
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomarkörer & bröstcancer 
Förutsägelse av tamoxifeneffekt vid 

östrogenreceptorpositiv bröstcancer hos kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Examensarbete 

Författare: Charlie Mc Guire 

Nyström 

Termin: VT19 

Ämne: Farmaci 

Nivå: Grundnivå 



2 
 

Biomarkörer & bröstcancer 

- Förutsägelse av tamoxifeneffekt vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer 

hos kvinnor 
 

Charlie Mc Guire Nyström 

 

Examensarbete i Farmaci 15hp  

Filosofie kandidatexamen  

Farmaceutprogrammet 180hp  

Linnéuniversitetet, Kalmar 

   

Handledare                                                                         

Kristina Magnusson,                                                   Inst. för Kemi och Biomedicin    

Farm, Dr                                                                      Linnéuniversitetet 

                                                                                     SE-391 82 KALMAR    

Examinator                                                                Inst. för Kemi och Biomedicin    

Sven Tågerud,                                                             Linnéuniversitetet  

Professor i farmakologi                                               SE-391 82 KALMAR                                             

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning  
Bröstcancer är en multifaktoriell sjukdom och är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, cirka 

var tionde kvinna får någon gång diagnosen. År 2017 var det drygt 10 000 kvinnor som 

diagnostiserades med bröstcancer och 1400 som avled till följd av sjukdomen i Sverige. Den 

vanligaste typen är en icke-invasiv form kallad duktal cancer in situ. De flesta bröstcancrarna 

uttrycker receptorer för östrogenreceptorn (ER) och klassas som ER-positiva tumörer, många 

tumörer uttrycker också receptorer för progesteron (PgR). ER är en prediktiv biomarkör där 

positivitet idag används för att identifiera de patienter som svarar på antiöstrogenbehandling 

med exempelvis läkemedlet tamoxifen (TAM). TAM används för behandling av bröstcancer hos 

pre- och postmenopausala ER-positiva kvinnor. Syftet med denna litteraturstudie var att 

undersöka huruvida effekten av TAM kan förutsägas med hjälp av prediktiva biomarkörer vid 

adjuvant behandling av ER-positiv bröstcancer hos pre- och postmenopausala kvinnor. Arbetet 

innefattade artikelsökningar och baseras på 9 retrospektiva vetenskapliga studier hämtade från 

en avhandling och databasen PubMed. Analyserade markörer var proteinuttrycket av HOXB13, 

AIB1, mTOR, Akt, ER, PgR, EGFR, HER2, CXCL10, CXCR3 samt genuttryck av HOXB13, 

IL17BR, CYP2C19, CCND1 och RSF1. Studierna analyserade patientmaterial från studier som 

jämfört TAM vs kontroll eller olika behandlingsregimer av TAM. Ett lågt proteinuttryck av 

HOXB13 var prediktivt för fördelaktig TAM-effekt samt att ett högt uttryck förutsäger mindre 

fördelaktig effekt hos ER-positiva patienter. Vidare visades att fosforylerat (p) mTOR enskilt 

och i kombination med p-ER och/eller p-Akt var prediktivt för ett reducerat TAM-svar. 

Resultaten visar att ett högt uttryck av AIB1 var prediktivt för ett fördelaktigt TAM-svar hos 

ER-positiva. CXCL10 och CXCR3 var båda prediktiva för ett förbättrat TAM-svar jämfört med 

kontroll. Genuttrycken för HOXB13 och förhållandet mellan HOXB13:IL17BR förutsäger 

effekten av en längre behandling på 5 år jämfört med 2 år. Resultaten visar vidare att en variant 

allel av CYP2C19*2 genotypen identifierar patienter med allvarlig prognos men som 

fördelaktigt kan behandlas med TAM. Resultaten som presenteras visar att endast ER-status inte 

