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Sammanfattning 

Malignt melanom är en cancersjukdom som ökar världen över. Sjukdomen är väldigt allvarlig 

och behandlingen kan vara komplicerad. Det finns idag nya behandlingsmetoder som ökat 

överlevnaden hos patienter med avancerat malignt melanom. Den monoklonala antikroppen 

ipilimumab är en sådan. Detta är en CTLA-4 inhibitor som hämmar proteinet CTLA-4 så att T-

cellerna inte blir blockerade utan kan vara aktiva och bekämpa cancerceller. Det finns även PD1-

inhibitorer som även de aktiverar immunförsvaret. Då både inhibitorer för CTLA-4 och PD-1 

aktiverar immunförsvaret men på olika vis, finns förutsättningar för en kombinationsterapi 

bestående av dessa två. Syftet med detta arbete var att undersöka om behandling av endast 

ipilimumab är lika effektivt i avseende på överlevnad och tumörtillväxt, som behandling med 

ipilimumab samt en PD1-inhibitor. Metoden som tillämpades var sökning av artiklar i databasen 

PubMed. Fem relevanta artiklar valdes ut med hjälp av sökord så som ”ipilimumab” och ”ani-

pd1”. Det visade sig att överlevnad och klinisk effekt var bättre hos patienter som behandlades 

med ipilimumab och en PD1-inhibitor, jämfört med patienter som behandlades med endast 

ipilimumab. Dock uppstod fler biverkningar hos patienter som blev behandlade med 

kombinationsterapi. Trots detta, kan det konstateras att en kombinationsterapi bestående av en 

PD1-inhibitor och en CTLA-4-inhibitor ger bättre respons i form av överlevnad och 

tumörreducering än monoterapi-behandling med ipilimumab. 
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ABSTRACT 

 

Malignant melanoma is a cancerous disease that increases worldwide. The 

disease is very serious, and the treatment can be complicated. There are 

currently new treatment methods that increase survival in patients with 

advanced malignant melanoma. The monoclonal antibody ipilimumab is one 

example. Ipilimumab is a CTLA-4 inhibitor that inhibits the CTLA-4 protein 

which leads to activity of T-cells. CTLA-4 blocks T-cells from be active and 

owing to the inhibition of the CTLA-4 protein, the T-cell activation is not 

blocked. The T-cells can thus be activated and combat cancer cells.  

 

Another example of new therapies are PD1-inhibitors that also activate the 

immune system. Since both CTLA-4 and PD-1 inhibitors activate the 

immune system in different ways, there are prerequisites for a combination 

therapy of these two. The purpose of this thesis was to investigate whether 

treatment of ipilimumab alone is as effective in survival and tumor growth as 

combination therapy with ipilimumab and a PD-1 inhibitor in patients with 

malign melanoma. 

 

This is a literature study and the method used was search of articles in the 

database PubMed. Five relevant articles were selected using the keywords 

"ipilimumab", "ani-pd1" and “advanced melanoma”. 

 

It was found that patients treated with ipilimumab and a PD1-inhibitor had a 

longer overall survival, compared to patients treated with ipilimumab alone. 

However, more side effects occurred in patients treated with combination 

therapy. Patients with combination therapy also had a higher tumor 

reduction.  

 

Considering that this field of science is comparative new, not so many 

studies have yet been done. More studies with longer follow-up times should 

be performed. In conclusion, patients with malign melanoma survive longer 

and efficiency increases in therapy with both ipilimumab and nivolumab than 

therapy with only ipilimumab.  
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FÖRKORTNINGAR

 

APC         Antigen-presenting cell 

BRAF                       V-raf murine sarcoma viral oncogene homolog b1,  

                                   human gen som kodar för proteinet B-Raf 

CD4                           Cluster of differentiation antigen 4 

CD8                           Cluster of differentiation antigen 8 

CDKNA2A               Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A 

CI           Confidence interval  

CTLA-4  Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4  

ECOG                       Eastern Cooperative Oncology Group  

IFN-γ                        Interferon gamma 

MEK                         Mitogen-activated protein kinase kinase 

MHC                         Major histocompatibility complex 

ORR            Overall response rate  

OS                             Overall survival  

PD-1           Programmed cell death-1  

PD-L1             Programmed death-ligand 1 

PFS           Progression free survival  

PP2A       Protein phosphatase 2 

PTPN11                    Protein tyrosine phosphatase non-receptor type 11 

RECIST                    Response evalution criteria in solid tumors 

TCR                          T-cellsreceptor 

TGF- β                 Transforming growth factor β 

TIL                    Tumor infiltrating lymphocytes 

TNF-α               Tumor necrosis factor alpha 
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INTRODUKTION  

 

Malignt melanom 
 

Malignt melanom är den form av hudcancer som är mest allvarlig och som 

idag ökar mest bland alla former av cancer (1). Det är den dödligaste formen 

av hudcancer som dels kan uppstå i tidigare frisk hud men också i befintliga 

födelsemärken eller leverfläckar. Malignt melanom utvecklas ur kroppens 

melanocyter. Detta är pigmentförande celler som finns i hud, ögon och 

slemhinnor (2). Det finns olika typer av malignt melanom varav nodulärt 

melanom är en sådan. Denna form av malignt melanom kännetecknas av 

knutformade och snabbväxande melanom. Ytligt växande melanom är en 

annan typ som är mer långsamväxande och har en oregelbunden form. En 

tredje form är lentigo maligna melanom som är vanligast vid överflödig 

solexponering. Den fjärde och sista formen benämns akralt lentiginöst 

melanom, vilken är en ovanlig form och som är oberoende av solstrålning. 

Akralt lentigniöst melanom kan förväxlas med fotsvamp, nagelsvamp eller 

sår som inte läker då denna form ofta sitter på handflata, fötter och naglar.  

(1, 3) 

 

 

Orsaker 
 

En yttre riskfaktor som är associerad med malignt melanom är ultraviolett 

(UV) -strålning. Det faktum att solexponeringen idag har ökat kan vara 

förklaringen till att malignt melanom också ökat (1). UV-strålning under 

exempelvis en solsemester, utgör en stor risk för hudcancer. Risken att 

drabbas är stor om man dessutom vistas i solen utan solskydd. Solbrändhet 

ökar också risken för utveckling av malignt melanom. Detta, då fler 

melanocytära fläckar bildas (4). Förutom yttre riskfaktorer för malignt 

melanom, finns även ärftliga faktorer. Dessa är dock inte lika vanliga att vara 

orsaken då endast åtta till tio procent av alla fall av malignt melanom orsakas 

av ärftliga faktorer. Om man har en familjemedlem som haft malignt 

melanom löper man ungefär åtta gånger större risk att drabbas av cancern än 

vad andra gör. Vanligtvis är det cyklinberoende kinasinhibitorn, CDKN2A 

som är muterad. (5) CDKN2A är en gen som producerar och kodar för 

proteiner som reglerar cellcykeln och verkar tumördämpande (6). Bär man på 

ett muterat CDKN2A ökar risken för att utveckla ärftlig form av malignt 

melanom. Var tionde familj med ärftligt melanom bär på muterat CDKN2A 

(7). 
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Symtom och diagnostik 
 

De senaste tio åren har förekomsten av malignt melanom fördubblats. Under 

2015 insjuknade 3951 personer i Sverige i malignt melanom. Idag är 

sjukdomen bland de vanligaste formerna av cancer. Den genomsnittliga 

åldern för insjuknande av sjukdomen är 55 år, oavsett kön. (8, 9) 

 

För att kunna urskilja vanliga födelsemärken från melanom tillämpas 

ABCDE-kriterierna där A står för assymetri, B för border, kanter, C för 

colour, – (färg), D för diameter och E för evolution, – (förändring över tid)  

