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Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige idag med över 8000 
patienter diagnostiserade varje år. Sedan 1960 har den 10-åriga överlevnaden ökat med mer än 30 % 
och fortfarande ses en stadig ökning. En anledning till denna stegring är den ökade förståelsen för 
sjukdomen och utvecklingen av nya mer avancerade analys- och behandlingsmetoder. En av de 
nyare analysmetoderna som används vid diagnostisering av bröstcancer är klassificering av intrinsic 
subtype, där uttrycket av biomarkörer på tumörcellernas yta undersöks. En sådan biomarkör är 
Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2), en tyrosinkinasreceptor som är överuttryckt i 
20-30 % av alla fall av bröstcancer. Denna receptor är normalt en viktig del av cellens intracellulära 
signaleringsvägar som stimulerar tillväxt och celldelning. Vid överuttryck på tumörcellens yta är 
denna receptor dock associerad med en mer aggressiv cancerform och en ökad återfallsrisk. 
Identifieringen av HER2 som en riskfaktor för en aggressiv typ av cancer har tillåtit utvecklingen av 
trastuzumab, en monoklonal antikropp riktad specifikt mot denna receptor. Trastuzumab verkar 
genom att binda in till receptorn och hämma dess tillväxtstimulerande effekter och på så sätt hämma 
sjukdomsförloppet. Trastuzumab har i flera år använts för behandling av HER2-positiv bröstcancer 
men den optimala behandlingsregimen är till stor del fortfarande okänd. Syftet med detta 
litteraturarbete var därför att undersöka om trastuzumab bör vara förstahandspreparat vid 
behandling av HER2-positiv bröstcancer och i sådana fall med vilka behandlingsrekommendationer. 
Litteraturstudien baserades på analys av fem kliniska prövningar där effekt, säkerhet och 
behandlingslängd undersökts. Resultaten som presenteras i denna studie tyder på att trastuzumab är 
ett effektivt alternativ för behandling av HER2-positiv bröstcancer. Resultaten stöttar även de 
nuvarande behandlingsrekommendationerna på 12 månaders adjuvant behandling med trastuzumab. 
Säkerhetsanalysen visade att trastuzumab generellt är ett säkert läkemedel och att allvarliga 
biverkningar är ovanliga. Behandlingen är dock inte utan risk och noggrann monitorering av 
patienterna krävs för att minska risken för allvarliga biverkningar.  
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ABSTRACT 
	
Breast cancer is one of the most common types of cancer in Sweden, with over 8000 
patients diagnosed every year. Since 1960 the survival rate for breast cancer has 
climbed over 30 % and is still rising. There could be several reasons for this 
development. One reason could be the more effective screening programs 
implemented into the Swedish health care system, which allows the cancer to be found 
and treated at an early stage of the disease. Early treatment is one of the key factors in 
treatment success. Another reason is the development of more efficient targeted cancer 
therapies that are now used to treat breast cancer. One of the new diagnostic tools that 
are used in the diagnosing of breast cancer is classification of intrinsic subtype. This 
analysis serves to discover specific proteins and receptors that are overexpressed in 
the tumour cells, and that could act as potential drug targets. One such receptor is the 
Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2). The HER2 is a tyrosin kinase 
receptor which upon activation plays a major role in cell growth and cell division. In 
approximately 20-30 % of all breast cancers the expression of this receptor on the cell 
surface and/or the gene coding for the receptor is drastically amplified. This 
amplification is one of the factors that allow the tumour cells to grow and divide almost 
unlimitedly. The extreme potency of this receptor makes the HER2-positive breast 
cancer one of the most aggressive breast cancer types there is. By identifying this 
receptor as a major cause of the cancer research has allowed the development of a very 
specific targeted therapy in the form of the monoclonal antibody trastuzumab. 
Trastuzumab binds to the HER2-receptor and inhibits its growth stimulating effects. 
For several years it has been used to treat patients with HER2-positive breast cancer. 
However, to some extent the optimal treatment regimen is still unknown. The aim of 
this study was therefore to evaluate the current treatment regimen of HER2-positive 
breast cancer with trastuzumab. The evaluation will be based on analysis of the 
treatments’ efficacy, safety and optimal treatment duration.  
 
This is a literature study based on the analysis of five clinical trials that were collected 
using the medical an bioscientific database PubMed. The search was limited to only 
include studies that analysed the use of trastuzumab as adjuvant treatment for early 
HER2-positive breast cancer. Studies that analysed the effect in metastatic breast 
cancer were excluded to enable a more specific analysis. The studies that were selected 
analysed efficacy and/or treatment duration as primary end points and safety as a 
secondary end point or as a part of the primary endpoint. Based on the results presented 
in these studies trastuzumab is an effective and safe treatment of choice for early HER-
2 positive breast cancer. The studies also showed evidence to support the current 
recommended treatment duration of 12 months. The safety analysis showed that 
trastuzumab is a generally well tolerated treatment; however as with any cancer 
treatment there are certain risks, cardiac toxicity being the most serious. In conclusion, 
this literature study supports the current treatment regimen with trastuzumab for 
HER2-positive breast cancer.  
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FÖRKORTNINGAR 
 
AC-T   Antracyklin-taxane chemotherapy 
BMI   Body mass index 
CI   Confidence interval  
DFS   Disease free survival 
EGFR  Epidermal growth factor receptor 
ER   Estrogen receptor 
HER2   Human epidermal growth factor receptor 2 
HR   Hazard ratio 
Ig   Immunoglobulin  
ITT   Intention to treat 
LVEF   Left ventricular ejection fraction 
mAb   Monoclonal antibody 
OS   Overall survival 
PgR   Progesterone receptor 
PP   Per protocol 
RCC   Regionala Cancercentrum 
TCH   Docetaxel, carboplatin och trastuzumab 
TNM-klassificering  Tumour, Node, Metastasis-klassificering 
VEGF   Vascular endothelial growth factor 
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INTRODUKTION 
 
 
Epidemiologi vid bröstcancer 
 
Bröstcancer är en av de vanligast förekommande cancerdiagnoserna hos kvinnor i 
Sverige och incidensen har ökat kraftigt de senaste 50 åren (beroende främst på ökande 
ålder, övervikt och andra livsstilsfaktorer) (1-3). Varje år drabbas ungefär 8000 
individer i Sverige och över 1.4 miljoner globalt och mer än var tionde kvinna beräknas 
insjukna i bröstcancer någon gång under sitt liv (1, 3, 4). Sjukdomen drabbar främst 
kvinnor i åldrarna 60-69 år men incidensen har på senare tid ökat i alla åldersgrupper. 
Trots den höga incidensen är det relativt få som avlider till följd av bröstcancer och 
prognosen för sjukdomen förbättras kontinuerligt (1, 2). Sedan 60-talet har 10-
årsöverlevnaden i Sverige gått från knappt 50 % till över 80 %, och fortfarande ses en 
stadig ökning (1, 2). Överlevnadsstatistiken för bröstcancer är beroende av i vilket 
skede av sjukdomen som diagnosen ställs. En anledning till den kraftiga ökningen av 
överlevnad på senare år kan därför vara utvecklingen av bättre screening-metoder 
vilket möjliggör säkrare diagnostisering tidigare i sjukdomsförloppet (1). Idag erbjuds 
alla kvinnor mellan 40 och 74 år screening genom mammografi i alla landsting (1). 
Utöver förbättrade screeningmetoder har en ökad förståelse för sjukdomen samt 
utveckling av nya mer avancerade behandlingsmetoder möjliggjort att dödligheten i 
bröstcancer idag är relativt låg (1).  
 
 
Diagnostik 
 
Bröstcancer diagnostiseras vanligen med hjälp av så kallad trippeldiagnostik. Detta 
innefattar klinisk undersökning, röntgenologisk bilddiagnostik samt cytologi och/eller 
vävnadsbiopsi (1). Vilken typ av bröstcancer en patient drabbats av bestäms genom 
klassificering av tumören. I första hand klassificeras tumören baserat på dess 
utbredning, vilket görs med hjälp av den så kallade Tumour Node Metastasis (TNM)-
klassificeringen (1). TNM-klassificeringen innefattar tre olika kriterier; T (tumour) 
anger tumörens storlek, N (node) anger i vilken utsträckning tumören har spridit sig 
till lymfkörtlar och M (metastasis) anger förekomsten av eventuella fjärrmetastaser (1, 
5). TNM-klassificeringen anges med gradering beroende på fynd som görs vid den 
diagnostiska undersökningen och vid kirurgi (tabell I) (6).  
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Tabell I. Klassificering av bröstcancerstadium med TNM 
Stadium T (tumörstorlek) N (invaderade lymfkörtlar) M (metastaser) 

0 Tis (Carcinoma in situ*) N0 (Inga lymfkörtelmetastaser) M0 (Inga 
fjärrmetastaser) 

IA T1 (< 20 mm) N0 M0 
IB T0**, T1 N1mi (mikrometastaser i 1-3 

lymfkörtlar) 
M0 

IIA T0, T1 N1 (Metastaser i 1-3 lymfkörtlar) M0 
IIB T2 (> 20 < 50 mm) N1  M0 
 T3 (>50 mm) N0 M0 
IIIA T0**, T1, T2  N2 (Metastaser i 4-9 lymfkörtlar) M0 
 T3  N1, N2 M0 
IIIB T4*** N0, N1, N2 M0 
IIIC Alla T (oavsett 

tumörstorlek) 
N3 ( Metastaser i >10 
lymfkörtlar) 

M0 

IV Alla T Alla N (Oavsett spridning till 
lymfkörtlar) 

M1 (Fjärrmetastaser 
påvisade) 

* Cancerceller som ej invaderat kringliggande vävnad 
** Inget belägg för primär tumör 
*** Tumör på bröstkorgsväggen och/eller på huden 
 
 
Utöver denna kategorisering klassificeras tumören även baserat på så kallad ”intrinsic 
subtype” (tabell II) (1). Denna typ av klassificering specificerar förekomsten av olika 
biomarkörer hos tumören som hormonreceptorer (östrogen (ER) och progesteron 
(PgR)), Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) samt histologisk grad 
(proliferationsgrad) och proliferationsfaktor Ki-67. Proliferationsfaktor Ki-67 är ett 
protein som uttrycks i en cells tillväxtfaser. Överuttryck av Ki-67 hos celler visar 
därför på en ökad celltillväxt och proliferation (7). Analysen av tumörernas intrinsic 
subtype ligger tillsammans med TNM-klassificeringen till grund för utformningen av 
en behandlingsstrategi (1). Hormonreceptorpositiv bröstcancer är den absolut 
vanligaste typen och utgör ungefär 65-80 % av alla fall (4, 8, 9). 
 
Tabell II. Klassificering av bröstcancer baserat på intrinsic subtype 

Intrinsic subtype Biomarkörer 

Luminal A ER- och PgR-positiv, HER2-negativ, Ki-67 låg och 
histologisk grad 1 eller 2 (lågprolifererande). 

Luminal B (HER2-negativ) ER-positiv, HER2-negativ och en eller flera av antingen 
Ki-67 hög, PgR-negativ/låg eller histologisk grad 3 
(högprolifererande).  

Luminal B (HER2-positiv) ER-positiv, HER2-positiv (oberoende av Ki-67, PgR och 
histologisk grad). 

HER2-positiv (non-luminal) HER2-positiv, ER- och PgR-negativ. 