är prediktivt för en fördelaktig TAM-behandling och att PgR-analys kan användas som tillägg 

vid ER-negativitet för att identifiera en liten subgrupp av bröstcancerpatienter som med fördel 

kan behandlas med TAM. HER2-positivitet påvisar ingen nytta av TAM hos ER-positiva 

patienter. Resultaten avseende CCND1 påvisar att genamplifiering ej var lämpad som prediktiv 

markör men att RSF1-genamplifiering kan vara en potentiell markör för avsaknad av TAM-

fördel. Sammanfattningsvis kan TAM-effekt förutsägas med hjälp av prediktiva markörer så 

som HOXB13, AIB1, CXCL10/CXCR3 m.fl., det krävs dock verifiering av resultaten i större 

kontrollerade studier i form av retrospektiva metaanalyser eller prospektiva studier för att dra en 

generell slutsats.  
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Summary 
 

For women breast cancer is the most common cancer diagnosis in Sweden, 

approximately 10 000 patients were diagnosed in 2017. Breast cancer is the leading 

cause of death among women around the world and in Sweden it is the second most 

common cause of death. Breast cancer arise from the terminal duct lobular units of the 

breast, most tumour types are classified as non-invasive called cancer in situ, 

specifically as ductal cancer in situ. When diagnosing breast cancer there are different 

ways to characterize tumours. One example is the use of prognostic and predictive 

biomarkes, which provides information about prognosis and treatment effect. The most 

common analysis is that of estrogen receptor (ER) and progesterone receptor (PgR) 

expression. Estrogen and progesterone regulate proliferation of mammary glands and 

the development of breast tissue. Approximately 85 % of tumours express these two 

steroid receptors. The presence of ER in cancer cells is the most important marker for 

prediction of adjuvant tamoxifen treatment effect. Tamoxifen is a selective estrogen 

receptor modulator, which upon binding to the ER in breast tissue regulate the 

proliferative effects and acts as an anti-estrogen. Tamoxifen is used in the treatment of 

breast cancer in pre and postmenopausal women with ER-positive tumours. Some 

patients, however, will still not respond to treatment and experience a breast cancer 

relapse within 15 years. Because of this it’s important to aquire knowledge of and 

validate these prognostic and predictive biomarkes as well as futher study breast cancer 

biology to better individualise treatment according to patient needs.  

 

The aim of this study was to evaluate potential predictive biomarkers in the treatment of 

ER-positive breast cancer with adjuvant tamoxifen. Specifically, if the effect of 

tamoxifen can be predicted using specific biomarkers. Potential future biomarkes 

evaluated were the expression of HOXB13, IL17BR, CYP2C19, CCND1 and RSF1 

genes and the protein expression of mTOR, Akt, ER, PgR, EGFR, HER2, HOXB13, 

AIB1, CXCL10 and CXCR3. This litterature study is based on the analysis of 10 

different retrospecitve studies of predictive markers based on patient materials from 

original randomized controlled trials evaluating the efficacy of tamoxifen. Seven of the 

studies were collected using the database PubMed, however two studies were collected 

from a thesis. The search was limited to articles which studied tumour material of pre- 

or postmenopausal female breast cancer patients randomized to adjuvant tamoxifen 

treatment or control.  

 

Based on the results presented, potential predicitive biomarkes of tamoxifen efficacy 

and benefit of breast cancer patients could be a high protein expression of AIB1, a low 

expression of the HOXB13 protein and a high expression of CXCL10 and CXCR3. 

Moreover, predicitve markers of tamoxifen benefit could also be a CYP2C19*2 variant 

allel. A reduced response to treatment could be predicted with the positive expression of 

p-mTOR-s2448, p-ER-s167/s305 and p-Akt. HER2-positivity could be a marker for 

identifying patients who will not respond to tamoxifen and may benefit greater from 

other treatments. These results need to be verified in bigger cohorts of breast cancer 

patients, e.g. in meta-analyses or prospective randomized studies.  
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Förord 
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Förkortningar  
 

 

AIB1 – Amplified in breast cancer 1  

 

BCS – Breast cancer survival 

 

BCSS – Breast cancer-specific survival 

 

CCND1 - Cyclin D1 gene 

 

CXCL10 – C-X-C motif ligand 10 

 

CXCR3 – C-X-C motif receptor 3  

 

DRFS – Distant recurrence-free survival 

 

EGFR - Epidermal growth factor receptor  

 