(9, 10). De flesta fall av malignt melanom ger inga direkta symtom som 

påverkar patienten i allmänhet, utan notering av nya pigmentförändringar 

eller dylikt kan vara ett första tecken (10). Enligt ABCDE-kriterierna är ett 

typiskt melanom mörkt och asymmetriskt. Hudförändringar på olika partier 

som uppvisar oregelbundet pigmenterande är också typiskt för melanom. För 

att kunna erhålla en mer säker diagnos tillämpas dermatoskopi som är en 

undersökning av huden med förstoringsglas. Denna undersökning möjliggör 

även att en tidig diagnos kan ställas. (2)   

 

 

Immunförsvaret 
 

Immunförsvaret är ett försvarssystem som finns för att skydda mot 

infektionssjukdomar. Det är viktigt att kunna hindra ett hot att tränga in i 

vävnader inuti kroppen. Detta möjliggörs delvis med hjälp av kroppens 

kemiska skydd på hud och slemhinnor. Tårvätskan innehållande lysozymer 

och enzymer dödar bakterier. Magsäckens sura miljö innehållande saltsyra 

möjliggör en kraftfull barriär som leder till att organismer från födan kan 

elimineras. Hudens fettsyror kan även stoppa mikroorganismer från att tränga 

in i huden. Peptider som kan återfinnas på slemhinnor, kan även dessa 

eliminera bakterier. (11, 12) Därutöver finns människans immunförsvar, ett 

minst sagt ett komplext system, vars huvudsakliga syfte är att skydda oss mot 

yttre hot så som infektioner. Immunförsvaret består av det medfödda- och det 

adaptiva försvaret. Det medfödda immunförsvaret är det första och snabba 

skyddet vid en infektion men är också ospecifikt till skillnad från det 

adaptiva försvaret som är specifikt. Det adaptiva immunförsvaret grundar sig 

i igenkänning av främmande antigen och är specifikt på så vis att det kan 

särskilja olika molekyler och identifiera repetitiv exponering. Detta utförs 

främst av B- och T-lymfocyter. Det finns två sätt för det specifika 

immunförsvaret att agera på, humoralt och cellmedierat. (13) Det humorala 
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immunförsvaret verkar genom att identifiera, binda in och avlägsna 

extracellulära toxiner och patogener. Det är specifika antikroppar som 

reagerar med dessa främmande ämnena. Det är endast ett eller ett fåtal 

främmande ämnen som varje antikropp reagerar med (11-13). I cellmedierad 

immunitet är det T-celler som avlägsnar intracellulära infektioner, det vill 

säga infektioner som kan uppkomma då bakterier och virus kan föröka sig 

inuti makrofager och sedan överleva. T-cellerna aktiverar B-celler och 

makrofager (13).  

 

 

T-celler 
 

T-celler mognar i thymus och utgör en del av det adaptiva immunförsvaret. 

De identifierar specifika patogener. Antigenpresenterande celler, - (APC) är 

det som behövs för att T-cellen skall kunna utföra en igenkänning eller 

identifiering. T-celler delar sig och utsöndrar cytokiner som därefter kan 

differentiera till olika typer av T-celler, så som regulatoriska (CD4+ T-celler) 

eller cytotoxiska (CD8+ T-celler). Specificiteten hos T-celler är kopplad till 

en peptidkedja på antigenet och delar av ett major-histocompatibility-

complex, - (MHC). Detta MHC-komplex behövs för att CD4+ T-celler och 

CD8+ T-celler ska kunna känna igen peptider. CD4+ T-celler och CD8+ T-

celler är typer av T-lymfocyter som ingår i det specifika adaptiva 

immunförsvaret. CD4+ T-celler är regulatoriska T-celler som bygger upp ett 

immunsvar exempelvis genom att skapa minnesceller, medan CD8+ T-celler 

är cytotoxiska och tar död på främmande ämnen och hot mot kroppen. (14) 

Detta illustreras i figur 1. 
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Figur 1. Inspirerad av bilder från referens (13). Figuren visar hur APC känner igen 

antigenet genom bindning till MHC komplex och T-cellsreceptorer. Till vänster i figuren 

illustreras hur en omogen CD4+ T-cell bundet till T-cellsreceptorer och ett MHC II komplex, 

blir en mogen CD4+ T cell, en effektor T-cell som delar på sig och utsöndrar cytokiner. Den 

mogna CD4+ T cellen kan även bli till minnes T-celler eller också en regulatorisk T-cell som 

skapar ett immunsvar i form av att stänga av en cell-medierad immunitet. De kan på så vis 

upprätthålla en immunologisk tolerans. Till höger i figuren illustreras hur en omogen CD8+ 

T-cell bundet till T-cellsreceptorer och ett MHC I komplex, blir en cytotoxisk T-cell, en 

mördarcell som kan eliminera virusinfekterade eller tumörceller. 
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MHC klass I 

Det förekommer två olika MHC klasser hos människan, klass I och klass II. 

Klass I finns hos alla celler och II återfinns endast hos APC. Molekyler med 

MHC klass I binder in antigen från intracellulära fientligheter. 

Tumörbildning är ett sådant exempel. MHC-klass I komplex tar sig till ytan 

på en cell för att där kunna presentera det intracellulära hotet. Komplexet 

tillsammans med t-cellsreceptorer (TCR), binder till CD8+ T-celler. (13, 14) I 

figur 1 illustreras detta. 

 

 

MHC-klass II  

Då ett kroppsfrämmande ämne -(antigen), tillfångatas av APC, förs det 

extracellulära proteinet in i APC och uttrycks sedan återigen på cellytan av 

MHC klass II molekylen, som visas i figur 1. Sedan binder CD4+ T-cellen 

tillsammans med TCR till MHC och antigenet. Detta ger upphov till att 

bakterier kan brytas ned eller bli till minnesceller. CD4+ T-celler kan vara 

både regulatoriska T-celler och effektor T-celler, där dem upprätthåller 

immunologisk tolerans eller delar på sig och frisätter cytokiner. (13, 14) 

 

 

Co stimulatorer  

Det krävs mer än bara TCR-stimulering av en antigen-presentation på ett 

MHC för att en T-cell skall bli aktiverad. Stimulatoriska signaler som 

genererar initiering respektive hämning av T-cellsaktiveringen krävs. CD28 

är ett exempel på ett co-stimulatoriskt protein. CD28 tillsammans med B7-

ligander ger en proliferation av T-celler genom att producera cytokin och 

apoptotiska faktorer. Viktiga faktorer är cytokinet interleukin 2 och 

apoptotiska faktorn b-cellslymfom 2, som reglerar apoptos. (15) 
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Immunterapi 

 

Tidigare har man vanligtvis behandlat malignt melanom genom kirurgi och 

farmakologisk målbehandling. Det man tidigare har lagt störst fokus på inom 

farmakologisk målbehandling vid malignt melanom, har varit läkemedel som 

riktar sig mot specifika protein såsom muterat BRAF som står för v-raf 

murine sarcoma viral oncogene homolog b1. BRAF kallas även för proto-

onkogen B-Raf. BRAF är en gen som tillhör onkogener och kodar för 

proteinet B-Raf. Muterat MEK som står för mitogen-aktiverad proteinkinas 

kinas, är också ett protein som läkemedel mot malignt melanom riktats mot. 

