dem med flickfoster. 

Styrelsens pris för bästa examensar-
bete på svenska delades ut till Yasmin el 
Moutacim på Finska Läkaresällskapets 
årsmöte 2019. Som handledare för 
arbetet fungerade professor Johan G 
Eriksson och MD Saila B Koivusalo.

 

 

Yasmin el Moutacim

Helsingfors universitet
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PRESENTATION AV PROFESSOR

Johan Lundin är född i Helsingfors 1964. 
Han avlade studentexamen vid Hangö 
gymnasium 1983 och blev medicine li-
centiat vid Helsingfors universitet 1990. 
Han gjorde därefter sin avhandling vid 
Kirurgiska kliniken kring tumörmarkö-
rer i pankreascancer under handledning 
av Caj Haglund och Peter Roberts och 
blev medicine doktor vid Helsingfors 
universitet 1996. Han utförde sina post-
doktorala studier 1997–2003 i professor 
Heikki Joensuus grupp vid Helsingfors 
universitets institution för onkologi och 
blev docent i biomedicinsk informatik 
2003. Åren 2004-2009 forskade han 
vid Folkhälsans forskningscentrum, 
Helsingfors universitetscentralsjukhus 
samt HUCS Institut. Från och med 2010 
har Johan Lundin varit verksam vid In-
stitutet för molekylär medicin i Finland, 
FIMM, där han leder en forskargrupp 
och är forskningsdirektör sedan 2011. 
Sedan 2010 är han även anknuten till 
Karolinska Institutet (KI) i Stockholm 
och 2012–2017 var han gästprofessor 
och nu sedan 2019 ordinarie professor 
i medicinsk teknologi vid KI. Han strä-
var även i fortsättningen efter att dela 
sin tid mellan Karolinska Institutet och 
Helsingfors universitet.

Johan Lundins övergripande forsk-
ningsmål är att studera användningen av 
digitala metoder och artificiell intelligens 
för att göra den medicinska diagnostiken 
mer exakt, effektiv och säker. Specifika 
forskningsområden inkluderar bildba-

Forskningsprojekten har fått eko-
nomiska bidrag bland annat från Fin-
lands Akademi, Europeiska unionens 
ram-program (Innovative Medicines 
Initiative), Sigrid Jusélius Stiftelse, 
utvecklingscentralen för teknologi 
och innovationer (Tekes/Business 
Finland), Medicinska Understöds-
föreningen Liv och Hälsa, Finska 
Läkaresällskapet, en rad privata 
organisationer, samt Familjen Erling 
Perssons Stiftelse och Vetenskapsrådet 
i Sverige.

Johan Lundin har publicerat ca 130 
orginalartiklar i ansedda vetenskapliga 
tidskrifter. Han har varit handledare 
för flera doktorander och opponent 
eller medlem i betygskommittéen vid 
ett flertal doktorsdisputationer. Dess-
utom är han verksam som referent för 
inhemska och utländska vetenskapliga 
tidskrifter och har verkat som huvud-
redaktör för Finska Läkaresällskapets 
Handlingar 2005-2010. Han har suttit 
med i organisationskommittéer för 
internationella vetenskapliga möten 
kring tumörmarkörer, biomedicinsk 
informatik och digital patologi och 
fungerat som inbjuden talare vid ett 
stort antal internationella möten. 
Vidare är han grundande medlem 
av European Society for Integrative 
and Digital Pathology. Han är också 
involverad i infrastrukturprogram på 
nationell (Biocenter Finland) och in-
ternationell nivå (European Advanced 
Translational Research Infrastructure 
in Medicine). Dessa infrastruktur-
nätverk driver forskningstjänster för 
forskare, kliniker och industri. Johan 
Lundin har grundat ett företag (Aifo-
ria Technologies Ab) som utvecklar 
programvara för bildbaserad diag-
nostik och han har flera patent inom 
området.

Medicine doktor, docent Johan 
Lundin har anställts som professor i 
medicinsk teknologi med inriktning 
mot digital diagnostik vid Karolinska 
Institutet från 9 januari 2019.

Johan Lundin professor  
vid Karolinska Institutet

serad diagnostik av cancer och infek-
tionssjukdomar, med särskild tonvikt på 
lösningar för resursbegränsade miljöer.