ER – Estrogen receptor 

 

GFr – Growth factor receptor 

 

HER2 - Human epidermal growth factor receptor 2 

 

HOXB13 – Homeobox B 13 

 

IL17BR – Interleukin 17 receptor B 

 

LRFS – Local recurrence-free survival 

 

mTOR - Mammalia target of rapamycin 

 

OS – Overall survival 

 

RFS – Recurrence-free survival/Relapse-free survival 

 

RFI – Recurrence-free interval 

 

PgR – Progesterone receptor 

 

RSF1 - Remodeling and spacing factor 1 

 

TAM – Tamoxifen 

  



6 
 

Innehåll 

1 Introduktion _________________________________________________________ 8 

1.1 Utveckling av bröstet _____________________________________________ 8 
1.2 Östrogenreceptorn _______________________________________________ 8 
1.3 Bröstcancer _____________________________________________________ 9 

1.3.1. Epidemiologi _________________________________________________ 9 

1.3.2 Orsaker till bröstcancer ________________________________________ 9 

1.3.3 Sjukdomstillstånd och diagnostik ________________________________ 10 

1.3.4 Behandlingsrekommendationer __________________________________ 11 

1.4 Tamoxifen _____________________________________________________ 12 

1.5 Biomarkörer ___________________________________________________ 12 

1.5.1 Nuvarande kliniska biomarkörer vid bröstcancer ____________________ 13 

1.5.2 Potentiella framtida biomarkörer vid bröstcancer ___________________ 13 

2 Syfte och metod _____________________________________________________ 15 
2.1 Syfte __________________________________________________________ 15 

2.2 Metod _________________________________________________________ 15 

3 Resultat ____________________________________________________________ 16 

3.1 Patientmaterial Long-term follow-up of the randomized Stockholm trial on 

adjuvant tamoxifen among postmenopausal patients with early stage breast cancer 16 
Studie 1 - Predictive relevance of HOXB13 protein expression for tamoxifen 

benefit in breast cancer _____________________________________________ 16 

Studie 2 - Activation of Akt, mTOR, and the estrogen receptor as a signature to 

predict tamoxifen treatment benefit ___________________________________ 17 
Studie 3 - Oestrogen receptor co-activator AIB1 is a marker of tamoxifen benefit 

in postmenopausal breast cancer _____________________________________ 19 
Studie 4 - C-X-C ligand 10 and C-X-C receptor 3 status can predict tamoxifen 

treatment response in breast cancer patients____________________________ 20 
3.2 Patientmaterial Two years of adjuvant tamoxifen in premenopausal patients with 

breast cancer: a randomized, controlled trial with long-term follow-up _________ 22 

Studie 5 - AIB1 is a predictive factor for tamoxifen response in premenopausal 

women ___________________________________________________________ 22 
3.3 Patientmaterial Randomized Trial of Two Versus Five Years of Adjuvant 

Tamoxifen for Postmenopausal Early Stage Breast Cancer ___________________ 23 

Studie 6 - Exploring the two-gene ratio in breast cancer-independent roles for 

HOXB13 and IL17BR in prediction of clinical outcome __________________ 24 
3.4 Patientmaterial Adjuvant tamoxifen in breast cancer: interim results of a 

comprehensive cancer center Amsterdam trial. ____________________________ 25 
Studie 7 - CYP2C19*2 predicts substantial tamoxifen benefit in postmenopausal 

breast cancer patients randomized between adjuvant tamoxifen and no systemic 

treatment _________________________________________________________ 26 
3.5 Patientmaterial Controlled trial of tamoxifen as a single adjuvant agent in the 

management of early breast cancer & Cyclophosphamide and tamoxifen as adjuvant 

therapies in the management of breast cancer Preliminary Analysis by the CRC 

Adjuvant Breast Trial Working Party ____________________________________ 27 



7 
 

Studie 8 - Benefit from adjuvant tamoxifen therapy in primary breast cancer 

patients according oestrogen receptor, progesterone receptor, EGF receptor and 

HER2 status ______________________________________________________ 27 
3.6 Patientmaterial A randomized placebo-controlled study of tamoxifen after 

adjuvant chemotherapy in premenopausal women with early breast cancer (National 

Cancer Institute of Canada—Clinical Trials Group Trial, MA.12) _____________ 30 
Studie 9 - RSF1 and not Cyclin D1 gene amplification may predict lack of 

benefit from adjuvant tamoxifen in high-risk pre-menopausal women in the MA. 