Trippelnegativ ER- och PgR-negativ och HER2-negativ.  
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Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 och bröstcancer 
 
 
Egenskaper hos Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 
 
HER2 är en typ av tyrosinkinasreceptor. Tyrosinkinasreceptorer är en grupp av 
transmembranreceptorer med intracellulär enzymaktivitet (10, 11). Vid inbindande av 
en ligand till den extracellulära domänen genomgår receptorn en 
konformationsförändring som leder till aktivering av receptorn och bildande av en 
dimer. Dimeriseringen leder till en autofosforylering av tyrosinresterna på den 
cytosola sidan av membranet som möjliggör för intracellulära proteiner att binda in till 
receptorn och aktiveras. Detta leder till en kaskad av intracellulära reaktioner som 
slutligen leder till cellsvar (10-12) (figur 1). 
 

 
Figur 1. HER2-receptorns intracellulära signaleringsvägar som aktiveras vid dimerisering med annan 
EGFR. Aktiveringen leder till cellsvar som ökad proliferation, cellöverlevnad, invasivitet samt 
utsöndring av vascular endothelial growth factor (VEGF). 
Reproduced with permission from  (13) Hudis CA. Trastuzumab--mechanism of action and use in 
clinical practice. N Engl J Med. 2007;357(1):39-51, Copyright Massachusetts Medical Society. 
 
 
Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 vid Bröstcancer 
 
HER2 är en receptor som vid överuttryck på tumörceller är associerad med en mer 
aggressiv cancerform, samt ökad återfallsrisk och mortalitet (12-15). Överuttryck av 
HER2-receptorn förekommer i 20-30 % av alla bröstcancerfall (12, 14, 16, 17). 
Receptorn är en i epidermal growth factor receptor (EGFR)-familjen tillsammans med 
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HER1, HER3 och HER4 och den består, likt andra tyrosinkinasreceptorer, av både en 
intracellulär och en extracellulär domän (12, 15). Till skillnad från de andra 
receptorerna i EGFR-familjen har HER2-receptorn ingen egen ligand till sin 
extracellulära domän. Denna receptor förekommer istället i en konstant aktiv form som 
kan dimerisera med någon av de andra EGF-receptorerna (12, 13, 15, 16). Vid denna 
dimerisering aktiveras de intracellulära signaleringsvägar som stimulerar bland annat 
celltillväxt, celldifferentiering, cellöverlevnad samt nybildning av blodkärl (11-13, 16) 
(figur 1). Det faktum att HER2-receptorn förekommer i en konstant aktiv 
konformation och inte kräver egen ligandaktivering gör att oavsett vilken annan 
medlem i EGFR-familjen som den dimeriserar med erhåller den bildade dimeren direkt 
mycket potenta signalerande egenskaper. En dimer av HER2 och HER3 är den mest 
aktiva och är därför starkast associerad med tumörutveckling (12, 13, 15). Utöver den 
aktivering som sker vid dimerisering med andra EGFR har HER2-receptorn även ett 
annat sätt att aktivera de intracellulära signaleringsvägarna. Receptorn kan klyva av 
sin extracellulära domän och lämna kvar en aktiverad rest i membranet som 
kontinuerligt kan aktivera de intracellulära signaleringsvägarna utan extracellulär 
stimulering (13)  
 
 
Överuttryck av HER2-receptorn och diagnostik 
 
Vid HER2-positiv bröstcancer är genen som kodar för receptorn kraftigt amplifierad 
på grund av mutationer vilket kan leda till att tumörcellerna uttrycker upp till 100 
gånger fler HER2-receptorer än vanliga celler (12, 14, 18). I en studie påvisades att 
hos kvinnor med bröstcancer där HER2 receptorn var kraftigt överuttryckt var risken 
nästan 10 gånger så hög att drabbas av återfall jämfört med kvinnor vars bröstcancer 
hade normalt uttryck av receptorn. Det har även i andra studier påvisats att överuttryck 
av denna receptor vid bröstcancer är associerat med signifikant kortare sjukdomsfri 
överlevnad (DFS) (12). HER2-positiv bröstcancer har även visat sig mer benägen att 
metastasera till hjärnan än andra former av bröstcancer (12).  
 
Bedömningen av om en tumör har ett överuttryck av HER2-receptorn på cellytan och 
amplifiering av genen för receptorn utförs med hjälp av vävnadsbiopsi följt av   
membraninfärgning med immunohistokemi (IHC) och/eller flourescent in situ-
hybridisering (FISH) (12, 14, 16, 17). Vid IHC används antikroppar riktade mot 
HER2-receptorn följt av en infärgning av provet för att detektera mängden receptorer 
(19). En evaluering av receptoruttrycket görs sedan baserat på hur stark infärgningen 
blir (14, 16). Resultatet klassificeras i fyra klasser där 0 och 1+ klassas som negativa 
och 2+ och 3+ klassificeras som positiva tester för överuttryck av HER2-receptorn (12, 
14, 16). FISH är den metod som används för att detektera amplifiering av genen för 
HER2-receptorn (11, 13). Denna metod fungerar genom att flourescenceinmärkta 
DNA-prober tillsätts till ett cellprov och binder specifikt till de segment av DNA som 
kodar för receptorn (19-21). De segment som proberna har bundit in till kan sedan 
detekteras genom fluorescencemikroskopi och på så sätt kan mängden gensegment 
som kodar för receptorn och graden av amplifiering undersökas (12, 16, 19, 21). För 
vävnadsprover som klassas som 2+ eller 3+ vid IHC ska alltid även en FISH-analys 
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utföras (12, 14, 16). Genom att utföra dessa två analyser kan man förutspå vilka 
patienter som skulle kunna behandlas framgångsrikt med målinriktade läkemedel mot 
HER2-receptorn (11, 14, 16, 17).  
 
 
 
Behandling av HER2-positiv bröstcancer 
 
 
Behandling av bröstcancer idag görs främst genom kirurgi, cellgiftsbehandling och 
strålning (1). Vid förekomst av specifika biomarkörer kan målinriktade 
behandlingsalternativ sättas in, exempelvis hormonterapi eller behandling riktad mot 
specifika proteiner på tumörcellernas yta. Vid HER2-positiv bröstcancer finns idag två 
registrerade preparat som kan användas som målinriktad behandling; den monoklonala 
antikroppen trastuzumab och tyrosinkinashämmaren lapatinib (1). Ett tredje preparat, 
pertuzumab, finns men tas inte upp här då det endast är indicerat i kombination med 
trastuzumab och inte som egen behandling (1).  
 
	
Monoklonala antikroppar 
 
En av de nyare metoderna för att behandla bröstcancer är behandling med 
monoklonala antikroppar (mAb). mAB är antikroppar som produceras av identiska B-
lymfocyter (19). Antikropparna som bildas av dessa celler är så kallat monovalenta 
vilket innebär att de endast är riktade mot en specifik epitop på ett antigen (19). Den 
höga specificiteten med vilken dessa antikroppar binder till sitt antigen gör att de kan 
vara mycket användbara både vid detektion av antigen i prover och som biologisk 
behandling där de binder till antigenet och aktiverar immunförsvaret mot dessa 
skadliga celler (19). Idag används 22 mAb rutinmässigt vid behandling av olika former 
av cancer, och många fler är under utveckling (22). 
 
 
Trastuzumab 
 
Trastuzumab är en humaniserad IgG-mAb som är målinriktad specifikt mot HER-2-
receptorn (13, 16). Antikroppen har två specifika antigenbindande site riktade mot den 
extracellulära domänen av receptorn (figur 2). Mekanismen genom vilken trastuzumab 
erhåller sin tumörhämmande förmåga är inte fullständigt klarlagd, men forskning har 
påvisat några verkningsmekanismer som man tror spelar en avgörande roll (figur 2). 
Den första viktiga påvisade mekanismen trastuzumab har är att antikroppen blockerar 
dimerisering av HER2-receptorn med andra EGFRs (figur 2 D)(12, 13, 15). En annan 
mekanism som påvisats är att trastuzumab hämmar klyvningen av HER2-receptorns 
extracellulära domän (figur 2 C)(12, 13). Båda dessa mekanismer leder till hämning 
av den intracellulära signaltransduktionskaskaden. Utöver denna direkta effekt på 
signaleringen har trastuzumab även påvisats att med hjälp av Fc-delen av antikroppen 
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(figur 2 B) aktivera kroppsegna immunceller mot tumörcellen samt inducera 
endocytos och degradering av HER-2-receptorn (2 E och F) (12, 13, 15, 16, 23). 
Dessutom har blockering av HER2-receptorernas signalering visats minska 
utsöndringen av vascular endothelial growth factor (VEGF), vilket hämmar den 
kraftiga nybildning av blodkärl som är associerad med tumörutveckling (13, 15) (figur 
1). Alla dessa mekanismer leder till tillväxthämmande effekter hos tumörcellerna 
genom hämmande av de effekter som normalt induceras av HER2-receptoraktivering 
(23).  
 
 

 
Figur 2. Verkningsmekanismer av trastuzumab vid inbindning till HER2-receptorn. B) Strukturen  av 
den monoklonala antikroppen trastuzumab. C) Trastuzumab förhindrar klyvningen av receptorn. D) 
Trastuzumab blockerar dimerisering och därmed aktivering av signaleringsvägar. E. Trastuzumab 
aktiverar immunförsvarets celler mot tumörcellen. F) Trastuzumab stimulerar endocytos och 
degradering av HER2.  
Reproduced with permission from  (13) Hudis CA. Trastuzumab--mechanism of action and use in 
clinical practice. N Engl J Med. 2007;357(1):39-51, Copyright Massachusetts Medical Society. 
 
 
Biverkningar vid behandling med trastuzumab 
 
Trastuzumab har påvisats kunna ha svåra hjärttoxiska effekter särskilt vid användning 
tillsammans med antracykliner (1, 4, 13, 15, 24). På grund av risken för negativ 
påverkan på hjärtat ska kliniska kontroller med EKG samt undersökning av vänstra 
ventrikelns ejektionsfraktion (LVEF) utföras inför behandlingsstart och var tredje 
månad under behandlingen med trastuzumab (15, 24). LVEF mäts i procent och är ett 
mått på hur stor andel av hjärtats end-diastoliska volym som pumpas ut vid varje 
hjärtslag (10). Denna undersökning påvisar därför hur effektivt hjärtat pumpar ut blod 
i cirkulationen. En sänkning av LVEF kan vara ett tecken på begynnande hjärtsvikt 
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(25). Hjärtundersökningar ska även utföras var sjätte månad efter avslutad behandling 
fram tills 24 månader efter att avslut (24). Utöver de hjärttoxiska biverkningarna 
medför behandling med trastuzumab risk för ökad infektionskänslighet, 
hematotoxicitet, överkänslighetsreaktioner samt pulmonella biverkningar (24). 
Läkemedlet har även en mängd andra rapporterade biverkningar men som inte anses 
vara lika allvarliga. Dessa inkluderar exempelvis diarré, illamående, huvudvärk, 
hudutslag och nagelförändringar (24).  
 
 
Terapirekommendationer för behandling med trastuzumab 
 
Trastuzumab ingår sedan några år tillbaka i det nationella vårdprogrammet som 
adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer vid både tidig och metastaserad 
sjukdom (1, 4). Läkemedlet har i flera studier framgångsrikt visat effektivitet i att öka 
överlevnaden hos patienter med denna cancertyp (15, 17, 26-30).  
Trastuzumab administreras främst som adjuvant behandling tillsammans med någon 
form av cytostatika. I nuläget finns det inget stöd för att ge trastuzumab som ensam 
adjuvant terapi utan cytostatikabehandling (1, 4).   
 