MEK är ett protein som fosforylerar mitogen-aktiverad proteinkinas. Då 

hälften av alla melanom har en aktiv mutation i genen BRAF innebär det att 

BRAF-proteinet blir konstant aktivt. Detta gör att cellen delar sig 

okontrollerat. (16) 

 

Det finns nyare typer av behandling mot malignt melanom, så kallad 

immunterapi. Denna terapi grundar sig i att förmå kroppens immunförsvar att 

gå till angrepp mot cancerceller. Man använder sig av antikroppar som 

binder till specifika molekyler och signalerar till immunförsvarets T-celler att 

gå till försvar mot cancercellerna. Syftet med immunterapi är att förbättra 

immunförsvarets förmåga att bekämpa tumörceller. På senare tid har 

immunterapi intresserat forskare världen över. Tidskriften Science utnämnde 

immunterapi mot cancer till årets genombrott 2013. Fem år senare i oktober 

2018, belönades forskarna James P. Allison och Tasuku Honjo med 

Nobelpriset i medicin för sina bedrifter inom immunterapin vid cancer. (17)  

 

CTLA-4  
 

Cytotoxisk T-lymfocyt- associerat antigen 4, -(CTLA-4) är ett inhibitoriskt 

protein som förhindrar T-cellsaktivering genom att proteinet binder till 

antigenet. CTLA-4 är dessutom en CD28 homolog, -(cluster of 

differentiation 28) som är ett protein som uttrycker signaler till T-celler. Det 

finns även en familj ligander innehållande proteiner som binder till 

receptorer på lymfocyter och som därmed kan reglera immunitet. Denna 

familj ligander kallas B7 och CTLA-4 kan binda till denna ligand. CTLA-4 

kan binda till B7-ligander med högre affinitet än vad CD28 kan. Detta 

innebär att delar av CLTA-4 kan slå ut de stimulatoriska signalerna från 

CD28. Detta bidrar till att ett skydd mot skador orsakade av för starkt 
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immunförsvar dock möjliggör detta även för exempelvis tumörbildande 

celler, vilket gör att de kan överleva eller fortsätta orsaka skada. (15) 

 

Det sker en uppreglering av CTLA-4 till immunsynapsen då T-cellerna blivit 

aktiverade till effektorceller, vilket innebär att de kan agera som 

mördarceller. Se figur 1.  Denna uppreglering kan dock dröja. Först efter två 

till tre dagar efter att T-cellerna blivit aktiverade, framträder hela mängden 

CTLA-4. Detta kan vara förklaringen till att CD28 kan komma att initiera en 

T-cellsaktivering. CD28 har en lägre affinitet för B7-liganderna och då en 

fördröjning av T-cellsaktivering sker, kan en T-cellsaktivering därför 

initieras. (18) 
 

CTLA-4 verkar genom både yttre och inre vägar. Via den inre vägen kan 

CTLA-4 öka rörligheten hos T-cellerna vilket i sig minskar kontaktperioden 

mellan T-cellerna och APC. Detta i sin tur ger minskad mängd cytokiner och 

minskat antal T-celler. Ytterligare en inre väg är bildandet av tyrosin fosfatas 

icke-receptor typ 11 (PTPN11) och fosfatas 2 (PP2A). Detta är två 

inhibitoriska proteiner som bidrar till att signaleringen mellan TCR och 

CD28 förhindras. I den yttre vägen aktiveras enzymet indoleamine 2,3-

dioxygenase (IDO) och minskar mängden av aminosyran tryptofan, vilket 

leder till omvandling av naiva T-celler till regulatoriska T-celler. Denna yttre 

väg grundar sig i att föra signaler genom B7-1 och B7-2 ligander och detta 

ger till följd en minskad T-cellsaktivering genom aktivering av enzymet IDO 

och minskad mängd tryptofan. Det finns en annan yttre väg som istället 

producerar transformerad tillväxtfaktor β (TGF- β). Detta är en regulatorisk 

cytokin som leder till att antigenpresentationen till T-cellerna av antigen, 

inhiberas. (19, 20) 

 

CTLA-4 uttrycks på T-celler och bromsar T-cellerna genom inhibitoriska 

signaler via yttre och inre vägar. Genom att blockera CTLA-4, förhindras de 

inhibitoriska signalerna och på så vis kan T-cellerna aktiveras och angripa 

cancerceller. Immunförsvaret kan på detta vis aktiveras och gå till angrepp 

mot hotet. (21) Denna reglering av immunförsvaret har på senare tid 

uppmärksammats inom cancerterapi. Forskningen som gjorts inom detta 

område har spelat stor roll för utveckling av immunterapibehandling. 

Framställning av monoklonala antikroppar mot CTLA-4 och PD-1 (se 

nedan), har bidragit till att överlevnadsstatistiken ökat och stora framsteg i 

samband med behandling mot malignt melanom har gjorts. (22-24) Inom 

immunterapibehandling är blockering av checkpoint inhibitorer ett stort 

genombrott i behandling mot cancer. Inhibitorer för CTLA-4, BRAF, MEK 

och PD1 har bidragit till en bättre prognos för cancerpatienter (25). 
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PD-1  
 

Programmerad dödsreceptor 1 liksom CTLA-4 reglerar T-cellsaktiveringen 

genom att binda till programmerad dödsligand 1,- (PD-L1). Detta är i själva 

verket ingen dödsligand utan ett immunmodulerande protein som kan 

uttryckas på tumörceller och tumörinfiltrerande immunceller (TIL), som på 

olika vis medverkar i nedregleringen av T-celler i immunförsvaret. Genom 

bindning mellan liganderna PD-L1 och B7-1 kan aktivering mot antigen eller 

cancerproteiner inte ske. (15) Uttryck av PD-L1 har hittats vid olika typer av 

tumörer och är associerat med ökad mängd tumörinfiltrerande lymfocyter 

(27). Hämning av det immunmodulerande proteinet PD-L1 bidrar till att 

bindningen mellan PD-L1 och B7-1 receptorer blockeras och detta upphäver 

de hämmande effekter PD-L1 har på cytotoxiska CD8+ T celler. Detta i sin 

tur gör att T-cellerna kan eliminera cancerceller igen (15). 

 

PD-1 tillhör B7/CD28 familjen av co-stimulatoriska receptorer. PD-1 

reglerar T-cellsaktivering genom bindning till PD-L1 och förhindrar T-

cellerna från att proliferera. PD-1 inhiberar även interferon-γ (IFN-γ), 

tumörnekrosfaktorn α (TNF- α) och interleukin 2 (IL-2) vilket gör att färre T-

celler kan överleva (15). Precis som CTLA-4 inhiberar PD-1 T-celler från att 

proliferera. PD-1 är ett så kallat checkpoint-protein (27). 

 

 

Checkpoint inhibitorer 
 

Både CTLA-4 och PD-1 är så kallade checkpoint proteiner. Dessa proteiner 

fungerar som broms för immunsystemet så att immunförsvaret inte går till 

angrepp mot kroppsegna celler. Immuncheckpoint-inhibitorer känner igen 

och kodar för checkpoint-proteinerna CTLA-4 och PD-1. De hindrar 

receptorerna och liganderna från att binda till varandra och detta stör 

signaleringen mellan dessa. (28) Checkpoint terapi har visat förbättra 

överlevnadssatistiken hos patienter med olika sjukdomar varav malignt 

melanom är en av dem (24). Godkända checkpoint inhibitorer är bland annat 

ipilimumab, nivolumab och pembrolizumab där ipilimumab är CTLA-4 

inhibitor och nivolumab och pembrolizumab är PD-1 inhibitorer (28). De har 

en tumörreducerande effekt båda två men verkar på olika vis. Då hämmare 

för CTLA-4 och PD-1 båda stimulerar immunsystemet men på olika sätt, 

finns förutsättningar för en kombinationsterapi bestående av en anti-PD-1 

och en anti-CTLA-4. (24) 
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Ipilimumab 
 

Ipilimumab är framställt av läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb och 

finns tillgänglig under varumärket YERVOY®.  Ipilimumab är en helt 

humaniserad monoklonal antikropp godkänd för behandling av avancerat, 

metastaserat melanom hos vuxna. Denna monoklonala antikropp är riktad 

mot CTLA-4 som producerats i ovarieceller från kinesiska hamstrar. Den 

framställs genom plasmider innehållande en kombination av DNA från två 

olika organismer, så kallad rekombinant DNA-teknik. (22) 

 

 

Dosering 
 

Rekommenderad dos för den monoklonala antikroppen ipilimumab skiljer 

sig åt beroende på om det är monoterapi respektive kombinationsbehandling 

som skall tillämpas. (22, 29) 

 
 

Monoterapi 
 

Dosen ipilimumab som rekommenderas i Sverige idag, vid monoterapi är 2 

mg/kg. Detta administreras intravenöst under 90 minuter, var tredje vecka. 