12 randomized clinical trial __________________________________________ 31 

4 Diskussion __________________________________________________________ 33 

5 Slutsats ____________________________________________________________ 37 

Referenser ___________________________________________________________ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

1 Introduktion 
 

1.1 Utveckling av bröstet 

 

 

Bröstet är ett av de organ som har en fortsatt utveckling efter födsel upp till graviditeten 

(1, 2). Körtelvävnaden i bröstet består av två vävnadsrum av epiteliala celler och 

omliggande bindväv. De två celltyperna är luminala celler samt myoepiteliala celler 

som är i kontakt med basalmembranet som avskiljer cellerna från bindväv och fett (1-3).  

Under puberteten och graviditeten utvecklas bröstet från primitiva små gångar till ett 

trädliknande duktalt system som utgår från vårtgården och terminerar i lober, även 

kallade terminal duct lobular unit (TDLU), innehållandes utsöndrande enheter kallade 

alveoli (1, 2). Varje bröst består av cirka 15-20 lober (3). De luminala cellerna i alveoli 

ansvarar för mjölksekretion till lumen och de myoepiteliala cellerna består av 

muskelfilament som kontraherar under inverkan av hormonet oxytocin för 

mjölkutsöndring (1-3). Bröstvävnaden uttrycker hormonreceptorer för progesteron och 

östrogener, vilka är de reglerande hormonerna för proliferation, som spelar stor roll i de 

många förändringarna bröstvävnaden undergår under utveckling till färdigutvecklat 

bröst (1, 2). 

 

Det premenopausala bröstet består av cirka 15 % epitelceller, medan det 

postmenopausala bröstet består av cirka 5 %. Denna reduktion i celler beror på 

ersättning med fettvävnad (1). 

 

 

 

1.2 Östrogenreceptorn 

 

 

Kvinnans huvudsakliga könshormon är östrogener; östradiol, östriol samt östron som 

ansvarar för proliferation av bröstkörtlarna. Hormonerna påverkar även utveckling, 

tillväxt och funktion. Effekterna medieras via inbindning till östrogenreceptorerna (ER) 

α och β (1, 4). ER-α är den huvudsakliga receptorn av de två subtyperna och återfinns 

främst i bröstvävnad, uterus, cervix och vagina, medan ER-β återfinns mer utbrett i hela 

kroppen. De högt proliferativa luminala epitelcellerna uttrycker både ER-α och – β, 

medan de lågproliferativa myoepiteliala cellerna uttrycker ER- β (1). ER består av sex 

olika funktionella domäner, A-F. Lokaliserat inom A och B domänen finns activation 

function-1 (AF-1), vilket medierar transkription av gener tillsammans med activation 

function-2 (AF-2) i domän E, där även det ligand-bindande domänet återfinns. 

Transkriptionsaktiviteten är beroende av  kofaktorrekrytering och medieras via AF-1 

och AF-2 (1). Dessa domäner bidrar olika till denna aktivitet beroende på promotor och 

celltyp. I domän C återfinns det DNA-bindande domänet, vilket medierar 

hormonreceptorns inbindning till specifika DNA-element för initiering av transkription 

genom aktivering av receptorn. Domän F är viktig för bindning av ko-

aktiveringsproteiner samt för svar vid ligandbindning till receptorn. Domän D fungerar 

som en flexibel del mellan domän C och E (2).  
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För ER-signalering krävs inbindning av östrogener, liganderna för receptorn. Aktivering 

av ER-signalering kan ske på fyra olika sätt; den klassiska ligand-beroende 

signaleringsvägen, den icke-klassiska ligand-beroende signaleringsvägen, den ligand-

oberoende signaleringsvägen samt via en subgrupp av ER i plasmamembranet. Vid 

ligandbindning till ER av östrogener såsom den potenta östradiol, så sker en 

konformationsändring och receptorn dimeriseras och binder s.k. 