Enligt behandlingsrekommendationerna ges trastuzumab i första hand tillsammans 
med en taxan, exempelvis paklitaxel eller docetaxel, efter adjuvant 
cytostatikabehandling med exempelvis doxorubicin och cyklofosfamid (24). 
Användning parallellt med antracykliner, som doxorubicin, bör undvikas på grund av 
en ökad risk för toxisk påverkan på hjärtat (1, 4, 24). Trastuzumab kan administreras 
antingen intravenöst eller subkutant (31). Vid intravenös administrering är den 
rekommenderade doseringen 8 mg/kg kroppsvikt som laddningsdos vid första 
administreringstillfället följt av 6 mg/kg kroppsvikt var tredje vecka i ett år som 
infusion under 90 minuter (24, 31). Vid subkutan administrering behövs ingen 
laddningsdos utan då är den rekommenderade doseringen 6 mg/kg kroppsvikt var 
tredje vecka i ett år. Injektionen tar ungefär 2-5 minuter (31, 32). 
 
 
Terapirekommendationer vid cancer 
	
	
Framtagning av terapirekommendationer vid cancer 
 
För behandling av cancer har nationella vårdprogram tagits fram som ska försäkra att 
patienter i landet får samma vård oavsett var de bor (33). Dessa tas fram av en grupp 
som Regionala cancercentrum (RCC) utser (34). Gruppen består av regionala 
representanter, experter och patientrepresentanter som träffas och diskuterar 
framtagning av nya vårdprogram eller eventuell revidering av befintliga (34). De tar 
fram förslag som skickas ut till patient och specialistföreningar samt andra 
professionsföreningar vars uppgift är att undersöka och kommentera förslagen. Det 
skickas även ut till landstingen som får komma med kommentarer på hur de nya 
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förslagen kommer att påverka deras arbete (34). Undersökta kriterier är till exempel 
det medicinska innehållet i vårdprogrammet (om behandlingen är effektiv och 
ändamålsenlig) utifrån vetenskapliga publikationer samt vilka konsekvenser det får för 
vården ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv (om vårdprogrammet är 
praktiskt genomförbart) (34). Efter att RCC har fastställt utformningen av 
vårdprogrammet verkar de sedan för implementering av de beslutade programmen i 
de olika landstingen. Dessa nationella vårdprogram ska ses över årligen av RCCs 
samverkansgrupp för att utvärdera om det uppkommit nya vetenskapliga belägg för att 
terapirekommendationerna skulle förändras (33, 34).  
 
 
 
 
SYFTE 
 
 
Syftet med litteraturarbetet var att undersöka om trastuzumab bör vara det 
rekommenderade förstahandsalternativet vid behandling av icke-spridd HER2-positiv 
bröstcancer och i sådana fall med vilka terapirekommendationer. För att besvara denna 
frågeställning undersöktes tre olika variabler; läkemedlets effektivitet jämfört med 
andra behandlingsalternativ, den optimala behandlingslängden och läkemedlets 
säkerhetsprofil.  
 
 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
 
Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på kliniska prövningar och 
vetenskapliga publikationer inom området onkologi vid HER2-positiv bröstcancer. De 
kliniska prövningar som valts ut för analys i denna studie erhölls via sökning i den 
medicinska och biovetenskapliga databasen PubMed mellan datumen 2018-01-14 till 
2018-02-26. Sökorden som användes var ”trastuzumab” AND ”HER2” AND ”breast 
cancer” AND ”adjuvant” och sökningen avgränsades till kliniska prövningar. 
Sökningen resulterade i 203 träffar i PubMed. Vidare begränsades sökningen 
ytterligare till artiklar som publicerats efter 2010, endast gav trastuzumab som 
adjuvant terapi, endast inkluderade patienter med icke-spridd cancer och som 
studerade effektivitet eller behandlingslängd som primär endpoint. Studierna som 
valdes ut skulle även inkludera analys av läkemedlets säkerhetsprofil, antingen som 
en del av sin primära endpoint eller som sekundär endpoint. Review artiklar och 
kliniska prövningar som inkluderade kvinnor med metastaserad bröstcancer 
exkluderades. Resultatet genererade 5 artiklar vilka valdes ut för vidare analys.  
 
 
 



 

 15	

Statistisk analys 
 
 
För att undersöka effektiviteten av en ny behandling används traditionellt 
placebokontrollerade studier. Studiepopulationen delas då in i grupper där en grupp 
får behandlingen och den andra får placebo och på så vis kan effektiviteten av en viss 
behandlingsmetod styrkas (35). När det gäller behandling av mycket allvarliga 
tillstånd är det dock sällan etiskt försvarbart att använda sig av placebokontrollerade 
studier (36-38). För att kunna påvisa effektivitet för en ny behandlingsmetod vid dessa 
tillstånd används därför ofta så kallade non-inferiority studier. Dessa studier bygger 
på en jämförelse mellan en ny behandling och en existerande standardbehandling 
(aktiv kontrollgrupp) och har som syfte att påvisa att den nya behandlingen inte är 
sämre än standardbehandlingen (35-38). Denna metod tillåter effektivitetsprövning av 
nya läkemedel utan att utsätta patienterna för de risker en placebokontrollerad studie 
kan medföra vid behandling av allvarliga sjukdomar (35).  
 
Vid en non-inferiority studie etableras en så kallad non-inferiority-marginal innan 
studiens start (36-38). Detta är en ensidig testmarginal som representerar den största 
acceptabla skillnaden (∆N) som får föreligga mellan två behandlingsalternativ för att 
kunna konstatera non-inferiority (36). Marginalen bestäms baserat på analys av 
tidigare utförda studier mellan den använda standardbehandlingen och placebo. Om 
den största observerade skillnaden i studiepopulationen (∆NI) är mindre än den största 
acceptabla skillnaden (∆N) kan non-inferiority konstateras (36).  
 
En annan alternativ studiedesign för att undersöka effektiviteten av en viss 
behandlingsmetod mot en aktiv kontrollgrupp är en så kallad superiority-studie. Vid 
denna typ av studie är istället syftet att påvisa att en ny behandlingsmetod är signifikant 
bättre jämfört med standardbehandlingen (35). Vid denna typ av studie används istället 
en så kallad superiority-marginal som definierar den minsta acceptabla skillnaden 
mellan de två behandlingsgrupperna till fördel för den undersökta behandlingen. Om 
den minsta observerade skillnaden mellan grupperna ligger över det definierade 
marginalvärdet för den minsta acceptabla skillnaden kan superiority konstateras (35).  
 
I de analyserade studierna uttrycks marginalerna i hazard ratio (HR) vilket är ett mått 
på skillnaden i risk för ett visst utfall mellan två grupper (35). Ju mindre värde för HR 
desto mindre risk har patienterna i den undersökta gruppen att drabbas av detta utfall 
jämfört med den aktiva kontrollgruppen. I superiority-studier innebär detta därför att 
superiority-marginalen uttrycks i ett värde under 1 som representerar den minsta 
acceptabla förbättringen i HR som får föreligga mellan grupperna för att konstatera 
superiority. För att påvisa superiority måste det övre gränsvärdet i konfidensintervallet 
(CI) för det beräknade HR-värdet därför understiga det HR-värde som förutbestämts 
som superiority-marginalen. För non-inferiority studier sätts istället ett HR värde över 
1 som då representerar den godtagbara ökade risken som får föreligga i den undersökta 
gruppen jämfört med den aktiva kontrollgruppen. För att konstatera non-inferiority 
måste det övre gränsvärdet i CI för det beräknade HR-värdet mellan grupperna därför 
understiga det förutbestämda marginalvärdet för HR för att konstatera non-inferiority. 
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Anledningen till att det övre gränsvärdet i konfidensintervallet används är att minska 
risken för att non-inferiority eller superiority felaktigt fastställs. Om det förekommer 
stor spridning i studiepopulationens resultat finns det risk för detta om ett medelvärde 
för HR används(36). Genom att använda det övre gränsvärdet i analyser med HR 
används det minst fördelaktiga resultatet i behandlingsgruppen, vilket stärker 
analysens tyngd om non-inferiority eller superiority skulle påvisas.  
 
 
	
	
RESULTAT 
 
 
 
Studie 1 – Slamon et. al., 2011 (39) – Adjuvant Trastuzumab in HER2-
positive Breast Cancer 
 
 
Syfte 
 
I föreliggande studie undersöktes om tillägg av den mAb trastuzumab till olika 
cellgiftsbehandlingar resulterar i längre sjukdomsfri överlevnad. Syftet med studien 
var att jämföra effektiviteten mellan en behandlingsregim med trastuzumab och 
cellgifter som inte innefattade antracykliner med behandlingsregim med antracykliner 
med eller utan trastuzumab (39). Motiveringen till detta var den hjärttoxiska effekt 
som påvisats vid kombination av antracykliner och trastuzumab i tidigare studier.  
 
 
Studiedesign 
 
Studien var en randomiserad öppen studie där 3332 kvinnor med tidig bröstcancer 
rekryterades och delades in i tre behandlingsgrupper. Grupp ett behandlades med 
standardterapi med doxorubicin (antracyklin) och cyklofosfamid var tredje vecka i 
fyra cykler, varpå de behandlades med docetaxel var tredje vecka i fyra cykler (AC-
T). I grupp två fick patienterna samma behandling som grupp ett med tillägg av 
trastuzumab som inleddes samtidigt som behandlingen med docetaxel, och fortgick i 
12 månader (AC-T plus trastuzumab). I den tredje gruppen behandlades patienterna 
inledningsvis med docetaxel och carboplatin var tredje vecka i sex cykler i 
kombination med trastuzumab, varpå behandlingen med trastuzumab fortgick i 34 
veckor (TCH). Trastuzumab administrerades med en startdos på 4 mg/kg kroppsvikt 
följt av 2 mg/kg kroppsvikt i veckan vid samtidig administrering av cellgifter. Efter 
avslutad cellgiftsbehandling administrerades trastuzumab med dosen 6 mg/kg 
kroppsvikt var tredje vecka den resterande tiden upp till ett års behandling.  
 
Kvinnorna som inkluderades i studien skulle ha diagnostiserats med HER2-positiv 
bröstcancer som fastställts genom FISH före randomiseringen. Både kvinnor med och 
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utan spridning till lymfkörtlarna inkluderades i studien. Kvinnorna var jämnt fördelade 
mellan grupperna med avseende på ålder, sjukdomskaraktär, tumörstorlek, adderade 
terapier (hormonell terapi och strålningsterapi) och spridning till lymfkörtlarna.  
 
Den primära utfallsvariabeln var att mäta sjukdomsfri överlevnad (DFS) hos 
patienterna i de olika grupperna för att utvärdera effekten av trastuzumab i 
kombination med cellgiftsbehandling med och utan antracykliner. Sekundära 
utfallsvariabler för studien var övergripande överlevnad (OS) och behandlingarnas 
säkerhet.  
 