Detta utförs totalt i fyra doseringsomgångar. (29) Monoterapi bestående av 

endast PD1-inhibitorer så som pembrolizumab eller nivolumab, är också 

godkända och rekommenderas i Sverige (30). 

 

 

Kombinationsterapi 
 

I Sverige rekommenderas idag av läkemedelsverket, även CTLA-4 inhibitorn 

i kombination med PD1-inhibitorn nivolumab (Opdivo®). Dosering är fyra 

doser 1 mg/kg nivolumab i kombination med 3 mg/kg ipilimumab, var tredje 

vecka. Därefter administreras endast 3 mg/kg nivolumab varannan vecka. 

(31) I dagsläget finns andra PD1-inhibitorer som är godkända i Sverige, 

rekommenderade vid behandling av avancerat melanom, dock inga som är 

godkända att kombineras med ipilimumab (30). 
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Biverkningar 
 

De vanligaste biverkningar som förekommer i samband med behandling med 

ipilimumab är autoimmuna reaktioner. Allvarliga biverkningar såsom kolit, 

hypofysit och hepatit har förekommit (32). Bland de vanligaste 

biverkningarna tillhör även diarré, klåda och utslag. Beroende på 

allvarlighetsgraden vidtas åtgärder. Är biverkningarna måttliga får patienten 

exempelvis vätskeersättning eller läkemedel mot diarré. Är biverkningarna 

däremot allvarliga, svåra eller livshotande påbörjas en hög intravenös dos av 

steroidbehandling som är antiinflammatorisk, för att hämma inflammationen 

i kroppen. (33) 

 

 

SYFTE  
 

Syftet med arbetet var att undersöka om effekten av behandling med enbart 

den monoklonala antikroppen ipilimumab är lika bra som behandling med 

både ipilimumab och en PD1-inhibitor, med avseende på överlevnad och 

tumörtillväxt hos patienter med avancerat malignt melanom. 

 

MATERIAL OCH METOD  
 

För att besvara frågeställningen i detta litteraturarbete utfördes sökning på 

databasen PubMed, via Linnéuniversitetets bibliotek. Sökorden som 

användes var ”ipilimumab”, ”ani-pd1” och ”advanced melanoma”. 

Sökningen begränsades genom att i fältet för artikeltyp ”article types” valdes 

kliniska tester ”clinical trials” samt i fältet för publikationsdatum 

”publication dates” valdes tio år. Sökningen gav 78 träffar varav fem 

lämpliga artiklar valdes ut. En av artiklarna hittades under fliken ”similar 

articles” tillhörande en av de övriga inkluderade studierna. Artiklar vars 

fokus låg på andra faktorer än tillhörande arbetets frågeställning och andra 

typer av stadie av melanom, valdes bort och de mest relevanta valdes sedan 

ut. Artiklar som inkluderades var de som riktade in sig på att utvärdera 

patienternas överlevnad och tumörtillväxt. Inklusionskriterier på patienterna i 

studierna var obehandlat, oåterkalleligt, stadium III och stadium IV 

melanom. De artiklar som undersökte biverkningar eller bara tittade på 

nivolumab, exkluderades. Artiklar som vidare exkluderades var sådana som 

tittade på patienter med ”untreated melanoma” eller ”metastatic melanoma”. 

Även artiklar som endast tittade på ett anti-PD1 läkemedel vid avancerat 

malignt melanom valdes bort.  
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RESULTAT 

 
 

Studie 1.” Combined nivolumab and ipilimumab versus ipilimumab alone 

in patients with advanced melanoma: 2-year overall survival outcomes in a 

multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial” (34). 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka om en intravenös dos av nivolumab på 

1mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg gav någon förbättring med avseende på 

överlevnad jämfört med 3 mg/kg ipilimumab plus placebo.  

 

Metod 
 

I denna randomiserade dubbelblinda kontrollerade fas två-studie rekryterades 

179 patienter från 19 cancerspecialist center i USA och Frankrike, mellan 

september 2013 och februari 2014. Patienterna var minst 18 år och hade 

tidigare obehandlat, oåterkalleligt, stadium III, IV melanom. BRAFV600-

mutationsstatus granskades hos patienterna. Patienterna var även tvungna att 

ha en mätbar sjukdomsbild med datortomografi- (CT) eller magnetisk 

resonanstomografi -(MR), i enlighet med Response Evaluation Criteria in 

Solid Tumors (RECIST). De var även tvungna att ha tillräcklig mängd 

tumörvävnad tillgänglig för biomarköranalyser för PDL-1. Enligt skalan från 

Eastern Cooperative Oncology Group Performance (ECOG Performance 

status) hade patienterna 0 eller 1, där 0 innebar att patienten var aktiv och 

inte hade någon begränsning och 1 var begränsad fysisk aktivitet men kunde 

utföra arbete såsom hushållsarbete eller kontorsarbete. Patienter med 

mukosalt melanom var tillåtet, däremot var det inte tillåtet att vara gravid 

eller ammande. Patienter som exkluderades var de som hade aktiva 

hjärnmetastaser, leptomeningeala metastaser eller okulärt melanom. Även 

patienter med tidigare systematisk cancerbehandling för inoperabelt 

melanom eller metastatiskt melanom uteslöts. Patienter med tidigare 

adjuvant eller neoadjuvant behandling för melanom tilläts, såvida den 

fullbordats minst sex veckor före första dosen och samtliga relaterade 

biverkningar återvänt till baslinjen eller stabiliserats. Alla tidigare 

strålbehandlingar måste ha genomförts minst två veckor före första 

administrering. Patienterna tilldelades antingen nivolumab och ipilimumab 

eller bara ipilimumab. Randomiseringen utfördes via ett interaktivt 
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röstresponssystem med ett blockschema, statifiering och status av 

mutationer, däribland BRAF-mutationer. I kombinationsgruppen tilldelades 

patienterna 1 mg/kg intravenöst nivolumab en gång var tredje vecka i fyra 

omgångar. 30 minuter efter avslutad dos nivolumab administrerades 3 mg/kg 

ipilimumab intravenöst. Efter detta administrerades nivolumab återigen men 

med en dos på 3 mg/kg. Detta utfördes en gång varannan vecka. I gruppen 

som administrerades endast ipilimumab, tillämpades samma 

doseringsschema förutom att nivolumab ersattes med placebo både i 

introduktions- och underhållsfasen. 

 

Resultat 
 

Av 179 patienter godkändes 142 patienter varav 109 av dessa var patienter 

med BRAF-vild typ tumör det vill säga ingen känd mutation, och 33 stycken 

med BRAFV600 mutationspositiva tumörer. BRAFV600 mutation kallas de 

melanom som är associerade med mutation i BRAF-genen och specifikt för 

kodon 600. Det var en patient i varje behandlingsgrupp som inte uppfyllde 

kriterierna efter randomiseringen. En av dem hade pleural effusion och den 

andra valde att operera istället för att fortsätta studien. I analysen 

inkluderades totalt 95 patienter i kombinationsgruppen och 47 patienter i 

monoterapigruppen med ipilimumab. Efter en period på 24,5 månader, var 

13 av 94 patienter kvar i kombinationsgruppen och sex av 46 var kvar i 

gruppen med bara ipilimumab. Vanligaste orsakerna till att behandlingen 

avbröts var sjukdomsprogression och läkemedelstoxicitet. I 

kombinationsgruppen fick 54 % av patienterna behandlingsrelaterande 

biverkningar av grad 3–4 medan i monoterapigruppen var det 20 %. I en 

uppföljning av den tvååriga överlevnaden visade den sig efter 24,5 månader 

vara 63,8 % för kombinationsgruppen, respektive 53,6 % för 

monoterapigruppen. Däremot uppnåddes inte genomsnittlig överlevnad i 

någon av grupperna. Genomsnittlig förändring i tumörvolym visade en 

reducering på 70 % i kombinationsgruppen och i gruppen för endast 

ipilimumab erhölls en ökning på 5 %. Genomsnittlig progressionsfri 

överlevnad i kombinationsgruppen blev ännu inte uppnådd, men i 

ipilimumab gruppen beräknades den till tre månader där p-värdet 

(probability) var mindre än 0,0001. Resultatet är statistiskt signifikant med 

dess låga p-värde. 