östrogenresponselement (ERE) vid målgeners promotorområde, vilket ökar/minskar 

transkriptionen. Via den icke-klassiska ligandinbindningen av östrogener aktiveras och 

dimeriseras ER och binder till transkriptionsfaktorer i cellkärnan. Den ligand-oberoende 

signaleringsvägen aktiveras genom att ER fosforyleras av aktiverade 

tillväxtfaktorreceptorer, vilket medierar transkription. ER kan även aktiveras av ligander 

nära plasmamembranen, vilket leder till aktivering av tillväxtfaktorsignaleringsvägar 

eller produktion av cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP). Dessa effekter är de icke-

genomiska effekterna av östrogener (1, 2).  

 

 

 

1.3 Bröstcancer 

 

1.3.1. Epidemiologi  

 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, cirka var tionde kvinna 

kommer någon gång i sitt liv att få diagnosen. Högst incidens av sjukdomen ses i 

åldersgruppen 60-69 år (3, 5). År 2017 diagnostiserades drygt 7 800-10 000 kvinnor 

med bröstcancer och 1 400 avled till följd av sjukdomen i Sverige (6, 7). I världen är 

bröstcancer den främsta orsaken för död hos kvinnor och det är den cancer som orsakar 

näst flest dödsfall i Sverige (8). Den relativa överlevnaden 10 år efter cancerdiagnos var 

86 % år 2016 och 5-årsöverlevnaden efter diagnos var 92 % (9). Den relativa 

överlevnaden är starkt kopplat till cancerstadie, där 5-årsöverlevnaden är nära 100 % för 

kvinnor med stadie 0-I, cirka 80 % för stadie II, 60 % för stadie III och endast 20 % för 

stadie IV (5). 

 

 

 

1.3.2 Orsaker till bröstcancer 

 

 

Bröstcancer är en multifaktoriell sjukdom där både arv och miljöfaktorer påverkar dess 

utveckling. Exempelvis är kvinnans ursprung och ålder starka riskfaktorer för 

bröstcancer (3, 5). En ökad risk ses även hos kvinnor med tidig menarke och sen 

menopaus, tidigare benigna bröstsjukdomar, kumulativ exponering av könshormonerna 

östrogen och progesteron exempelvis vid terapi för klimakteriebesvär. För uppkomst av 

premenopausal bröstcancer kan p-piller möjligen öka risken. Skyddande faktorer är bl.a. 

amning och graviditet i tidig ålder (1, 3, 5). Genmutationer som aktiverar 

protoonkogener och inaktiverar tumörsupressorgener bidrar även till utvecklingen av 

bröstcancer. Exempel på dessa gener är PIK3CA, CCND1, AIB1 som återfinns i 30-36 

%, 8-15 %, respektive 5-10 %% av bröstcancerfall (2). Endast få brösttumörer är 

ärftliga, i cirka 2-5 % av alla bröstcancerfall återfinns mutationer i generna för BRCA-1 

och BRCA-2 vilket bidrar till malignitet (1-3). Balansen mellan onkogener och 
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tumörsuppressorgener påverkar starkt karcinogenes. Progression och tillväxt stimuleras 

främst av höga nivåer av östrogen och progesteron (5). 

 

 

 

1.3.3 Sjukdomstillstånd och diagnostik 

 

 

Tidigare definierades bröstcancer som en malign tumör med ursprung från körtelrör 

eller lobuli i körtelvävnaden. Nu definieras bröstcancer med utgång från TDLU (2, 3, 

5). Tumörerna kan vara icke-invasiva, s.k. cancer in situ (CIS) eller insavsiva med 

förmåga att metastasera. CIS finns i två olika former; duktal (DCIS) eller lobulär 

(LCIS) (5). Metastaser är bildningen av spridda dottertumörer från primärtumören där 

regionala metastaser avser spridning till närmst belägna lymfkörtklarna och spridning 

till andra organ benämns fjärrmetastasering. Vid bröstcancer som primärtumör är det 

vanligt med fjärrmetastaser i skelettet, lever, lungor och i hjärnan (10).  