Denna analys var den tredje planerade analysen som utfördes av 
behandlingsresultaten. Analysen var beräknad att utföras efter att minst 650 
sjukdomshändelser inträffat för att få en signifikansnivå på 0.01 och en power på 80 
%. Grupp tre (AC-T) jämfördes med de båda trastuzumab-innehållande 
behandlingsregimerna var för sig och om båda dessa jämförelser gav signifikanta 
resultat utfördes även jämförelser mellan de båda trastuzumabregimerna. För att 
fastställa superiority för behandling innehållande trastuzumab jämfört med AC-T 
skulle skillnaden mellan grupperna beräknas till en hazard ratio (HR) på högst 0.75. 
För att påvisa superiority för någon av de två trastuzumabinnehållande 
behandlingsregimerna (AC-T plus trastuzumab och TCH) med en power på 75 % 
skulle HR beräknas till högst 0.64 vid jämförelse mellan dessa två gruppers 
behandlingsresultat. Analysen utfördes enligt intention-to-treat (ITT) modellen 
 
 
Resultat 
 
Under perioden april 2001 till mars 2004 rekryterades och randomiserades 3222 
patienter. Vid tidpunkten för denna analys hade 656 sjukdomshändelser inträffat bland 
patienterna, 257 i grupp ett (AC-T), 185 i grupp två (AC-T plus trastuzumab) och 214 
i grupp tre (TCH). Patienternas genomsnittliga uppföljningstid vid denna tidpunkt var 
åtta år. Resultaten för den primära utfallsvariabeln (DFS) visade på statistiskt 
signifikant bättre resultat för grupperna som behandlades med trastuzumab (tabell III). 
Grupp ett som endast behandlades med cellgifter (AC-T) hade en 5-årig DFS på 75 %. 
Detta kunde jämföras med DFS på 84 % i grupp två (AC-T plus trastuzumab) med HR 
0.64 (P<0.001) och 81 % i grupp tre (TCH) med HR 0.75 (P<0.001). Den sekundära 
utfallsvariabeln, OS, visade överensstämmande resultat där patienterna i grupp ett 
hade en genomsnittlig 5-års OS på 87 % jämfört med 92 % i grupp två och 91 % i 
grupp tre. Det kunde därmed observeras en statistiskt signifikant skillnad i DFS mellan 
grupperna som behandlades med trastuzumab och gruppen som endast behandlades 
med cellgifter. Däremot kunde inte superiority påvisas mellan någon de två 
trastuzumab-innehållande behandlingarna. Studien var dock ej designad med 
tillräcklig power för att undersöka ekvivalens mellan dessa.  
 
Undersökningen av behandlingsregimernas säkerhet påvisade en skillnad mellan 
grupp tre (TCH) och grupp två (AC-T plus trastuzumab) med avseende på atralgi 
(ledsmärta), myalgi (muskelsmärta), hand- och fotsyndrom, stomatit och kräkningar 
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där dessa biverkningar var signifikant vanligare i grupp två. Detta gällde även 
biverkningar som nagelförändringar, neuropati och neutropeni. Däremot var 
biverkningar som anemi och trombocytopeni signifikant vanligare i grupp tre (TCH) 
än i grupp två (AC-T plus trastuzumab).  
 
Med avseende på hjärttoxicitet var dessa biverkningar signifikant vanligare i grupp två 
då 2.0 % av patienterna drabbades av hjärtsvikt vilket kunde jämföras med 0.4 % i 
grupp tre. Detta visade att incidensen av hjärtsvikt var 5 gånger så vanligt hos 
patienterna som behandlades med antracykliner och trastuzumab jämfört med de 
patienter som behandlades med trastuzumab och en cellgiftsbehandling utan 
antracykliner. I grupp ett (AC-T) påvisades hjärtsvikt hos 0.7 % av patienterna. Av 
patienterna i grupp två (AC-T plus trastuzumab) fick 18.8 % en sänkning av sin LVEF 
med mer än 10 %, vilket kunde jämföras med 9.4 % i grupp tre (TCH) och 11.2 % i 
grupp ett (AC-T). Av de patienterna som fått nedsatt LVEF till följd av behandlingen 
i grupp två kvarstod denna biverkning i minst 4 år efter randomiseringen hos 33 % av 
patienterna. Det ska dock noteras att 2.1 % av patienterna som randomiserades till 
grupp två aldrig kunde påbörja sin behandling med trastuzumab på grund av för stor 
sänkning av LVEF redan efter behandlingen med antracykliner.  
 
Tabell III. Sammanfattning av resultaten från studie 1 som beräknades i ITT-populationen 

Behandlingsgrupp Antal 
patienter 

Antal 
sjukdomshändelser 

5-årig 
DFS 

Hjärtsvikt Sänkning 
av LVEF 

AC-T 1073 257 75 % 0.7 % 11.2 % 

AC-T + 
trastuzumab 

1074 185 84 % 2.0 % 18.8 % 

TCH 1075 214 81 % 0.4 % 9.4 % 

 
 
 
Studie 2 – Piccart-Gebhart et. al., 2016 (40) – Adjuvant Lapatinib and 
Trastuzumab for Early Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 – 
Positive Breast Cancer: Results From the Randomized Phase III 
Adjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab Treatment Optimization Trial 
(ALTTO)  
 
 
Syfte 
 
Tyrosinkinashämmaren lapatinib är ett läkemedel som är godkänt för behandling av 
HER2-positiv bröstcancer och har i tidigare studier visat god effekt på både 
progressionsfri överlevnad och total överlevnad. I föreliggande studie undersöktes 
effekten av lapatinib som monoterapi, som kombination med trastuzumab eller som 
sekventiell behandling med först trastuzumab följt av lapatinib jämfört med effekten 
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av enbart trastuzumab. Samtliga behandlingsalternativ gavs tillsammans med eller 
sekventiellt med cellgifter (40).  
 
 
Studiedesign 
 
ALTTO-studien var en öppen randomiserad fas III-studie för patienter med tidig 
HER2-positiv bröstcancer. Inklusionskriterierna för studien var att patienterna skulle 
ha en histologiskt fastställd HER2-positiv cancerform med tumör som var minst 1 cm 
stor som blivit fullständigt extraherad vid kirurgiskt ingrepp. Både patienter med och 
utan spridning till lymfkörtlarna inkluderades. Patienter med metastaserad cancer 
inkluderades inte i studien.  
 
De inkluderade patienterna delades in i fyra olika behandlingsgrupper; grupp 1 
(intravenös behandling med trastuzumab (T), n = 2097), grupp 2 (oral behandling med 
lapatinib (L) n = 2100), grupp 3 (sekventiell behandling med först 12 veckor av 
trastuzumab följt av 34 av veckor lapatinib (TàL), n = 2091), grupp 4 (kombination 
av både intravenöst trastuzumab och oralt lapatinib (L+T) n = 2093). Patienterna i 
grupperna kunde följa en av tre olika administrationsscheman; design 1 (anti-HER2-
behandlingen gavs efter avslutad behandling med cellgifter, n = 4163), design 2 (anti-
HER2-behandlingen gavs efter avslutad antracyklinbehandling i kombination med en 
taxan, ex. docetaxel, n = 3337), design 2B (anti-HER2-behandling gavs samtidigt med 
sex cykler av docetaxel och carboplatin (antracyklinfri behandling) n = 431). Utöver 
den i studien inkluderade behandlingen följde patienterna det behandlingsprogram de 
eventuellt fått förskrivet av sin läkare för hormonell terapi och/eller strålning.  
 
Trastuzumab administrerades intravenöst med en laddningsdos på 4 mg/kg kroppsvikt 
följt av 2 mg/kg kroppsvikt varje vecka när det gavs samtidigt som cellgifter samt med 
en laddningsdos på 8 mg/kg kroppsvikt följd av 6 mg/kg kroppsvikt var tredje vecka 
när det gavs som monoterapi. Lapatinib administrerades oralt med en dosering på 750 
mg per dag under cellgiftsbehandling följt av 1500 mg/dag som monoterapi. Vid 
kombinationsbehandlingen (L+T) gavs trastuzumab enligt det tidigare beskrivna 
behandlingsschemat och lapatinib administrerades med doseringen 750 mg/dag under 
cellgiftsbehandling följt av 1000 mg/dag efter avslutad cellgiftsbehandling.  
 
Studiens primära utfallsvariabel var att undersöka DFS som beräknades från dagen för 
randomisering fram till upptäckten av invasiv bröstcancer (antingen lokal eller med 
spridning) icke-bröstrelaterad malignitet eller dödsfall oavsett orsak. Sekundära 
utfallsvariabler som undersöktes var behandlingsprogrammets säkerhet, absolut 
överlevnad (OS), placeringen och tiden fram till uppkomsten av metastaser.  
 
Den statistiska beräkningen byggde på att påvisa superiority för L+T jämfört med 
enbart T i ITT genom en HR på högst 0,8 samt att påvisa non-inferiotiry mellan TàL 
och L i förhållande till T i per-protocol-populationen (PPP) med HR på högst 1,11 som 
det övre gränsvärdet i konfidensintervallet. För att uppnå en power på 80 % bestämdes 
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att primär analysering av resultatet skulle göras efter 850 rapporterade 
sjukdomshändelser eller efter 4,5 år, beroende på vilket som inträffade först.  
 
 
Resultat 
 
Mellan juni 2007 och juli 2011 rekryterades och randomiserades 8381 patienter från 
945 behandlingscenter i 44 länder. Patienterna i de olika grupperna var jämnt fördelade 
med avseende på ålder, anamnes, spridning till lymfkörtlarna, tumörstorlek, behov av 
strålningsbehandling och hormonreceptorstatus.  
 
Efter en kontrollanalys av patienterna år 2011 stängdes behandlingsgruppen som 
endast fick lapatinib när man noterade en HR på 1.52 för sjukdomshändelser vid 
jämförelse mellan gruppen som enbart fick lapatitinib och kontrollgruppen som endast 
fick trastuzumab. Baserat på detta resultat gjordes bedömningen att studien ej skulle 
kunna påvisa non-inferiority för behandling med enbart lapatinib. Behandlingen med 
enbart L avslutades därför och patienterna i gruppen som ännu inte drabbats av 
komplikationer blev istället erbjudna att fortsätta adjuvant behandling med enbart 
trastuzumab.  
 
Övriga grupper fortsatte den schemalagda behandlingen fram till den förutbestämda 
genomsnittliga uppföljningstiden 4.5 år. Vid analys av de olika gruppernas resultat 
uppvisades då en reduktion av risken att drabbas av en sjukdomshändelse med 16 % 
vid jämförelse mellan kombinationsgruppen och trastuzumab-gruppen (HR 0.84 97,5 
% CI 0.70-1.02). Denna reduktion var dock inte statistiskt signifikant vid en 
signifikansnivå på 0,025, och ansågs därför inte kliniskt relevant. Superiority för 
behandling med en kombination av lapatinib och trastuzumab avskrevs därför. Non-
inferiority-undersökningen mellan den sekventiella behandlingen (TàL) och enbart 
trastuzumab (T) resulterade i en HR på 0.93 (97,5 % CI 0.76-1.13), vilket inte var 
tillräckligt för att påvisa non-inferiority mellan de två behandlingarna (tabell IV). På 
dessa grunder avskrevs non-inferiority för sekventiell behandling med trastuzumab 
följt av lapatinib jämfört med behandling med enbart trastuzumab.    
 
Behandlingens säkerhet som studerades som sekundär utfallsvariabel påvisade att 
behandlingsregimer som innefattade lapatinib gav signifikant högre toxicitet jämfört 
med behandling med enbart trastuzumab. De främst rapporterade biverkningarna var 
svår diarré, utslag och neutropeni. Biverkningarna som rapporterades var till största 
del inte livshotande, men resulterade i signifikant fler avhopp i behandlingsgrupperna 
med lapatinib än i trastuzumab-gruppen. Hjärttoxicitet förekom hos väldigt få 
deltagare i ALTTO-studien oavsett behandlingsgrupp (0.25-0.97 %).   
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 Tabell IV. Sammanfattning av resultaten från studie 2 beräknade på ITT-populationen. 
Behandlingsgrupp Antal patienter Antal 

sjukdomshändelser 
4-årig DFS HR jämfört 

med T 
L + T 2093 254 88 % 0.84 (97.5 % CI 

0.70-1.02) 
TàL 2091 284 87 % 0.96 (97.5 % CI 

0.8-1.15) 
L 2100 366 82 % (1.34 (97.5 % 

CI 1.13-1.60) 
T 2097 301 86 % - 

 
 
 
Studie 3 – Pivot et. al., 2013 (41) – 6 months versus 12 months of 
adjuvant trastuzumab for patients with HER2-positive early breast 
cancer (PHARE): a randomised phase 3 trial 
 
 
Syfte 
 
I föreliggande studie, PHARE (Protocol for Herceptin as Adjuvant therapy with 
Reduced Exposure) undersöktes om 6 månaders adjuvant behandling med trastuzumab 
(Herceptin) var non-inferior till den gällande rekommendationen på 12 månaders 
behandling (41). 
 