 

Progressionsfri överlevnad var längre både efter ett och två år, i 

kombinationsgruppen, se tabell I. Övergripande överlevnad i 

kombinationsgruppen var 63 % efter två år, vilket var mer än den 

övergripande överlevnaden för monoterapigruppen. (Se tabell II).  
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Tabell I. Progressionsfri överlevnad för respektive behandlingsgrupp under ett och två års 

tid av behandling. Anges i enheten % av totala antalet patienter i varje enskild grupp. 

(PFS) 

Progressionsfri 

överlevnad 

 

Nivolumab + 

Ipilimumab 

(%) 

Ipilimumab 

(%) 

12 månader 52,5  

(95 % KI 41,6–62,3) 

16  

(95 % KI 6,6–28,9) 

24 månader 51,3  

(95 % KI 40,4–61,2) 

12  

(95 % KI 3,8–25,2) 

Genomsnittlig 

progressionsfri 

överlevnad 

- p <0,0001. 

Övergripande 

överlevnad 

p=0,26 p=0,26 

 

 

 

 

Tabell II. Övergripande överlevnad under ett och två års tid av behandling för respektive 

behandlingsgrupp. Presenteras i % av totala antalet patienter i respektive grupp. 

(OS) 

Övergripande 

överlevnad 

Nivolumab + 

Ipilimumab 

(%) 

Ipilimumab 

(%) 

12 månader 73,4   

(95 % KI 63,2–81,2) 

64,8  

(95 % KI 49,1–76,8) 

 

24 månader 63  

(95 % KI 53,3 – 72,6) 

53,6  

 (95 % KI 38,1–66,8) 
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Studie 2.” Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Melanoma” (35). 
 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka säkerhet och effektivitet vid 

kombinationsbehandling med en CTLA-4 inhibitor tillsammans med en PD-1 

inhibitor. 

 

Metod  
 

Studien var en kohortstudie där 86 patienter deltog mellan december 2009 

och februari 2013. De som inkluderades var minst 18 år gamla och hade en 

diagnos av mätbara, oåterkalleliga stadium III eller IV av melanom, eller 

status 0 eller 1 enligt ECOG. Exkluderades gjordes personer med 

obehandlade metastaser i nervsystemet, historia av autoimmun sjukdom eller 

tidigare behandling med antikroppar riktade mot T-celler (förutom 

ipilimumab för patienterna i de sekvenserade regimkohorterna), human 

immunbristvirusinfektion och hepatit B eller C-infektion. I de sekvenserade 

regimkohorterna skulle patienterna ha fått minst tre tidigare doser av 

ipilimumab varav den senaste dosen skulle administrerats fyra till tolv veckor 

före administreringen av nivolumab. Patienter med tidigare försämring eller 

höggradiga biverkningar av ipilimumab, exkluderades.  

 

Successiva kohorter av patienter behandlades med intravenösa doser av 

nivolumab och ipilimumab samtidigt respektive endast nivolumab. Se figur 2 

och 3, där de olika indelningarna och dess tillhörande doser presenteras. De 

protokollspecifika dosnivåerna i kohorterna för kombinationsgruppen 

delades in i sex olika kohorter, se figur 2. I figur 3 illustreras de två sista 

kohorterna, tillhörande sekvenserande behandlingsgruppen med monoterapi. 
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Figur 2. Figuren visar indelningen av kombinationsregimen med de olika kohorterna och 

dess dos. Enheten angiven i mg/kg. 

 

 

Figur 3. Figuren illustrerar indelningen av den sekvenserande regimen med dess två 

kohorter och doser. Enheten angiven i mg/kg. 

 

Kombinations-

regimen
Kombinationsterapi

Kohort 2
1 mg/kg nivolumab 

+ 3 mg/kg 
ipilimumab

Kohort 4

10 mg/kg nivolumab + 
3 mg/kg iplimumab

Kohort 2a
j

3 mg/kg nivolumab + 
1 mg/kg ipilimumab

Kohort 5

10 mg/kg nivolumab + 
10 mg/kg iplimumab

Kohort 3

3 mg/kg nivolumab + 
3 mg/kg ipilimumab

Kohort 1

0,3 mg/kg nivolumab + 
3 mg/kg ipilimumab

Sekvenserade-
regimen

Monoterapi

Kohort 6

1 mg/kg nivolumab

Kohort 7

3 mg/kg nivolumab 
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Sjukdomsanalys utfördes genom protokoll med användning av CT eller MR. 

För båda grupper bedömdes tumörsvaren med hjälp av 

världshälsoorganisationens kriterier. 

 

Uttryck av PD-1 och PD-L1-liganderna mättes före behandlingen. Detta 

utfördes med immunohistokemiska tester i formalin-fixerade, 

paraffininkopplade tumörprover med kaninmonoklonal antihuman PD-L1 

antikropp. Immunohistokemisk analys utfördes med och utan tillsats av 

antigen som konkurrerar med bindning till antikroppen och jämfördes med 

färgmönster i normala humana vävnader. Hos denna immunohistokemiska 

analys testades analytisk känslighet, specificitet och repeterbarhet. Två 

oberoende patologer som inte kände till det kliniska resultatet läste av och 

bedömde poäng för alla kliniska prover. Om minst fem procent av 

tumörcellerna uppvisade membran PD-L1 färgning som innehöll minst 100 

mätbara celler, definierades provet som PDL1-positivt.  

 

 

Resultat 
 

Av alla patienter som deltog (86 stycken), fick 53 stycken samtidig 

behandling med nivolumab och ipilimumab medan 33 stycken fick 

nivolumab i två olika doser. Genom mätning med hjälp av CT och MR kunde 

objektiv tumörrespons mätas. I enlighet med kriterier från 

världshälsoorganisationen var tumörresponsen 40 % för gruppen med 

samtidig behandling med nivolumab och ipilimumab och 20 % för 

monoterapigruppen. (Se tabell III). 

 

Bland patienter som fick maximal dos med acceptabla biverkningar, vilket 

var i kohort 2, erhöll 53 % av patienterna en tumörminskning på 80 % eller 

mer. I monoterapigruppen erhöll 13 % en tumörminskning på 80 % eller mer, 

se tabell IV. I kombinationsgruppen bevisades den kliniska effekten hos 65 

% genom immunrelaterat svar och uppvisande av stabil sjukdom i mer än 24 

veckor. I den sekvenserande gruppen bevisades den kliniska effekten hos 43 

% av patienterna. (Se tabell V). 

 

För den konkurrerande-regimen var p>0,99 i avseende på tumörsvar utifrån 

PD-L1-uttryck. I den konkurrerande-regimen hade 6 av 13 patienter PD-L1 

och 9 av 22 patienter PD-L1-negativa tumörsvar. I den sekvenserande-

regimen däremot var det 4 av 8 patienter som hade PD-L1-negativa 
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tumörsvar och 1 av 13 som hade PD-L1-positiva tumörsvar. Resultatet kan 

ses som signifikant men siffrorna på deltagandet var små. 

Tabell III. Tumörresponsen för respektive behandlingsgrupp. Uttryckt i % av patienter i 

gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell IV. Tumörreduktion på 80 % eller mer hos patienter i kombinationsgruppen kohort 2 

(maximal dos) respektive monoterapigruppen. Uttryckt i % av totalt antal patienter i kohort 

respektive totalt antal patienter i monoterapigrupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell V. Klinisk effekt mätt genom komplett-respons, immunrelaterad-respons, stabiliserat 

sjukdomstillstånd i minst 24 veckor. Uttryckt i % hos patienter i kombinationsgruppen 

respektive monoterapigruppen. 