 

De vanligaste symtomen vid bröstcancer är närvaron av en knöl i bröstet, nytillkommen 

smärta, obehag av annan sort samt läckage av vätska från bröstvårtan. Andra symtom 

kan vara s.k. apelsinhud, rodnad, indragning av bröstvårtan eller huden (5, 11).  

 

Diagnostik av bröstförändringar bygger idag på s.k. trippeldiagnostisk, vilket innebär att 

klinisk undersökning, bilddiagnostik samt vävnadsbiopsi eller cytologi utförs på alla 

nytillkomna knölar. Den kliniska undersökningen innefattar anamnes och fysisk 

undersökning. Vid kliniska fynd utförs bilddiagnostik där mammografi är 

förstahandsvalet. Mammografi ingår även i mammografihälsokontrollen, ett 

screeningprogram rekommenderat av socialstyrelsen för alla kvinnor i åldern 40-74 år. 

Andra metoder för bilddiagnostik är magnetisk resonanstomografi (MR) och ultraljud. 

För kvinnor <30 år är den sistnämnda metoden förstahandsvalet. Vävnadsbiopsi 

innefattar bl.a. finnålsbiopsi samt biopsi med mellan- eller grovnål. Materialet kan 

sedan undersökas på glas i mikroskop, d.v.s. cytologi, samt histopatologiskt efter 

paraffinbäddning och snittning i ett mikroskop. Då tumörceller och tumör-DNA frisätts 

till blodet kan även tumörvävnad analyseras i blodprov, dock ingår detta ej i klinisk 

rutin. Biopsi används för att avgöra om cancern är CIS eller invasiv, samt för att 

bestämma hormonreceptorstatus, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-

status, samt status för proliferationsmarkören Ki67 (5).  

 

Nottingham Histologic Grade (NHG) är en metod för morfologisk bedömning av 

tumören där körtelbildning, kärnbild och mitosaktivitet samlas till en tumörgradskala 1-

3 (5), där 1 indikerar väl differentierad och 3 låg/dåligt differentierad(2). Tumörstadium 

enligt TNM används även för prognos, där tumörstorlek (T), lymfknutsengagemang (N) 

samt fjärrmetastaser (M) beaktas, vilket ger en uppskattning av sjukdomens kliniska 

skede (2). Tumörstorlek klassificeras från T0-4, där T0
 betyder avsaknad av evidens för 

primärtumören, T1 avser tumörer vars storlek är <20 mm, T2 avser tumörstorlek >20 

mm och <50 mm, T3 avser tumörer >50 mm och T4 avser tumörer av någon storlek med 

direkt anslutning till bröstväggen och/eller hud (12). Lymfknutsengagemang klassas 

från N0-3, där N0 avser inga regionala lymfknutsmetastaser, N1 metastaser i en till tre 

axillära (i armhålan) lymfknuta/or och/eller i inre/interna bröstlymfknutor, N2 avser fyra 

till nio metastaser i axillära lymfkörtlar eller påvisade metastaser i inre/interna 

bröstlymfknutor utan engagemang i axillära knutor och N3 avser metastaser i 

omkringliggande lymfknutor av bröstet(5). För fjärrmetastaser graderas bröstcancern 
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från M0-1, där M0 avser inga fjärrmetastaser och M1 avser fjärrmetastaser (12). 

Brösttumörer delas även in i stadie baserat på tumörstorlek och förekomst av 

metastaser, där stadium I innebär tumörstorlek på 0-20 mm utan lymfmetastaser, 

stadium II en tumörstorlek på 20-50 mm med/eller utan lymfmetastaser, stadiums III 

avser en tumörstorlek på >50 mm med/eller utan lymfmetastaser och i stadium IV 

återfinns fjärrmetastaser (13).  