 
Studiedesign 
 
PHARE var en öppen, randomiserad fas 3 non-inferior-studie. Inklusionskriterierna 
för studien var kvinnor som var över 18 år med histologiskt bekräftad HER2-positiv 
tidig bröstcancer. Patienterna som inkluderades skulle även ha genomgått minst 4 
cykler av cellgifter, ha genomgått axillär bröstkirurgi och blivit behandlade med 
trastuzumab i upp till 6 månader. HER2-statusen skulle ha bekräftats genom antingen 
IHC eller FISH innan inklusion. Innan studien skulle även patienternas LVEF 
undersökas för att fastställa att patienterna hade normal hjärtfunktion (>55 %). Studien 
inkluderade 3380 kvinnor från 156 olika behandlingscenter i Frankrike. Patienterna 
randomiserades till två behandlingsgrupper; grupp 1 (T6, n=1690) innefattade 
patienter som behandlades med trastuzumab och avslutade behandlingen efter 6 
månader och grupp 2 (T12, n=1690) som fortsatte behandlingen fram till 12 månaders 
behandling.  
 
Trastuzumab administrerades till patienterna genom infusion under 90 minuter var 
tredje vecka med en laddningsdos på 8 mg/kg kroppsvikt vid första 
behandlingstillfället varpå fortsatt dosering på 6 mg/kg vid resterande 
behandlingstillfällen. Vid sidan av behandlingen med trastuzumab behandlades 
patienterna med det behandlingsprogram av cellgifter, hormonterapi, strålning och 
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annan läkemedelsbehandling som deras läkare föreskrivit. Var tredje månad under 
behandlingstiden och var sjätte månad efter avslutad behandling undersöktes 
patienternas LVEF för att säkerställa normal hjärtfunktion. Behandling med 
trastuzumab stoppades vid fall av hjärttoxicitet och kunde eventuellt återupptas om 
patientens värden normaliserades. 
 
Den primära utfallsvariabeln för studien var andelen patienter som uppnådde 2-årig 
DFS i T6 respektive T12 för att påvisa non-inferiority för den kortare, 6 månader långa 
behandlingsregimen. DFS, definierades som tiden från randomisering fram till första 
upptäckten av antingen lokal spridning, distal spridning, spridning till det andra 
bröstet, uppkomst av annan malign sjukdom eller dödsfall oavsett orsak. Utöver den 
primära utfallsvariabeln analyserades även säkerhetsprofilen av behandlingen med 
avseende på hjärttoxicitet (42). De primärt undersökta biverkningarna var hjärtsvikt 
(CHF) och en minskning av LVEF. Minskning av LVEF fastställdes genom tre olika 
definitioner; minskning av LVEF till under 50 % oavsett ursprungsvärdet som 
uppmättes vid undersökningen innan inkludering i studien, en minskning av LVEF 
med mer än 10 % från ursprungsvärdet till en nivå under 50 % samt en minskning av 
LVEF av mer än 15 % från ursprungsvärdet till en nivå över 50 % (42).  
 
PHARE var en non-inferiority-studie där den statistiska analysen byggde på att påvisa 
non-inferiority för 6 månaders behandling jämfört med 12 månaders behandling. Non-
inferiority marginalen bestämdes till HR 1.15 som baserades på förväntad DFS i 12-
månadersgruppen. För att påvisa non-inferiority för 6 månaders behandling skulle det 
övre gränsvärdet i konfidensintervallet (95 % CI) för den observerade skillnaden i DFS 
mellan de två behandlingslängderna (HR) vara under den beräknade non-inferiority-
marginalen, 1.15.  Resultaten från studien analyserades enligt ITT-modellen. 
Signifikansnivån bestämdes till 0.05 och power till 80 %.  
 
 
Resultat 
 
Rekryteringen till studien pågick från maj 2006 till juli 2010. Vid tidpunkten för den 
utförda analysen hade deltagarna följts upp i genomsnitt 42,5 månader från 
randomiseringen. De två behandlingsgrupperna var jämnt fördelade med avseende på 
ålder, spridning till lymfkörtlar, tumörstorlek, hormonreceptorstatus och samtidig 
behandling.  
Andelen patienter som uppnådde 2 års DFS var 93.8 % (95 % CI 92.6-94.9) i 12-
månadersgruppen (T12) och 91.1 % (95 % CI 89.7-92.4) i 6-månadersgruppen (T6) 
(tabell V). HR mellan de två behandlingsgrupperna beräknades till 1.28 (95 % CI 1.05-
1.56). Då detta värde ligger över non-inferiority-marginalen, 1,15, kunde non-
inferiority ej konstateras för den kortare behandlingen. Under studien dog 159 
patienter (4.7 %) varav 66 (3.9 %) i T12 och 93 (5.5 %) i T6. Färre patienter hade 
distal spridning av cancern som första händelse i T12 (108 (6.4 %)) än i 6-
månadersgruppen (141 (8.3 %)). Övriga händelser var jämnt fördelade mellan 
grupperna. Den metastasfria överlevnaden var längre i T12 än i T6 (95.9 % (95 % CI 
94.8-96.7) jämfört med 93.8 % (95 % CI 92.5-94.9)).  
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Få allvarliga biverkningar rapporterades både under studien och vid uppföljning av 
studiedeltagarna (42). Incidensen för CHF var 0.65 % (11/1690) i T12 och 0.53 % 
(9/1960) i T6, vilket inte påvisade någon signifikant skillnad mellan grupperna. 
Incidensen för minskning av LVEF var signifikant högre i T12 jämfört med iT6 (10.53 
% (178/1690) respektive 6.33 % (107/1690)). Majoriteten av studiens deltagare som 
drabbades av hjärttoxiska biverkningar återfick normal hjärtfunktion inom 2 år efter 
studiens slut och endast tre av de 20 patienter som drabbades av hjärtinsufficiens 
återhämtade sig inte inom 2 år. Totalt bestämdes andelen patienter som fått ett 
ofördelaktigt behandlingsresultat med avseende på hjärtfunktion till 0.79 % (27/3380), 
varav 12 patienter i T12 och 15 patienter i T6. Efter studiens slut identifierades även 
tre riskfaktorer som var förenade med högre risk att drabbas av hjärttoxiska 
biverkningar; initialt LVEF under 55 %, mer än 3 cykler av antracykliner och tumör 
på höger sida. Patienterna som klassificerades i denna högriskgrupp löpte åtta gånger 
så hög risk att drabbas av hjärttoxiska biverkningar (SHR 8.65 (95 % CI 5.31-14.09) 
(42).   
 
Tabell V. Sammanfattning av resultaten från studie 3 beräknade på ITT-populationen 

Behandlingsgrupp Antal patienter 2-årig DFS Hjärtsvikt Sänkning av 
LVEF 

T6 1690 91.1 % 0.53 % 6.33 % 

T12 1690 93.8 % 0.65 % 10.53 % 

 
 
 
Studie 4 – Mavroudis et. al., 2015 (43) – Six versus 12 months of 
adjuvant trastuzumab in combination with dose-dense chemotherapy 
for women with HER2-positive breast cancer: a multicenter randomized 
study by the Hellenic Oncology Research Group (HORG) 
 
 
Syfte 
 
I föreliggande studie jämfördes effektiviteten mellan sex månaders och 12 månaders 
behandling med den monoklonala antikroppen trastuzumab. Syftet med studien var att 
undersöka den optimala behandlingslängden med trastuzumab vid tidig HER2-positiv 
bröstcancer och därmed se om en kortare behandlingsregim på 6 månader är lika 
effektiv som den nuvarande rekommendationen på 12 månader behandling med 
trastuzumab (43).  
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Studiedesign 
 
HORG var en randomiserad multicenterstudie som inleddes i juni 2012. Inför 
studiestarten screenades 493 kvinnor varav 481 mötte inklusionskriterierna för 
studien. Dessa kriterier var att kvinnorna skulle vara mellan 18 och 75 år gamla och 
ha histologiskt bekräftad icke-metastaserad invasiv HER2-positiv bröstcancer. 
Diagnosen skulle ha bekräftats med IHC och/eller FISH enligt internationell standard. 
Innan studien skulle kvinnorna även ha genomgått kirurgi där hela tumören avlägsnats 
med godtyckliga marginaler. Både patienter med och utan spridning till lymfkörtlarna 
inkluderades i studien. Innan inkludering i studien skulle patienterna även ha 
genomgått kliniska undersökningar för att bekräfta att de hade normal hematologisk-, 
hepatisk- och renal funktion samt normal hjärtfunktion med LVEF >50 %. Patienter 
som tidigare drabbats av invasiv bröstcancer eller någon annan cancerform (förutom 
hudcancer, ej melanom) inom 5 år före studiens start inkluderades inte i studien.  
 
Patienterna randomiserades till de två behandlingsgrupperna, 6 månader (T6) och 12 
månader (T12), direkt efter operation innan påbörjad cellgiftsbehandling. Patienterna 
behandlades sedan med epirubicin, cyklofosfamid och 5-fluorouracil varannan vecka 
i fyra cykler. Därefter inleddes behandling med docetaxel och trastuzumab. 
Trastuzumab administrerades då med en laddningsdos på 6 mg/kg kroppsvikt följt av 
dosering på 4 mg/kg kroppsvikt tillsammans med docetaxel varannan vecka i fyra 
cykler. Efter dessa cykler avslutades behandling med docetaxel och trastuzumab 
administrerades därefter ensamt i en dos på 6 mg/kg kroppsvikt den resterande 
studieperioden. Samtliga patienter behandlades med filgrastim (colony stimulating 
factor, CSF) under cellgiftsbehandlingen. Under studiens gång följdes patienterna upp 
med kliniska undersökningar var tredje månad de första två åren följt av var sjätte 
månad under de påföljande tre åren. Därefter utfördes årliga kliniska undersökningar. 
Patienternas hjärtfunktion evaluerades var tredje månad under studien och inkluderade 
mätning av patienternas LVEF. Efter avslutad behandling undersöktes patienternas 
hjärtfunktion endast vid uppvisade symptom. Hjärttoxisk biverkning klassificerades 
som symptomatisk hjärtpåverkan, LVEF under 50 % (oavsett värde vid studiestart) 
samt en absolut sänkning av LVEF med 15 % från det uppmätta värdet vid studiestart. 
Utöver preparaten som ingick i studien behandlades patienterna med hormonterapi och 
strålning enligt den ansvarige läkarens rekommendation.  
 
Den primära utfallsvariabeln för studien var att jämföra 3-årig DFS mellan de två 
behandlingsgrupperna. DFS definierades som tiden från randomisering till 
uppkomsten av en sjukdomshändelse (återfall av bröstcancer, spridning av 
bröstcancer, annan malign sjukdomshändelse eller dödsfall oavsett orsak).  
 
HORG var en non-inferior studie där den statistiska analysen byggde på att visa non-
inferiority för 6 månaders behandling jämfört med 12 månaders behandling. Studiens 
nollhypotes var att 6 månaders behandling var non-inferior till 12 månaders 
behandling med en förutbestämd godkänd non-inferiority-marginal för HR på 1.56. 
Marginalen för non-inferiority baserades på förväntad DFS i 12-månadersgruppen. 
Studiens statistiska beräkningar bestämdes till en signifikansnivå på 0.05 och power 
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på 80 %. Resultaten analyserades enligt intention-to-treat (ITT) modellen där alla 
patienter som behandlades vid minst ett tillfälle inkluderades.  
 