 Kombinationsterapi 

(Konkurrerande 

grupperna) 

Monoterapi 

(Sekvenserade 

grupperna) 

Klinisk effekt 

(%) 
       65   

(95 % KI 51–78)  

 

43  

(95 % KI 26–63) 

 

 

 Kombinationsterapi 

(Konkurrerande 

grupperna) 

Monoterapi 

(Sekvenserade 

grupperna) 

Tumörrespons 

(%) 

40  

(95 % KI 27–55) 

20   

(95 % KI 8–39) 

Tumörsvar  

PD-L1 uttryck 

p>0,99 - 

 Kombinationsterapi 
Gruppen med maximal 

dos  

Monoterapi 

(Sekvenserade 

grupperna) 

Tumörreduktion 

80 % eller mer 

(%) 

 

53  

 

 

13  
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Biverkningar i form av grad tre eller fyra, relaterade till behandlingen var det 

21 % av patienterna som hade. Totalt fick 49 % av patienterna i gruppen med 

kombinationsbehandling allvarliga biverkningar relaterande till 

behandlingen. Pneumonit och uveit observerades som två biverkningar i 

gruppen med monoterapi-behandling. Inga dödsfall relaterade till 

behandlingen noterades däremot avbröt 21 % av patienterna behandlingen på 

grund av behandlingsrelaterade biverkningar.  

 

 

Studie 3.” Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma” 

(36). 

 

Syfte  
 

Studiens syfte var att undersöka överlevnad och progressionsfri överlevnad 

vid behandling med CTLA4-inhibitorn ipilimumab respektive PD-1 

inhibitorn pembrolizumab. 

 

Metod  
 

Denna randomiserade kontrollerade fas tre-studie hade 834 patienter med 

avancerat malignt melanom. Patienter under perioden september 2013 till 

mars 2014 randomiserades med hjälp av ECOG. Inklusionskriterier var en 

ålder på 18 år eller äldre, histologiskt bekräftande av oåterkalleligt stadium 

III eller IV melanom, samt ingen tidigare systematisk behandling för 

avancerad sjukdom. Även känd BRAF V600 mutationsstatus krävdes. ECOG 

status på 0 eller 1 samt bedömning av PDL-1 uttryck krävdes också. 

Exklusionskriterier var tidigare behandling med CTLA-4, PD-1 eller PD-L1 

inhibitorer. Även de som hade aktiva hjärnmetastaser, okulärt melanom eller 

tidigare allvarlig autoimmun sjukdom exkluderades. Patienterna tilldelades 

10 mg/kg pembrolizumab varannan vecka eller var tredje vecka, eller 3 

mg/kg ipilimumab vid fyra tillfällen var tredje vecka. Biverkningar 

bedömdes enligt kriterierna framtagna av nationella cancerinstitutet Common 

Terminology. Grad 1 biverkningar definierades som milda, grad 2 som 

lokala, grad 3 som svåra men inte livshotande och grad 4 som livshotande. 

Grad 5 fanns också vilket innebar biverkningar som resulterade i död. 
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Resultat 
 

Det var 279 patienter som tilldelades pembrolizumab varannan vecka, 277 

patienter som fick pembrolizumab var tredje vecka och 278 patienter som 

blev tilldelade ipilimumab. I gruppen som fick pembrolizumab varannan 

vecka förlängdes överlevnaden och svarsfrekvensen förbättrades med 33,7 

%. I gruppen som fick pembrolizumab var tredje vecka förbättrades 

överlevnaden med 32,9 % och i gruppen med ipilimumab blev en förbättring 

på 11,9 %. Effekten i de två grupperna med pembrolizumab var lika. Den 

genomsnittliga progressionsfria överlevnaden var högst för gruppen med 

pembrolizumab varannan vecka (se tabell VI).  

 

För både jämförelsen mellan pembrolizumab varannan vecka respektive 

monoterapi med ipilimumab och jämförelsen mellan pembrolizumab var 

tredje vecka respektive monoterapi med ipilimumab var p <0,001. Resultaten 

var statistiskt signifikanta. 

 
Tabell VI. Behandlingsgruppernas progressionsfria överlevnad efter 6 respektive 12 

månader, uttryckt i % av varje grupps totala antal patienter. Tabellen visar även den 

genomsnittliga överlevnaden, angiven i månader. 

PFS 

progressionsfri 

överlevnad 

Pembrolizumab 

varannan vecka 

Pembrolizumab 

var tredje vecka 

Ipilimumab 

6 mån  

PFS (%) 

 

47,3  

p <0,001 

 

46,4  

p <0,001 

 

26,5  

p <0,001 

12 mån  

PFS (%) 

74,1  

p=0,0005 

68,4 

p=0,0036. 

 

58,2  

Genomsnittlig 

progressionsfri 

överlevnad 

(månader) 

5,5  

(95% KI 3,4 – 6,9) 

4,1  

(95% KI 2,9–6,9 

2,8  

(95% KI 2,8–2,9) 
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Biverkning i grad tre till fem innebar svåra men inte livshotande respektive 

livshotande och död. I gruppen med pembrolizumab varannan vecka visade 

sig antalet behandlingsrelaterade biverkningar av grad tre till fem i att vara 

13,3 %. I gruppen med pembrolizumab var tredje vecka var motsvarande 

siffra 10,1 % och i gruppen med ipilimumab var den 19,9 %. En patient i 

gruppen som tilldelades ipilimumab dog, orsaken var dock tidigare historia 

med diabetes mellitus typ två. De vanligaste biverkningarna för gruppen som 

fick ipilimumab var klåda och trötthet medan i grupperna som fick 

pembrolizumab var de vanligaste biverkningarna trötthet och diarré. 

 

 

 

Studie 4.” Pembrolizumab versus ipilimumab for advanced melanoma: 

final overall survival results of a multicentre, randomised, open-label 

phase 3 study (KEYNOTE-006)” (37). 
 

 

Syfte   
 

Denna fortsättningsstudie hade som syfte att säkerställa effektiviteten och 

överlevnaden för patienter som behandlats med pembrolizumab i jämförelse 

med ipilimumab.  

 

Metod  
 

Denna randomiserade fas tre-studie, är en fortsättningsstudie till 

”Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma” (36), och har 

därmed samma patienter och samma genomförande. 

 

Resultat 
 

Det tvååriga värdet på den övergripande överlevnaden blev lika för 

grupperna med olika doseringsregim av pembrolizumab, vilket visas i tabell 

VII. I gruppen med pembrolizumab varannan vecka och var tredje vecka var 

resultaten statistiskt signifikanta (se tabell VII). Den övergripande 

överlevnaden var något längre för grupperna med pembrolizumab än för 

gruppen med ipilimumab. Progressionsfri överlevnad var längre hos patienter 

behandlade med pembrolizumab både varannan och var tredje vecka, i 

jämförelse med ipilimumab. 
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Tabell VII. Övergripande tvååriga överlevnad för varje grupp med tillhörande 

konfidensintervall. Enheten angiven i %, innebär hur stor andel av patienterna som totalt 

överlevde två år. 

 Pembrolizumab 

varannan vecka 

Pembrolizumab 

var tredje vecka 

Ipilimumab 

24 mån  

Overall Survival 

(%) 

 

55  

 

55  

 

43  

 

P-värde 

 

p=0,009 

(95 % KI 49–61) 

 

p=0,008 

(95 % KI 49–61) 

 

- 

 

I tabell VIII visas att den tvååriga progressionsfria överlevnaden var längst 

hos patienter som administrerats pembrolizumab varannan vecka. 

Genomsnittlig uppskattning av progressionsfri överlevnad var även högst för 

denna grupp. 
 

 

Tabell VIII. Progressionsfri överlevnad i de olika behandlingsgrupperna samt genomsnittlig 

progressionsfri överlevnad, - efter 6 respektive 24 månader, angivet i % av totala antalet 

patienter i varje grupp. 