 

Kategorisering av tumören sker även avseende prognostiska och behandlingsprediktiva 

faktorer. Prognostiska faktorer förutsäger risken för återfall och för tidig död medan 

prediktiva faktorer avgör hur effektiv en specifik behandling förväntas vara. Exempel på 

prognostiska faktorer är ovannämnda egenskaper relaterade till cancertumören så som 

cancerstadium vid diagnos, fjärrmetastaser men även patientålder. Prediktiva faktorer är 

exempelvis HER2 och Ki67 status. Hormonreceptorstatus är också en prediktiv faktor, 

där svar på antiöstrogen behandling ses i hormonreceptorpositiva tumörer (5). ER har 

störst betydelse för förutsägelse av behandling, progesteronreceptorn (PgR) kan 

analyseras som tillägg dock finns det metaanalyser som inte kunnat påvisa något 

tilläggsvärde för markören (3). 

 

För ER/PgR-positivitet gäller >10 % infärgade cellkärnor. Brytpunkten för höga nivåer 

av ER/PgR är 50 % av infärgade cellkärnor (3). Cancern kan klassificeras som ”luminal 

A-lik” vilket är en ER-positiv, HER2-negativ cancer med lågt/intermediärt Ki67 med 

PgR≥ 20% och histologisk grad 1-2, ”luminal B-lik” vilket är en ER-positiv, HER2-

negativ, med högt/intermediärt Ki67, PgR<20 % och histologisk grad 2-3. Cancern kan 

även vara ”HER2-positiv/luminal”, vilket är en ER-positiv, HER2-positiv cancer 

oberoende av histologisk grad, Ki67 och PgR, samt s.k. ”trippelnegativ” cancer som är 

ER-negativ, PgR-negativ och HER2-negativ. Både primär och recidiv bröstcancer 

analyseras avseende hormonreceptorstatus, Ki67 samt HER2-status (5). ER-positivitet 

ses i cirka 70-85 % av alla brösttumörer, med ett samtidigt uttryck av PgR (1, 3). 

 

 

 

1.3.4 Behandlingsrekommendationer 

 

 

Idag följer bröstcancerbehandlingen ett nationellt fastställt vårdprogram som dels består 

av neoadjuvant behandling, d.v.s. en behandlingsform som föregår en annan nödvändig 

behandling, kirurgi, postoperativ strålningsbehandling (5, 14). Det ingår även adjuvant 

behandling i form av endokrint verkande läkemedel, cytostatikabehandling, samt 

målinriktad läkemedelsbehandling med exempelvis trastuzumab (5). Behandlingarna 

används både enskilt och i kombination (13).  

 

Adjuvant endokrin behandling med tamoxifen (TAM) eller aromatasinhibitorer (AI) bör 

alltid ges patienter med ER-positiv bröstcancer. Pre-, peri- och postmenopausala 

kvinnor är rekommenderade behandling med TAM, medan AI endast rekommenderas 

för postmenopausala kvinnor (5). AI kan rekommenderas de patienter som ej tål TAM, 

dock ej till funktionellt premenopausala patienter då effekt avsaknas (13). Förlängd 

endokrin behandling kan övervägas exempelvis för pre- och perimenopausala patienter 

med högre risk för återfall. Ytterliggare behandling med AI i 5 år bör erbjudas de 

postmenopausala patienter med hög risk för återfall som behandlats med TAM eller AI i 

5 år. Patienter med mycket låg risk för återfall kan avstå från adjuvant endokrin 

behandling förutsatt att balansen mellan nytta och risk är förstådd. Adjuvant behandling 
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bör startas efter eventuell cytostatikabehandling men kan påbörjas före eller efter 

strålbehandling (5). Behandlingen ger cirka 13 % absolut minskning av återfall samt 9 

% absolut minskning av bröstcancerdödligheten efter 15-års uppföljning där effekten är 

oberoende av ålder (3, 5). TAM-behandling minskar risken för lokala eller regionala 

recidiv, dödligheten i bröstcancer samt kontralateral bröstcancer (13).  