 
Resultat 
 
Under perioden juni 2004 till maj 2012 rekryterades och randomiserades 481 patienter 
till de två studiegrupperna, 241 patienter till 12 månaders behandling (T12) och 240 
patienter till 6 månaders behandling (T6). De två behandlingsgrupperna var jämnt 
fördelade med avseende på spridning till lymfkörtlar, hormonreceptorstatus och grad 
av HER2-status. Patienterna i T6 var något äldre än de i T12 med en medelålder på 56 
år jämfört med 54 år. Följsamheten till behandlingen var hög i de båda grupperna med 
mycket få avhopp från studien.  
 
Efter en genomsnittlig uppföljning på 47 och 51 månader i T12 respektive T6 hade 
återfall av sjukdomen uppstått hos 7.1 % respektive 11.7 % av patienterna. Andelen 
patienter som uppnådde 3-årig DFS för de olika behandlingsgrupperna var 95.7 % i 
T12 och 93.3 % i T6. Detta resulterade i en HR på 1.58 (95 % CI 0.86-2.10) (tabell 
VI). Då detta värde ligger över den godkända non-inferiority-marginalen kunde det 
inte konstateras att 6 månaders behandling med trastuzumab var non-inferior till 12 
månaders behandling. Det förelåg dock ingen statistiskt signifikant skillnad i absolut 
överlevnad (OS) mellan de två grupperna. Allvarliga biverkningar var ovanliga i båda 
behandlingsgrupperna och incidensen av hjärttoxiska biverkningar skiljde sig inte 
mellan de två grupperna. Inga dödsfall till följd av hjärttoxicitet registrerades under 
studien.  
 
Tabell VI. Sammanfattning av resultaten från studie 4 beräknade på ITT-populationen 

Behandlingsgrupp Antal patienter 3-årig DFS HR jämfört med T12 

T6 240 93.3 % 1.58 
(95 % CI 0.86-2.10) 

T12 241 95.7 % - 

 
 
 
Studie 5 – Goldhirsch et. al, 2013 (44) – 2 years versus 1 year of adjuvant 
trastuzumab for HER2-positive breast cancer (HERA): an open-label, 
randomised controlled trial 
 
 
Syfte 
 
I föreliggande studie jämfördes behandling med trastuzumab (T) under ett respektive 
två år. Syftet med studien var att undersöka om två års behandling är överlägsen med 
avseende på sjukdomsfri överlevad baserat på behandlingsresultaten från 3105 
patienter som var sjukdomsfria 12 månader efter randomiseringen (44).  
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Studiedesign 
 
HERA-studien var en öppen, randomiserad kontrollerad studie där 5102 patienter 
randomiserades till tre grupper; en kontrollgrupp, en grupp som behandlades med 
trastuzumab i ett år (T1) och en grupp som behandlades med trastuzumab i två år (T2). 
Patienterna som inkluderades i studien skulle ha tidig invasiv HER2-positiv 
bröstcancer som bekräftats med IHC och FISH innan randomisering och ha genomgått 
operation med eller utan strålning. Patienterna skulle även ha behandlats med minst 
fyra omgångar cellgifter innan randomiseringen, antingen som neoadjuvant terapi, 
adjuvant terapi eller både och. Utöver detta skulle patienterna ha ett LVEF-värde på 
minst 55 % efter avslutad cellgiftsbehandling för att få inkluderas i studien, samt inte 
ha någon historia av dokumenterad hjärtinsufficiens, kranskärlsjukdom (angina 
pectoris eller hjärtinfarkt), okontrollerad hypertension, svåra arytmier eller 
klaffproblem.  
 
Trastuzumab administrerades intravenöst till de två behandlingsgrupperna med samma 
doseringsschema; en laddningsdos på 8 mg/kg kroppsvikt, följt av 6 mg/kg kroppsvikt 
var tredje vecka under resten av behandlingsperioden. Behandlingsgrupperna 
stratifierades baserat på ålder, spridning till lymfkörtlarna, typ av cellgiftsbehandling 
innan randomisering, hormonreceptorstatus och eventuell hormonell behandling. Alla 
patienterna i samtliga behandlingsgrupper följde samma uppföljningsschema där de 
genomgick en klinisk undersökning var tredje månad under de första två åren efter 
randomisering följt av var sjätte månad fram till 5 år efter randomisering och slutligen 
en gång om året fram till 10 år efter randomisering. Patienternas hjärtfunktion 
undersöktes innan studiestart följt av undersökningar vid månad 3, 6, 12, 18, 24, 30, 
36 och därefter årligen upp till 10 år efter randomiseringen.  
 
Studiens primära utfallsvariabel var DFS vilket definierades som tiden från 
randomisering till uppkomsten av en sjukdomshändelse (återfall av bröstcancer, 
spridning av bröstcancer, sekundär malign sjukdom, eller dödsfall oavsett orsak). 
Sekundära utfallsvariabler inkluderade förändringar i hjärtfunktion och absolut 
överlevnad (OS). Vid undersökning av hjärtfunktionen analyserades förekomsten av 
symptomatiska hjärttoxiska biverkningar med minskning av LVEF med mer än 10 % 
från randomisering och till ett absolut värde under 50 % som primär utfallsvariabel 
(45). Som sekundär utfallsvariabel för hjärtfunktion analyserades förekomsten av 
asymptomatiska eller milt symptomatiska (klass I eller II) samt reduktion av LVEF 
med mer än 10 % från randomisering och till ett absolut värde under 50 % som 
sekundär utfallsvariabel (45). Utöver detta gjordes även en uppdatering av den 
jämförelse av DFS i T1 och kontrollgruppen som gjorts vid en tidigare uppföljning av 
studien.  
 
HERA var en superiority-studie där den statistiska analysen byggde på att påvisa 
superiority för två års behandling (T2) jämfört med ett år (T1). Superiority för den 
längre behandlingen uppvisades om HR var högst 0.8. Studien beräknades ha en power 
på 80 % vid en signifikansnivå på 0.045 vid analys av resultaten när minst 725 
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sjukdomshändelser inträffat bland studiedeltagarna. Beräkningarna av resultaten för 
studien utfördes enligt ITT-modellen.  
 
 
Resultat 
 
Under perioden 7 december 2001 till 20 juni 2005 rekryterades och randomiserades 
5102 patienter till de tre studiegrupperna. Samtliga patienter hade genomgått minst 4 
omgångar cellgiftsbehandling innan studiens start, varav en absolut majoritet (94 %) 
hade behandlats med en antracyklin. Patienterna i de olika grupperna var jämnt 
fördelade med avseende på ålder, tidigare behandling, tumörstorlek, spridning till 
lymfkörtlarna och hormonreceptorstatus. Följsamheten till behandlingen var relativt 
god då endast 9.5 % av patienterna i gruppen med ett års behandling och 17.8 % av 
patienterna i gruppen med två års behandling avslutade behandlingen i förtid.  
 
Vid tidpunkten för denna analys hade totalt 734 sjukdomshändelser inträffat i de två 
behandlingsgrupperna, 367 i T2 och 367 i T1. Vid jämförelse av DFS mellan de två 
grupperna beräknades en HR på 0.99 (95 % CI 0.85-1.14). Detta visade på att det inte 
förelåg någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på DFS 
(tabell VII). Detsamma gällde vid jämförelsen av grupperna med avseende på OS 
vilket gav en HR på 1.05 (95 % CI 0.86-1.28). Resultaten för den jämförelse i DFS 
som gjordes mellan kontrollgruppen och T1 gav en HR på 0.76 (95 % CI 0.67-0.86) 
efter 8 års uppföljning av patienterna.  
 
Resultatet för undersökningen av behandlingens säkerhet påvisade att fler patienter 
drabbades av svår hjärtinsufficiens, symptomatisk hjärtinsufficiens och minskning av 
LVEF i grupperna som behandlades med trastuzumab jämfört med 
observationsgruppen. Det totala antalet patienter som drabbades av svår hjärttoxicitet 
av klass III eller IV var dock relativt liten och fördelningen av dessa var jämn mellan 
de två behandlingsgrupperna (0.8 % (14/1682) i T1 och 1.0 % (20/1673) i T2 jämfört 
med 0.1 % (2/1744 i observationsgruppen). Milda, asymptomatiska hjärttoxiska 
biverkningar var vanligare i T2-gruppen jämfört med T1 (7.2 % (120/1673) jämfört 
med 4.1 % (69/1682)), och incidensen i båda grupperna var högre än i 
observationsgruppen (0.9 % (15/1744). Generellt var det få patienter i de båda 
grupperna som uppvisade hjärttoxiska biverkningar efter behandlingens slut och 
majoriteten av patienterna återfick normala värden inom två år. Vid analys av 
förekomsten av hjärttoxiska biverkningar identifierades även att patienter med LVEF 
<60 innan studiestart och ett BMI >25 hade högre risk att drabbas av hjärttoxiska 
biverkningar (45). Studiens resultat visade också att fler patienter hade minst ett fall 
av övriga biverkningar av grad III eller IV i gruppen som behandlades med 
trastuzumab under två år jämfört med de som endast fick ett års behandling. De 
vanligaste biverkningarna inkluderade neoplasi, infektioner, neuronala, vaskulära, 
muskoskeletala och gastrointestinala biverkningar.  
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Tabell VII. Sammanfattning av resultaten från studie 5 beräknade på ITT-populationen 
Behandlings-
grupp 

Antal 
patienter 

Sjukdoms-
händelser 

HR jämfört med 
T1 

Biverkningar 
grad III-IV 

Sänkning 
av LVEF 

T1 1702 367 - 16.3 % 4.1 % 

T2 1700 367 0.99 (95 % CI 0.85-
1.14). 

20.4 % 7.2 % 

 
 
	
 
DISKUSSION 
 
 
Analysen av fem vetenskapliga studier med liknande primära utfallsvariabler pekade 
åt att trastuzumab är den mest effektiva behandlingsmetoden mot HER2-positiv 
bröstcancer som finns för klinisk användning just nu. Resultaten från studierna tyder 
på att trastuzumab signifikant ökar DFS jämfört med kontrollgrupper som behandlas 
enbart med cytostatika. Resultaten visar även på att trastuzumab är en överlägsen 
behandling vid jämförelse med det alternativa preparatet lapatinib vid behandling av 
tidig HER2-positiv bröstcancer. Baserat på resultaten från dessa studier kan härledas 
att den mest optimala behandlingslängden som hittills undersökts är 12 månader. 
Säkerhetsutfallen som presenterats påvisar att behandlingen med trastuzumab är säker 
och trots att den medför risk för allvarliga biverkningar är förekomsten av sådana 
mycket liten.  
 
 
 
Generellt för studierna 
 
 
Studiedesign 
 
Studierna som analyserades i denna litteraturanalys var randomiserade öppna studier. 
Randomiserade studier har generellt ett högre bevisvärde än icke-randomiserade 
studier på grund av minskad risk för systematiska fel och en större spridning av 
studiedeltagarnas egenskaper med avseende på både kända och okända riskfaktorer 
(35). Detta ökar möjligheterna att göra en korrekt bedömning av behandlingens 
effektivitet utan potentiellt bias som gynnar utfallet hos någon av 
behandlingsgrupperna. Studierna var öppna vilket innebär att deltagarna visste vilken 
grupp de tillhörde och därmed vilken behandling de fick. Detta kan potentiellt ha 
påverkat resultatet då patienter i kontrollgrupper har visats ha större benägenhet att 
hoppa av studien eller uppnå sämre behandlingsresultat (35). Vid behandlingarna som 
tas upp i de analyserade studierna var det dock ej rimligt att utföra blinda studier och 
eftersom det generellt var väldigt få patienter som hoppade av studierna bör inte det 
faktum att studierna var öppna ha haft någon påverkan på de slutgiltiga resultaten. 
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Studiernas primära utfallsvariabler var objektiva (sjukdomshändelse enligt strikta 
definitioner) och det kan därför anses att det ej skulle vara relevant att utföra en blind 
studie då patienternas vetskap om sin behandling ej borde påverka utfallet (35). Denna 
typ av bias är av större vikt i studier då patienterna ska göra en subjektiv bedömning 
av sin hälsa.  
 