PFS 

Progressionsfri 

överlevnad 

Pembrolizumab 

varannan vecka 

(%) 

Pembrolizumab 

var tredje vecka 

(%) 

Ipilimumab 

(%) 

6 mån  

PFS (%) 

47,3  46,4  26,5  

24 mån PFS 

(%) 

31  28  14  

Genomsnittlig 

PFS  

(månader) 

5,6  

(95% KI 3,4 – 6,9) 

4,1  

(95% KI 2,9–6,9) 

2,8  

(95% KI 2,8–2,9) 
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Trötthet och klåda var vanligt förekommande biverkningar. Allvarliga och 

behandlingsrelaterande biverkningar i grad 3–4 sågs mer hos gruppen med 

ipilimumab än grupperna med pembrolizumab. I gruppen med 

pembrolizumab varannan vecka hade fem av 236 patienter 

behandlingsrelaterande biverkningar av grad 3–4. I gruppen som fick 

pembrolizumab var tredje vecka, hade en patient allvarliga biverkningar och 

tre av 232 patienter 3–4 gradiga biverkningar. I gruppen med ipilimumab var 

det fyra av 160 patienter som hade allvarliga biverkningar och även fyra som 

hade 3–4 gradiga biverkningar. 

 
 

 

 

Studie 5.” Overall Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in 

Advanced Melanoma” (24). 

 

Syfte   
 

Syftet med studien var att undersöka den progressionsfria överlevnaden och 

den generella överlevnaden för kombinationsbehandling med nivolumab och 

ipilimumab. Detta i jämförelse med monoterapi med nivolumab eller 

ipilimumab. 

 

Metod  
 

Denna dubbelblinda fas-tre studie genomfördes i 21 olika länder med 1296 

patienter från juli 2013 till mars 2014. Patienterna randomiserades och 

tilldelades olika behandlingsregimer. Vissa tilldelades tre olika doser 

bestående av 1 mg/kg nivolumab, 3 mg/kg ipilimumab var tredje vecka och 3 

mg/kg nivolumab varannan vecka. I en annan grupp tilldelades antingen 3 

mg/kg nivolumab varannan vecka eller 3 mg/kg nivolumab samt placebo och 

i en ytterligare grupp tilldelades 3 mg/kg ipilimumab samt placebo. 

Randomiseringen var indelad i BRAF mutation-, metastas- och PD-L1 status. 

Tumörrespons bedömdes enligt RECIST. Patienterna var 18 år och äldre. De 

var tidigare obehandlade, hade histologiskt bekräftat stadium III eller IV 

melanom med känd BRAF V600 mutationsstatus samt status 0 eller 1 enligt 

ECOG.    
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Resultat 
 

Vid randomiseringen fanns 945 patienter kvar varav 314 patienter tillhörde 

gruppen som tilldelades nivolumab plus ipilimumab, 316 i gruppen som fick 

monoterapi med nivolumab och 315 i gruppen som fick monoterapi 

ipilimumab. I kombinationsgruppen var den genomsnittliga överlevnaden 

ännu inte uppnådd eller mätbar hos patienterna i relation till de friska, medan 

den var 37,6 månader i nivolumab-gruppen och 19,9 månader i ipilimumab-

gruppen. Den övergripande treåriga överlevnaden var högst för 

kombinationsgruppen, se tabell IX. Den genomsnittliga progressionsfria 

överlevnaden för kombinationsgruppen var 11,5 månader, vilket var längst 

av grupperna. Den treåriga progressionsfria överlevnaden och övergripande 

överlevnaden blev även de högst för kombinationsgruppen (se tabell IX). 

Resultaten var statistiskt signifikanta med p-värde på mindre än 0,001. 

 

Tabell IX. 3-årigt PFS, uttryckt i % av totala antalet patienter i respektive grupp. 

 Nivolumab + 

Ipilimumab 

Nivolumab Ipilimumab 

3 årig  

övergripande 

överlevnad 

(%) 

 

58  

 

52  

 

34  

 

  Median PFS 

(månader) 

 

11,5  

(95 % KI 8,7 – 19,3) 

 

6,9   

(95 % KI 5,1–9,7) 

 

2,9  

(95 % KI 2,8–3,2) 

3 årig  

progressionsfri 

överlevnad 

(%) 

 

39  

 

32  

 

10  

P-värde <0,001 <0,001 <0,001 

 

Behandlingsrelaterade biverkningar i form av grad tre eller fyra noterades 

hos 59 % av patienterna i kombinationsgruppen, 21 % av patienterna 

behandlade med nivolumab och 28 % av patienterna behandlade med 

ipilimumab. 
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I tabell X presenteras sammanställning av studiernas syfte och resultat. 

 

Tabell X. Sammanställning av studiernas syfte och resultat. 

Studie  Syfte Resultat 

Studie 1 

 

Att undersöka om intravenös dos av 

1 mg/kg nivolumab plus 3 mg/kg 

ipilimumab gav någon förbättring 

på överlevnad jämfört med 

monoterapi med 3 mg/kg 

ipilimumab  

Tvååriga PFS hos 

patienter i 

kombinationsgruppen 

uppnåddes inte, medan 

i monoterapigruppen 

var den 3 månader. Den 

övergripande tvååriga 

överlevnaden var 63,8 

% för 

kombinationsgruppen 

och 53,6 % för 

monoterapigruppen.  

Studie 2 Att undersöka om 

kombinationsbehandling med 

nivolumab samt ipilimumab är mer 

effektiv i jämförelse till endast 

nivolumab eller endast ipilimumab, 

med avseende på tumörtillväxt och 

klinisk effekt. 

 

Alla patienter i 

kombinationsgruppen 

hade en svarsfrekvens 

av behandlingen på 40 

%. Bevisad klinisk 

effekt observerades hos 

65 % av patienterna. 

Tumörminskning på 80 

% eller mer 

genererades hos 53 % 

av patienterna med 

maximaldos men 

acceptabel nivå av 

biverkningar. 

Studie 3 Att jämföra och undersöka 

överlevnad hos patienter behandlade 

med ipilimumab respektive 

pembrolizumab 

 

Beräknad 12 månaders 

överlevnad var 74,1 % 

för gruppen som fick 

pembrolizumab 

varannan vecka, 68,4 % 

för gruppen som fick 

pembrolizumab var 

tredje vecka och 58,2 % 

för gruppen som fick 

ipilimumab var tredje 

vecka. Genomsnittliga 

PFS var 5,5 månader 

för den förstnämnda 

gruppen, 4,1 för andra 

gruppen och 2,8 

månader för den 

sistnämnda gruppen. 
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Studie 4 Att fastställa överlevnaden för 

patienter som behandlas med 

pembrolizumab i jämförelse med 

patienter som behandlas med 

ipilimumab 

Den övergripande 

tvååriga överlevnaden 

för grupperna som fick 

pembrolizumab 

varannan respektive var 

tredje vecka var 55 % i 

båda grupperna, medan 

i gruppen som fick 

ipilimumab var den 43 

%. 

Studie 5 Att undersöka överlevnad hos 

patienter som 

kombinationsbehandlats med 

nivolumab och ipilimumab 

respektive monoterapi med varje 

läkemedel för sig 

Medel-PFS var 11,5 

månader för patienter i 

kombinationsgruppen, 

6,9 månader för 

patienter i nivolumab-

gruppen och 2,9 

månader för patienter i 

ipilimumab-gruppen 

 

 

 

DISKUSSION 

 

 

Det är inte alltid enkelt att kombinera två läkemedel med varandra. Vid 

kombination av två läkemedel med två olika verkningsmekanismer i 

kroppen, finns risk för mer frekventa biverkningar jämfört med vid 

monoterapi av ett läkemedel. Däremot, i avseende på effekt, kan det vara en 

fördel med en kombinationsbehandling bestående av två läkemedel, då dessa 

verkar på olika vis och tillsammans har möjlighet att generera en 

sammanlagd bättre effekt.  