Johan Lundins forskargrupp har 
utvecklat teknologier för diagnostiskt 
beslutsstöd, till exempel molnbaserade 
och mobila lösningar som gör att dia-
gnostik kan utföras på distans, av en 
mänsklig observatör eller med hjälp av 
artificiell intelligens (AI). Några exem-
pel är WebMicroscope-plattformen för 
molnmikroskopi och MoMic-projektet 
för mobil mikroskopi. Metoderna kan 
stödja diagnostik i patientnära miljöer 
och syftar till att minska arbetsbelast-
ningen för lokala experter och göra 
avancerad diagnostik mer tillgänglig.

Som exempel kan nämnas studier 
kring digital analys av cervikalutstryk 
för att upptäcka förstadier till cervix-
cancer och analys av blodutstryk för 
malariadiagnostik. Studierna görs i 
samarbete med sjukhus och universitet 
i Kenya och Tanzania. I de afrikanska 
länderna råder stor brist på patologer 
och mikrobiologer, vilket betyder att ef-
fektiv diagnostik inte för närvarande kan 
tillhandahållas. Det medför t.ex. att cer-
vixcancer fortfarande är den vanligaste 
orsaken till cancerdöd hos kvinnor. 
Inom MoMic-projektet görs diagnosti-
ken digitalt, med hjälp av mikroskop 
som är uppkopplade till mobilnätet och 
AI-algoritmer som letar efter förstadier 
till cancer i cellproven.

Johan Lundins forskargrupp har 
även utarbetat AI-baserade algoritmer 
för vävnadsanalyser i syfte att bedöma 
prognos och terapirespons vid cancer. 
Det AI-baserade systemets klassificering 
av låg- respektive högriskpatienter har 
visat sig uppnå och i vissa fall överträffa 
experters motsvarande bedömning. 
Forskningen inom de AI-baserade me-
toderna för vävnadsanalyser strävar efter 
att noggrannare kartlägga tumörens ka-
rakteristika och förbättra diagnostik och 
prognostik vid cancer, vilket kunde bidra 
till en mer individualiserad behandling 
av patienterna.
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IN MEMORIAM

Professor emeritus Håkan Poppius föd-
des i Viborg 28.1.1927 och dog i Helsing-
fors 27.7.2019. Under fortsättningskriget 
var han soldatgosse, och direkt efter 
studentexamen 1944 från Nya Svenska 
Läroverket blev han inkallad till militär-
tjänst. Poppius blev medicine licentiat 
vid Helsingfors universitet 1954 och spe-
cialist i tuberkulossjukdomar 1958, samt 
i tuberkulos och lungsjukdomar 1962.

I början av sin karriär arbetade Hå-
kan Poppius på Östanlids sanatorium i 
Jakobstad, därefter på Dals och Maria 
sjukhus i Helsingfors. År 1963 blev han 
utnämnd till avdelningsläkare vid Dals 
sjukhus med specialuppgift att grunda ett 
lungfunktionslaboratorium. Han införde 
och utvecklade olika lungfunktionstester 
för kliniskt bruk, och inledde därmed 
sin banbrytande verksamhet inom 
lungfysiologin.

År 1966 disputerade Håkan Pop-
pius med en avhandling om gasutbytet 
i lungorna och blev samma år docent i 
lungmedicin. Det nya sjukhuset i Mej-
lans öppnades, och Poppius blev kallad 
till specialist vid lungfunktionslaborato-
riet, där han snart blev överläkare. Han 
satte upp en mångsidig verksamhet, som 
lyfte både den kliniska diagnostiken och 
laboratoriets vetenskapliga aktivitet till 
internationell klass.

Åren 1973–1974 var Poppius gästfors-
kare vid University of California där han 
ytterligare utvidgade sitt kunnande och 
sin erfarenhet.

Poppius utbildade ett stort antal 
lungläkare och kliniska fysiologer i 
lungfysiologi. Hans sätt att undervisa 
var utmanande för eleven, men kryd-
dat med varm humor. Han ägnade sig 
gärna åt djupgående diskussioner och 
utredningar, och han var oerhört insatt 
i både den vetenskapliga och den klas-
siska litteraturen.