Behandlingsordinationerna för trastuzumab i studierna följer dagens 
behandlingsrekommendationer med avseende på dosering och behandlingsintervall 
(24, 31). Kombinationen av cytostatika som administrerades antingen sekventiellt eller 
samtidigt som trastuzumab skiljde sig åt mellan de olika studierna och gavs ofta enligt 
den behandlande läkarens ordinationer. Gemensamt för studierna var dock att 
trastuzumab aldrig administrerades samtidigt med antracykliner. Detta följder de 
rekommendationerna som finns för behandlingen idag (24). En nackdel med studierna 
är studiepopulationernas ålder. I samtliga studier ligger medelåldern hos patienterna 
mellan 50-55 år, vilket är anmärkningsvärt då diagnosen förekommer främst hos äldre 
kvinnor. Detta är ett förekommande problem i de allra flesta kliniska prövningarna 
som gjorts med trastuzumab och är något man måste ta hänsyn till när man tolkar 
resultaten. Möjligheten finns att framförallt utfallet för analysen av behandlingens 
säkerhet skulle sett annorlunda ut om studiepopulationerna var äldre. En annan faktor 
som kan påverka resultaten är att uppföljningstiden oftast är relativt kort. För att 
undersöka den långsiktiga effektiviteten och säkerheten för behandlingen behövs 
längre uppföljningstider än de som förekommer i de studier som publicerats hittills.  
 
 
Analysmetoder 
 
I majoriteten av studierna analyserades resultaten med ITT-modellen. Eftersom ITT är 
en modell som överensstämmer relativt bra med den kliniska vardagen med avhopp 
från behandlingar och dålig följsamhet kan detta betraktas som ett bra val (35, 37). Det 
har dock påvisats att just vid non-inferiority studier har analyser som utförs på ITT-
populationer en tendens att resultera i att gruppernas behandlingsresultat presenteras 
som mer lika än vad de egentligen var (36, 37). Anledningen till detta är att ingen 
hänsyn tas till eventuella avhopp från studien och andra orsaker som försämrat 
följsamheten. Baserat på detta skulle resultaten potentiellt kunnat stärkas ytterligare 
av att även analyseras på per protocol (PP) populationen, vilket innebär att man endast 
tar med de patienter som har fullföljt hela behandlingen enligt protokollet i analysen 
(36, 37). Antalet avhopp var dock väldigt lågt i samtliga studier så den påverkan detta 
potentiellt skulle kunnat ha på de slutgiltiga resultaten bör kunna betraktas som 
försumbar. Eftersom behandlingen administrerades till patienterna på sjukhus var 
patienternas följsamhet till behandlingen noga kontrollerad vilket också stärker de 
uppvisade resultaten. 
 
Effektmåttet som användes i de analyserade studierna var DFS vilket är ett vanligt 
förekommande effektmått inom onkologin (35). Eftersom detta är ett objektivt mått 
med tydligt definierade kriterier finns mycket litet rum för bias till följd av subjektiva 
upplevelser. Detta gör det till en lämplig utfallsvariabel för att studera effektiviteten 
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för de olika behandlingarna. De marginalvärden som togs fram för att undersöka non-
inferiority och superiority baserades på analys av tidigare utförda studier.  
 
 
Behandlingsduration 
 
I denna litteraturstudie tas tre olika behandlingslängder upp; 6, 12 och 24 månader. 
Senare studier som analyserat optimal behandlingslängd med trastuzumab vid HER2-
positiv bröstcancer har även studerat kortare behandlingsdurationer. Den nyligen 
utförda stora fas III-studien SOLD undersökte effektiviteten av 9 veckor jämfört med 
12 månaders behandling med trastuzumab (46). Resultaten som påvisades i den 
studien stärker också att behandlingsrekommendationerna bör fortsätta vara 12 
månader (46). Resultaten med avseende på DFS var dock väldigt lika mellan de båda 
grupperna även om det förelåg en statiskt signifikant skillnad. Detta tyder på att det 
ändå skulle kunna finnas möjlighet att optimera behandlingen med avseende på 
behandlingslängd. Något som stärker detta ytterligare var att det i denna studie 
påvisades att vissa specifika undergrupper av patienter påvisade mycket bra 
behandlingsresultat efter endast 9 veckor (46). Detta antyder att det kan finnas fördel 
att vidare anpassa doseringen och behandlingstiden baserat på patientegenskaper. 
Anledningen till att denna studie ej tagits upp bland de analyserade studierna i denna 
litteraturanalys är att den inte publicerats ännu.  
 
 
 
Studie 1 
 
Studie 1 (39) jämfördes effekten mellan tre olika behandlingsregimer; AC-T, AC-T 
plus trastuzumab och TCH med DFS som primär utfallsvariabel. Studien visade på att 
det förelåg en statistiskt signifikant skillnad i DFS mellan grupperna som behandlades 
med trastuzumab (AC-T plus trastuzumab och TCH) och gruppen som behandlades 
med enbart cellgifter (AC-T). Studien påvisade också att det inte förelåg superiority 
för någon av behandlingsregimerna innehållande trastuzumab jämfört med varandra. 
 
Syftet med att jämföra AC-T plus trastuzumab och TCH var att undersöka om 
trastuzumab ger samma fördelaktiga behandlingsresultat både med och utan en 
behandlingsregim innehållande antracykliner. Intresset för denna frågeställning har 
uppkommit då flera studier har påvisat ett samband mellan svåra hjärttoxiska 
biverkningar och användandet av antracykliner, särskilt i kombination med 
trastuzumab. Eftersom denna studie inte var designad med tillräcklig power för att 
undersöka ekvivalens mellan AC-T plus trastuzumab och TCH kunde detta ej 
konstateras, dock observerades liknande behandlingsresultat mellan de två grupperna. 
Vidare så visade analys av behandlingarnas säkerhetsprofil att signifikant fler patienter 
drabbades av hjärttoxiska biverkningar i gruppen som behandlades med antracykliner 
i kombination med trastuzumab än i gruppen som fick den antracyklinfria 
behandlingsregimen TCH. Detta tillsammans med de fördelaktiga 
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behandlingsresultaten som uppvisades påvisar att det finns belägg för att undersöka 
om terapirekommendationerna bör ändras vad gäller vilken kombination av 
cytostatika som ska ges tillsammans med trastuzumab vid behandling av HER2-positiv 
bröstcancer.  
 
Studien undersökte en väldigt stor studiepopulation, vilket ökar sannolikheten att 
resultaten är applicerbara på fler patienter i vardaglig klinisk verksamhet. Potentiella 
nackdelar för studien kan vara att studien sponsrades av Genentech och Sanofi 
Aventis, de företag som tillverkar trastuzumab respektive docetaxel (39). Detta skulle 
kunna innebära risk för bias och att resultaten i grupperna som behandlades med 
trastuzumab och docetaxel därmed framställs som mer fördelaktiga för att 
marknadsföra deras läkemedel.  
 
 
 
Studie 2 
 
I studie 2 (40) jämförs effekten mellan trastuzumab och tyrosinkinashämmaren 
lapatinib, ett läkemedel som också är indicerat vid behandling av HER2-positiv 
bröstcancer. Syftet med studien var att undersöka om det förelåg superiority för 
behandling med L+T jämfört med endast T, samt att undersöka om sekventiell 
behandling med TàL och behandling med enbart L var non-inferior till behandling 
med endast T med DFS som primär utfallsvariabel.  
 
Behandlingsgruppen som enbart behandlades med lapatinib fick stängas ner i förtid då 
det redan vid första kontrollanalysen påvisades att det förelåg en så pass stor skillnad 
mellan den och grupp 2 (endast T). Jämförelsen av behandlingseffekten mellan de 
övriga grupperna misslyckades med att påvisa superiority för behandlingsgruppen 
med L+T och non-inferiority för behandlingsgruppen med TàL. Utöver skillnaderna 
i effektivitet påvisades även att patienter som behandlades med lapatinib löpte större 
risk för biverkningar än patienter som behandlades med enbart T. Sammanfattningsvis 
påvisade resultatet därmed att tillägg av lapatinib till behandling med trastuzumab inte 
signifikant ökade effekten med avseende på DFS och dessutom adderade toxicitet. De 
påvisade även att behandling med enbart lapatinib gav signifikant kortare DFS än 
behandling med enbart trastuzumab. Väldigt få patienter drabbades av allvarliga 
biverkningar inklusive hjärttoxiska biverkningar i den här studien, vilket påvisar att 
behandlingsmetoderna som använts här kan anses säkra för patienterna.  
 
En nackdel med studien var att vid analysen efter 4,5 år hade enbart 555 
sjukdomshändelser inträffat, jämfört med uppskattningen på 850 som gjordes vid 
utformningen av studien. Denna skillnad i rapporterade sjukdomshändelser kan ha 
påverkat analysens power. Studiepopulationen var stor, vilket ger studiens resultat mer 
tyngd. I Sverige är lapatinib endast indicerad vid avancerad, metastaserad HER2-
positiv bröstcancer vilket kan påverka applicerbarheten av denna studiens resultat på 
just den svenska patientpopulationen (47). Dock har även en senare utförd studie som 
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jämför effekten av lapatinib och trastuzumab hos patienter med metastaserad HER2-
positiv bröstcancer också påvisat att behandling med trastuzumab är mer effektivt och 
mindre toxiskt (48). 
 
 
	
Studie 3 
 
I studie 3 (41) jämfördes effekten av trastuzumab vid 6 respektive 12 månaders 
adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer med DFS som primär 
utfallsvariabel. Studiens resultat påvisade att andelen patienter som uppnådde 2-årig 
DFS var 93.8 % i T12 och 91.1 % i T6. Non-inferiority för 6 månaders behandling 
kunde därför inte påvisas.  
 
Studiepopulationen som inkluderades i PHARE motsvarade ungefär 20 % av den 
totala patientpopulationen som behandlades med adjuvant trastuzumab för HER2-
positiv bröstcancer i Frankrike vid tiden då studien utfördes. Detta tyder på stor 
applicerbarhet för studiens resultat. Studieresultaten påvisar goda resultat i båda 
behandlingsgrupperna, men resultatet i T6 var ej tillräckligt fördelaktigt för att 
konstatera non-interiority. Studiens inklusionskriterier var väldigt flexibla vilket kan 
ha ökat antalet sjukdomshändelser något jämfört med andra liknande studier med fler 
och mer specifika inklusionskriterier. Detta är dock något som kan ses som positivt då 
ett ökat antal inklusionskriterier minskar resultatens applicerbarhet i klinisk 
verksamhet.  
 
Studien utfördes på en stor studiepopulation vilket bidrar till en säkrare analys. 
Potentiella nackdelar med studien kan vara att den sponsrades av Roche, det 
läkemedelsföretag som tillverkar trastuzumab. Detta kan tänkas påverka då det ligger 
i deras intresse att den rekommenderade behandlingstiden inte förkortas ur 
försäljningssynpunkt. Vid den statistiska analysen försökte de studieansvariga undvika 
potentiellt bias genom att analysen av resultaten gjordes av en kommitté som var 
fristående från sponsorn. Sponsorn hade inte heller tillgång till studieresultaten innan 
analysen utförts.  
 