 

 

I fall med hudcancer kan det vara livsavgörande huruvida monoterapi eller 

kombinationsterapi skall tillämpas. Det finns i dagsläget ett begränsat antal 

studier gjorda på den nyare formen av immunterapibehandling, checkpoint-

inhibition. Detta gör att det var svårt att få ett brett underlag för att dra säkra 

slutsatser om dess effekt. Ytterligare en nackdel i detta arbete är Bristol-

Myers Squibb, läkemedelsföretaget som utvecklat ipilimumab, är 

huvudsponsorn till vissa av studierna. Detta kan medföra sänkt trovärdighet 

för studien då bias kan förekomma och resultaten kan vinklas. Däremot om 
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studien är randomiserad och dubbelblind innehållande många deltagare kan 

risken för bias minska. Studierna är randomiserade vilket medför en mindre 

risk för bias. 

 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om patienter med 

avancerat malignt melanom överlevde längre och fick en tumörminskning av 

ipilimumab i kombination med en PD1-inhibitor, i jämförelse med 

monoterapi med ipilimumab. Det visade sig att överlevnaden var statistiskt 

längre hos patienter som behandlades med kombinationen av ipilimumab och 

nivolumab, än hos de patienter som behandlades med endast ipilimumab. 

Skillnaderna var statistiskt signifikanta. (24, 34, 35) Däremot skall det även 

belysas att två av studierna endast tittade på huruvida behandling med enbart 

ipilimumab eller enbart pembrolizumab är mest effektiv som monoterapi. Då 

dessa två studier inte tittade på kombinationen av PD1-inhibitorn 

pembrolizumab och CTLA-4-inhibitorn ipilimumab, kan slutsatser utifrån 

detta inte dras. Det skulle vara önskvärt med undersökningar av 

kombinationen med pembrolizumab samt ipilimumab vid samtidig 

administrering. Därför bör framtida studier inom detta område lägga fokus på 

att utföra en kombinationsbehandling bestående av pembrolizumab och 

ipilimumab.  

 

 

En tumörminskning på 80 % eller mer kunde påvisas hos flest patienter i 

kombinationsbehandling med ipilimumab och nivolumab jämfört med 

monoterapi med ipilimumab. Även den kliniska effekten hos patienter i 

kombinationsgruppen var bättre i jämförelse till gruppen med monoterapi då 

65 % av patienterna i kombinationsgruppen uppvisade stabil sjukdom i mer 

än 24 veckor medan endast 40 % av patienterna med monoterapibehandling 

med ipilimumab uppvisade klinisk effekt i form av stabil sjukdom i mer än 

24 veckor. Biverkningarna var fler hos patienter som fick kombinationsterapi 

men trots detta är kombinationsterapi av ipilimumab och nivolumab ett bättre 

alternativ med avseende på patientens överlevnad och tumörtillväxt. (35) Det 

var signifikant fler biverkningar hos patienter som behandlades med 

kombinationsterapi i jämförelse med monoterapi, men allvarlighetsgraden på 

de flesta biverkningar var inte så hög (34,35). 

 

 

Enligt Wolchok et al. (24) är den treåriga överlevnaden hos patienter med 

kombinationsterapi bestående av ipilimumab och nivolumab längre än vad 

den är hos patienter som behandlas med endast ipilimumab eller nivolumab. 
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Däremot förekom fler biverkningar i gruppen med kombinationsterapi än i 

grupperna med monoterapi. Det man även kunde konstatera var att resultaten 

var snarlika för kombinationsgruppen och gruppen med bara nivolumab. 

Med avseende på biverkningar är monoterapi med nivolumab ett optimalt 

alternativ för patienter med avancerat melanom. Dock är kombinationsterapi 

också ett bra alternativ, bättre än monoterapi med ipilimumab med avseende 

på effekt och tumörminskning. 

 

 

Robert et al. (36) menar också på att en PD1-inhibitor är bättre än en CTLA-

4-inhibitor hos patienter med avancerat melanom. Studien visar att 

pembrolizumab är bättre än ipilimumab, med avseende på progressionsfri 

överlevnad, övergripande överlevnad och biverkningar. Detta tyder på att 

monoterapi med så ledes PD1-inhibitorn pembrolizumab kan tänkas vara 

bättre än vad monoterapi med en CTLA-4 inhibitor så som ipilimumab är. I 

studien visades att den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden för 

patienter som behandlades med 10 mg/kg pembrolizumab var tredje vecka 

var längst (5,5 månader). Patienter som fick samma dos pembrolizumab men 

varannan vecka hade en progressionsfri överlevnad på 4,1 månader och 

patienter med 3 mg/kg ipilimumab 2,8 månader. Detta tyder på att PD1-

inhibitorn pembrolizumab förlänger perioden från randomisering till 

dokumenterad sjukdomsprogression för patienter som behandlas med 

pembrolizumab mer frekvent. Pembrolizumab används i Sverige idag för 

patienter med avancerat malignt melanom. Dock finns ingen rekommenderad 

kombinationsterapi av ipilimumab och pembrolizumab ännu. Detta kan bero 

på att pembrolizumab är ett nytt läkemedel. Det finns även en ekonomisk 

aspekt då det kostar stora summor att utföra och finansiera studier. Som 

tidigare nämnt var det läkemedelsföretaget bakom ipilimumab som 

sponsrade studierna, och detta kan bero på att det endast är stora 

läkemedelsföretag som har ekonomiska resurser att utföra studier som dessa. 

Det skiljer även stora summor pengar mellan monoterapi och 

kombinationsterapi. Apotekets utförsäljningspris för Opdivo® (nivolumab) 

100 mg är 13 042 kronor och 5249 kronor för Yervoy® (ipilimumab) 40 mg. 

Kostnaden för de första tio behandlingsveckorna är 187 998 kronor för 

monoterapi med nivolumab och 848 452 kronor för kombinationsterapi med 

nivolumab och ipilimumab (30). Det är alltså en stor skillnad på priset 

mellan monoterapi respektive kombinationsterapi. Eftersom det är betydligt 

dyrare att behandla med kombinationsterapi kan detta vara en kostnadsfråga 

för många landsting. Kombinationsterapi är även förenad med högre andel 

biverkningar och kostar mycket mer än monoterapi (30). I enlighet med 

detta, kanske vissa antyder att monoterapi-behandling är att föredra. Det 

beror på ur vilken synvinkel man väljer att se det, patienters överlevnad och 
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chans till ett längre liv eller risk att drabbas av biverkningar och 

kostnadsfråga.  

 

 

Förutom ekonomiska aspekter kan de rekommendationer som finns idag bero 

på att läkemedlet pembrolizumab är ett nyare läkemedel än vad nivolumab 

och ipilimumab är. Kombinationsterapi bestående av ipilimumab och 

pembrolizumab finns idag inte rekommenderat, och anledningen till det är 

troligtvis relaterat till både biverkningsaspekter men också finansiella 

aspekter. Dock vore det önskvärt med fler studier. Denna kombination är 

eventuellt bra, om möjligt ännu bättre än vad den rekommenderade 

kombinationsbehandlingen med ipilimumab och nivolumab är. Detta är alltså 

en potentiell kombinationsterapi som bör studeras vidare.  
 

 

 

 

SLUTSATS 
 

Den slutsats som kan dras baserat på underlaget i det här arbetet är att 

kombinationsterapi bestående av en PD1-inhibitor och en CTLA-4-inhibitor 

till synes ger bättre respons i form av överlevnad, tumörreducering och 

progressionsfriöverlevnad, än monoterapi med ipilimumab. 

Kombinationsterapi med ipilimumab och nivolumab är en fördelaktig 

behandling för patienter med avancerat malignt melanom. Genom hämning 

av både CTLA-4 och PD1 kan patienter med avancerat melanom överleva 

längre. Behandling med endast inhibitorer som hämmar CLTA-4, i detta 

arbete undersökt i form av monoterapi med ipilimumab, är det inte att 

föredra med avseende på effekt. Med avseende på effektmåtten överlevnad 

och tumörtillväxt är kombinationsbehandling med ipilimumab med tillägg av 

en PD1-inhibitor, att föredra framför dess monoterapi. 
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