Poppius valdes år 1981 till profes-
sor i tuberkulos och lungsjukdomar, 
en tjänst som han skötte till sin pen-
sionering år 1991. Under denna tid 
utvecklade han bl.a. diagnostiken och 
behandlingen av sömnapné. Som hand-
ledare av avhandlingar var han alltid 
intresserad, uppmuntrande och färdig 
att råda och stödja sina doktorander.

Håkan Poppius kunde verka disträ 
och frånvarande, men hans underly-
dande fick märka att varken okunskap 
eller underlåtenhet gick honom förbi. 
Han införde patientundervisning gäl-
lande användning av de olika inha-
lationsmedicinerna. Under ronderna 
hittade Poppius alltid de patienter som 
ännu inte hade lärt sig att inhalera sina 
mediciner på rätt sätt, och en onådig 
kommentar blev följden av dylikt 
slarv. Han var å andra sidan försynt 
och varmt mänsklig och kunde trösta 
och hjälpa sina underlydande i kris-
situationer.

Både Håkan Poppius och hans fru 
var utbildade kustskeppare och älskade 
skärgården och segling. Som professor 
blev Håkan även en hängiven golfspe-
lare. Han läste mycket, och hans tal 
var alltid kryddade med litteraturhän-
visningar, citat av gamla filosofer - och 
med en obetalbar humor.

Håkan Poppius sörjs närmast av sin 
hustru Birgit, en son och två döttrar 
samt tre barnbarn.

Vi saknar Håkans skarpa intellekt 
och hans varma vänskap.

Brita Stenius-Aarniala
Anssi Sovijärvi 
Pirkko Brander

Håkan Poppius elever, kolleger 
och vänner

Håkan Poppius  
28.1.1927–27.7.2019 



84 Finska Läkaresällskapets Handlingar

IN MEMORIAM

 
Emeritusprofessor Hans Åkerblom avled 
den 19 augusti 2019 i Helsingfors i en 
ålder av 84 år. Han var född i Ekenäs 
den 25 november 1934.

Hans Åkerblom blev klar med sin 
medicine licentiatexamen vid Hel-
singfors universitet år 1960. Efter det 
inledde han sin specialisering i pediatrik 
och samtidigt började han forska om 
ketonernas betydeles vid typ 1-diabetes. 
Han disputerade 1966 och åkte ett år 
senare som färdig specialist till Kanada 
för att fortsätta sitt forskningsarbete vid 
forskningsinstitutet på Barnsjukhuset i 
Toronto i professor Julio Martins fors-
kargrupp. Julio Martin var ursprungli-
gen en elev till professor Bernardo A. 
Houssay, nobelpristagare i fysiologi år 
1947. Professor Martin blev senare en 
övertygad Finlandsvän, som besökte 
Finland upprepade gånger och spelade 
en viktig roll i planeringen av TRIGR-
studien (Trial to Reduce IDDM in the 
Genetically at Risk). Från den här resan 
härrör en liten anekdot. Till Kanada 
åkte en aktiv förespråkare för nykter-
hetsrörelsen och till Finland återvände 
en varm vin- och ölvän. Omvändelsen 
skedde redan på resan till Nordamerika 
med ett ryskt fraktfartyg. som inte bjöd 
på särskilt många förströelser.

Efter återkomsten till Finland 1969 
fungerade Åkerblom som lärare i barn-
sjukdomar på Barnkliniken i Helsing-
fors. Han utnämndes till docent i pedi-
atrik både vid Helsingfors och Uleåborgs 
universitet 1971. Han arbetade som 
biträdande professor i pediatrik vid 

att den tidiga dietära modifikationen 
inte minskade barnens diabetesrisk. 
Å andra sidan visade projektet att en 
sådan omfattande och ambitiös studie 
kunde förverkligas under ledningen av 
en skicklig ansvarig forskare.

Åkerblom verkade även som projekt-
ledare och huvudforskare för studien 
om barnens riskfaktorer för hjärt- och 
kärlsjukdomar, det så kallade LASERI-
projektet, 1980–99. Det här projektet, 
som fortfarande pågår, är en av världens 
mest omfattande uppföljningsstudier, 
som strävar efter att studera kardiovasku-
lära riskfaktorer från vaggan till graven.