Relativt få biverkningar rapporterades både under studien och vid uppföljning efteråt. 
Incidensen av hjärtsvikt var låg, och jämnt fördelad mellan de två grupperna. Studiens 
resultat visade dock på en signifikant större minskning av LVEF hos patienterna i T12 
jämfört med T6. Majoriteten av studiedeltagarna som drabbades av hjärttoxiska 
biverkningar återfick dock normal hjärtfunktion inom 2 år efter studiens slut och 
patienter som bedömdes ha fått ofördelaktigt behandlingsresultat med avseende på 
hjärtfunktion var låg och jämnt fördelad mellan de två grupperna. I denna studie 
lyckades forskarna även identifiera att risken att drabbas av hjärttoxiska biverkningar 
var högre i vissa patientgrupper. Dessa inkluderade patienter med initialt LVEF under 
55 %, mer än 3 cykler av antracykliner och tumör på höger sida. Något som kan ha 
påverkat förekomsten av allvarliga biverkningar i den här studien är att patienterna 
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som inkluderades redan behandlades med trastuzumab innan randomisering. Detta kan 
ha gjort att patienter som avbröt sin behandling tidigt till följd av allvarliga 
biverkningar aldrig inkluderades i studien.  
 
Slutsatsen som kunde dras av studien var att 42 månader efter avslutad behandling 
kunde inte non-inferiority påvisas för 6 månaders behandling jämfört med 12 
månaders behandling med trastuzumab. Trots att incidensen av biverkningar var 
signifikant högre i den längre behandlingsgruppen påvisar därför denna studie att 12 
månaders behandling med trastuzumab bör fortsätta vara den rekommenderade 
behandlingsregimen för HER2-positiv bröstcancer.  
 
 
 
Studie 4 
 
I studie 4 (43) jämfördes effekten av trastuzumab vid 6 respektive 12 månaders 
adjuvant behandling av HER2-positiv bröstcancer. Resultaten för studien påvisade att 
6 månaders adjuvant behandling trastuzumab inte uppvisade non-inferiority jämfört 
med 12 månaders behandling. Allvarliga biverkningar var ovanliga i båda grupperna 
och förekomsten av hjärttoxiska biverkningar skiljde sig inte åt mellan dem.  
 
En fördel med denna studie jämfört med studie 3 (PHARE, (41)) var att patienterna 
här randomiserades direkt efter operation. Detta gör den registrerade förekomsten av 
allvarliga biverkningar mer tillförlitlig då inga patienter behandlades med trastuzumab 
sedan tidigare. Ytterligare en fördel är att samtliga patienter här behandlades med 
samma kombination av cytostatika, vilket gör att man på ett säkrare sätt kan evaluera 
effekten av trastuzumab som ensam faktor. Nackdelar med denna studie är att 
studiepopulationen är mindre än tidigare studier. Detta minskar analysens tyngd och 
det framtagna resultatets applicerbarhet. Utöver detta så användes en väldigt stor non-
inferiority-marginal i studien (1.52), vilket potentiellt skulle kunna leda till att non-
inferiority påvisas trots att det föreligger skillnader mellan grupperna. Forskarna i 
studien försvarar valet av non-inferiority-marginal med att det inte är ovanligt att sätta 
en större marginal vid onkologistudier.  
 
Att resultaten från studien, trots en väldigt stor non-inferiority-marginal ändå visar att 
6 månaders behandling inte uppfyller kraven för non-inferiority stärker dock 
hypotesen att 12 månaders adjuvant behandling med trastuzumab fortfarande bör vara 
den rekommenderade behandlingsdurationen. Trots att non-inferiority inte kunde 
påvisas så påvisar resultaten att både 6 och 12 månaders behandling ger god effekt vid 
behandling av HER2-positiv bröstcancer (3-årig DFS; 93.3 % respektive 95.7 %). 
Detta tyder på att det finns anledning att vidare undersöka optimal behandlingsduration 
för att effektivisera behandlingen och göra den säkrare för patienterna. 
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Studie 5 
 
I studie 5 (44) undersöktes om 2 års adjuvant behandling med trastuzumab (T2) var 
mer effektivt än nuvarande rekommendationen på 1 års behandling (T1) med DFS som 
primär utfallsvariabel. Baserat på studiepopulationens resultat jämfördes även DFS 
mellan T1 och kontrollgruppen för att undersöka effektiviteten av trastuzumab jämfört 
med enbart cellgiftsbehandling. Resultaten för studien visade att 2 års behandling inte 
är superior jämfört med 1 år, och dessutom hade högre toxicitet. Båda 
behandlingsgrupperna uppvisade mer allvarliga hjärttoxiska biverkningar än 
kontrollgruppen som endast behandlades med cellgifter. Studiens resultat bekräftar 
även att trastuzumab ger signifikant ökad DFS jämfört med enbart cellgiftsbehandling 
vid HER2-positiv bröstcancer.  
 
Resultaten från denna studie stödjer dagens behandlingsrekommendationer på 1 år och 
konstaterar att inga fördelar uppkom vid förlängd behandling med trastuzumab. Den 
stödjer även användandet av trastuzumab vid HER2-positiv bröstcancer jämfört med 
enbart cellgifter. Med avseende på biverkningsprofilen för läkemedlet visar studiens 
resultat på att majoriteten av de hjärttoxiska biverkningar som uppkom under studien 
var reversibla och de allra flesta patienterna hade återfått normal hjärtfunktion inom 2 
år efter avslutad behandling. Likt i PHARE (41) identifierades en grupp av patienter 
som hade ökad risk att drabbas av hjärttoxiska biverkningar. Dessa patienter 
inkluderade överviktiga patienter (BMI >25) och patienter som hade LVEF <60 % 
innan studiestart. Detta tillsammans med de riskgrupper som identifierades i PHARE 
är möjliga faktorer läkare bör ta hänsyn till innan insättande av trastuzumab till 
patienten. Överlag var förekomsten av allvarliga biverkningar ändå liten i de två 
behandlingsgrupperna. Detta ger ytterligare stöd åt att trastuzumab är ett säkert 
behandlingsalternativ vid HER2-positiv bröstcancer. 
Fördelar med studien är att den utfördes på en stor studiepopulation och hade lång 
uppföljningstid jämfört med många liknande studier. Potentiella nackdelar med 
studien kan vara att studien är sponsrad av Roche, det läkemedelsföretag som tillverkar 
trastuzumab. Detta kan medföra att resultaten vid behandling med trastuzumab 
framställs som mer fördelaktiga ur ett marknadsföringssyfte. Detta gäller dock endast 
jämförelsen mellan T1 och kontrollgruppen. Att eventuellt bias på grund av sponsorn 
skulle påverkat jämförelsen mellan de två behandlingsgrupperna är inte troligt med 
tanke på att gruppen som endast behandlades i 1 år uppvisade bättre resultat än de som 
behandlades i 2 år. Ett sponsrande läkemedelsföretag skulle, ur försäljningssyfte, 
istället velat påvisa motsatsen. Åtgärder vidtogs för att minska risken för bias då 
sponsorn inte hade tillgång till behandlingsresultaten innan den statistiska analysen.  
 
 
 
Sammanfattning av studieanalysen 
 
I tabell VIII presenteras en sammanfattning av studieanalysernas resultat med 
avseende på de tre primära variabler som denna litteraturstudie syftade till att 
undersöka. 
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Tabell VIII. Sammanfattning av studieanalyserna med avseende på litteraturstudiens primära 
undersökningsvariabler.  

Studie Effektivitet jämfört med 
andra alternativ 

Optimal 
behandlingsduration 

Behandlingens säkerhetsprofil 

1 
(39) 

Behandling innehållande 
trastuzumab var signifikant 
mer effektiv än behandling 
med enbart cellgifter. 

 
- 

Trastuzumab med antracykliner 
gav mer hjärttoxiska biverkningar 
än de andra alternativen. 
Biverkningarna var generellt 
reversibla, dock i vissa fall 
långvariga.  

2 
(40) 

Enbart trastuzumab var inte 
mindre effektivt än 
behandling med L+T* och 
mer effektivt än behandling 
med TàL** och L. 

 
 
- 

Biverkningar var vanligare i 
behandlingsregimer innehållande 
lapatinib. Allvarliga biverkningar 
var ovanliga vid behandling med 
trastuzumab.  

3 
(41) 

- 12 månaders 
behandling var 
signifikant mer 
effektiv än 6 
månader. 

Sänkning av LVEF var vanligare 
vid 12 månaders behandling än 
vid 6 månader. Förekomsten av 
hjärtsvikt var låg och skiljde sig 
inte mellan grupperna. 
Biverkningarna var generellt 
reversibla. 

4 
(43) 

- 12 månaders 
behandling var 
signifikant mer 
effektiv än 6 månader 

Allvarliga biverkningar var 
ovanliga och incidensen skiljde 
sig inte åt mellan grupperna.  

5 
(44) 

Behandling med 
trastuzumab var signifikant 
mer effektiv jämfört med 
behandling med enbart 
cellgifter.  

24 månaders 
behandling var inte 
mer effektiv än 12 
månaders behandling 
med avseende på 
DFS.  

Allvarliga hjärttoxiska 
biverkningar var vanligare vid 
behandling med trastuzumab än 
vid enbart cellgifter. Milda 
hjärttoxiska biverkningar och 
övriga biverkningar var vanligare 
vid 24 månaders behandling än 
vid 12 månader.  

* Kombinationsbehandling med lapatinib + trastuzumab 
** Sekventiell behandling med trastuzumab följt av lapatinib 
 
 
	
	
SLUTSATS 
 
 
Utifrån denna litteraturstudie är det svårt att dra några generella slutsatser då den 
utförts i liten skala, med få inkluderade studier. Resultaten för studie 1 (39), 2 (40) och 
5 (44) påvisar dock att behandling med trastuzumab är ett bra behandlingsalternativ 
vid HER2-positiv bröstcancer och är mer effektiv än andra behandlingsalternativ 
(tabell VIII). Med avseende på den optimala behandlingsdurationen tyder resultaten i 
studie 3 (41), 4 (43) och 5 (44) på att 12 månader är det bästa alternativet för ett 
fördelaktigt behandlingsresultat (tabell VIII). Diskussionen av studiernas resultat visar 
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dock att vidare forskning behövs angående detta eftersom det verkar kunna finnas 
möjligheter att optimera behandlingsdurationen, särskilt för vissa undergrupper av 
patienter. Detta skulle kunna bidra till mindre besvär och biverkningar för patienterna 
samt hälsoekonomiska fördelar för samhället. Med avseende på behandlingens 
säkerhet tyder resultaten av samtliga studier på att förekomsten av allvarliga 
biverkningar är ovanligt vid behandling med trastuzumab, och i de allra flesta fall är 
biverkningarna reversibla (tabell VIII). Det ska dock ej förringas att trastuzumab kan 
ge allvarliga och möjligen livshotande biverkningar, så noggranna och tätt 
förekommande uppföljningar av patienterna under och efter behandlingen är 
essentiellt för att göra behandlingen säker. Vid diskussion av resultaten för studie 3 
(41) och 5 (44) presenterades även att vissa riskgrupper som löper större risk att 
drabbas av allvarliga biverkningar kunde identifieras. Ytterligare analys och 
kategorisering av potentiella riskgrupper skulle signifikant kunna förbättra 
patienternas säkerhet i klinisk verksamhet.  
 
Sammanfattningsvis förefaller trastuzumab vara ett bra alternativ för behandling av 
HER2-positiv bröstcancer med avseende på effektivitet och säkerhet. Resultatet från 
denna litteraturstudie stödjer de nuvarande behandlingsrekommendationerna på 12 
månaders adjuvant behandling med trastuzumab vid icke-metastaserad HER2-positiv 
bröstcancer.  
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