Hans Åkerblom publicerade mer än 
320 originalpublkationer, som hittills 
citerats nästan 14000 gånger. Hans 
första internationella publikation kom 
ut 1968 i Diabetes, en ledande tidskrift 
inom diabetologin. Det senaste arbetet 
publicerades i fjol i JAMA, som rankas 
som nummer 9 bland världens 12534 
rankade medicinska tidskrifter. Hans 
Åkerbloms medicinska publikations-
verksamhet sträcker sig med andra ord 
över en tidsperiod på ett halvt sekel. 

Åkerblom innehade även många 
förtroendeuppdrag. Han var bl.a. ordfö-
rande för Barnläkarföreningen i Finland 
1995-98 och ordförande för ISPAD 
(International Society for Pediatric and 
Adolescent Diabetes) 1996-99. Han 
erhöll en rad inhemska och utländska 
pris och utmärkelser. Finska Läkaresäll-
skapet tilldelade Hans Åkerblom J.W. 
Runebergs pris år 2008 för framgångsrik 
vetenskaplig verksamhet, vilket han 
uppskattade högt. 

Hans förhöll sig finkänsligt till sina 
medmänniskor och var till sin natur 
vänlig och anspråkslös. Under ytan på 
den hängivna vetenskapsmannen slog 
ett humant hjärta. I familjens fritidshus 
”Onnela” i Janakkala ordnade Hans med 
hjälp av sin fru Leena flera vetenskap-
liga symposier, som sammanförde unga 
och äldre forskare från hela världen. 
Hans stödde och befrämjade många 
finländska forskares karriärer. Hans 
minne fortlever bland anhöriga, vänner 
och forskarkollegor både i Finland och 
internationellt.

Mikael Knip
Elev, kollega och vän 

Hans Åkerbolm 
25.11.1934–19.8.2019

Uleåborgs universitet 1971–79 och ver-
kade samtidigt som generalsekreterare 
för Nordiska ministerrådets sekreteriat 
för arktisk medicinsk forskning. 

Med början år 1979 arbetade Åker-
blom som administrativ biträdande över-
läkare på första barnkliniken vid HUCS 
fram till år 1985 då han utnämndes till 
den svenskspråkiga professuren i pediat-
rik vid Helsingfors universitet, som han 
skötte fram till sin pensionering år 1999. 
Han fungerade även som överläkare för 
HUCS andra barnklinik fram till 1994, 
då de två barnklinikerna slogs samman. 

Åkerblom verkade som aktiv lärare 
och utbildare i pediatrik både inom 
den medicinska grund- och specialist-
utbildningen. Ett utmärkande drag var 
att han satte sig grundligt in i de unga 
medicinarnas vardag och han upprätt-
höll en empatisk relation både till sina 
barnpatienter och till deras familjer.

Sin mest betydelsefulla gärning ut-
förde Åkerblom som forskare. Han var 
en föregångare inom barndiabetesforsk-
ningen i vårt land och han befrämjade 
mångsidigt internationellt forsknings-
samarbete. Han utvecklade ett givande 
samarbete med både kliniker och 
grundforskare. Han byggde upp fram-
gångsrika forskningsnätverk i Finland 
och utomlands. I mitten av 1980-talet 
tog han initiativ till ”Barndiabetes i 
Finland”-studien, som inbjöd alla 1986-
89 nydiagnostiserade barndiabetiker och 
deras familjemedlemmar att delta. En 
rad finländska forskare var involverade i 
studien, som genererade nya insikter om 
hur typ 1-diabetes uppkommer och hur 
både ärftliga och yttre faktorer påverkar 
risken att insjukna. Det framkom bl.a. 
att vissa virus och dietära faktorer ökar 
risken att insjukna i typ 1-diabetes. 

Det redan nämnda TRIGR-projektet 
var en internationell multicenterstudie, 
som undersökte om det var möjligt att 
förhindra uppkomsten av typ1-diabetes 
hos riskbarn genom att avvänja dem i 
spädbarnsåldern till en specialmoders-
mjölksersättning, vars mjölkproteiner 
var spjälkta till korta peptider. Hypo-
tesen var den att en tidig introduktion 
av komplexa främmande proteiner i 
spädbarnsdieten kunde öka barnets 
diabetesrisk. Studien utfördes profes-
sionellt under Åkerbloms ledning på 75 
kliniker i 15 länder. Utgången var den 
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