 

 

 

1.4 Tamoxifen 

 

 

TAM är en s.k selektiv östrogenreceptormodulator (SERM) vars läkemedelsmål är 

hormonreceptorn ER α och β. TAM-inbindning medför bl.a. minskad DNA-

polymerasaktivitet, blockad av östradiolupptag och minskat östrogensvar (15). TAM 

binder ER kompetetivt. Vid inbindning till de ligandbindande domänen och AF-2 i 

domän E medieras rekrytering av ko-repressorer istället för ko-aktivatorer, vilket 

resulterar i transkriptionell repression av östrogenberoende gener i celltyper vars 

transkription är beroende av AF-2. I celltyper vars transkription är beroende av AF-1 

binder TAM receptorn agonistiskt, vilket resulterar i östrogenberoende genuppreglering. 

Inbindningen av TAM i olika celltyper är vad som medför substansens anti- och 

proöstrogena effekter. Antagonistisk effekt ses i bröstvävnad, medan agonistisk effekt 

ses i benvävnad och livmodervävnad, vilket medför en ökad risk för endometriecancer 

p.g.a. de proliferativa effekterna av inbindning till AF-1 (2, 15).  

 

Behandlingstiden för adjuvant TAM-behandling är idag 5 år för ER-positiva patienter 

med bröstcancer i doser av 20 mg/dag (5, 13). TAM omvandlas till två aktiva 

metaboliter, 4-hydroxitamoxifen (4-OH-TAM) och endoxifen, vilka bildas av enzymet 

CYP2D6 (1, 2).  

 

Cirka en tredjedel av de bröstcancerpatienter som behandlas med adjuvant TAM-

behandling i 5 år kommer att få återfall i sjukdomen inom 15 år (1, 2). Det är därför 

önskvärt att kunna förutsäga effekten av tamoxifenbehandling hos bröstcancerpatienter 

vid val av behandlingsterapi. En del av ER-positiva brösttumörer påvisar en de novo 

resistens mot tamoxifen, vilket medieras av lågt ER-uttryck. Det finns även en 

förvärvad resistens mot läkemedlet som kan förklaras av flera olika mekanismer, 

exempelvis överuttryck av koaktivatorer, underuttryck av korepressorer och aktivering 

av signaleringsvägar för tillväxtfaktorreceptorer som kan aktivera ER (1). Andra 

förslagna mekanismer är inaktiva alleller av CYP2D6, vilket minskar omvandlingen till 

aktiva TAM metaboliter, men även mekanismer som involverar överuttryck av proteinet 

amplified in breast cancer-1 (AIB1), överskott av EGFR PI3K/AKT-signalering som 

aktiverar ER samt fosforylering av serin-305 hos ER (2).  

 

 

 

1.5 Biomarkörer  

 

 

Biomarkörer är mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar som används för 

hälsorelaterade bedömningar, så som till exempel sjukdomsrisk (16). Tumörceller 

metaboliserar och utsöndrar molekylära produkter som kan användas som indikatorer 

för tumörstadie, för att monitorera behandlingssvar samt förutsäga återfall av 
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sjukdomen. Exempel på dessa produkter är hormoner, antigen, aminosyror, enzymer 

och specifika cellmembranproteiner (17). 

 

 

 

1.5.1 Nuvarande kliniska biomarkörer vid bröstcancer  

 

 

De prognostiska och behandlingsprediktiva markörerna används för att bättre förstå 

bröstcancerbiologi och för att individualisera behandlingsterapier. Instrumenten som 

används för att analysera dessa markörer är relativt okänsliga (1, 3), det finns bl.a. 

patienter som behandlats adjuvant som får återfall där annan behandling kanske varit av 

större nytta. Det är därför viktigt att få mer kunskap inom molekylärbiologin, 

exempevis gällande effekten av olika behandlingar och hur de regleras på 

molekylärbiologisk nivå, hur den okontrollerande celltillväxten regleras och vilka 

faktorer som är invovlerade. Nya tekniker krävs för att vidare belysa samspelen mellan 

celler, tumörfaktorer och cancerbehandlingar. Modern teknologi kan vidare användas 

för att utveckla och bekräfta studerade biomarkörer som eventuellt kan förutsäga 

behandlingsfördel och återfall hos patienter (1). Ett exempel är farmakogenomik, vilket 

är en teknik där variationer i gener och genprodukter studeras i relation till påverkan på 

behandlingssvar. Dessa analyser kan omfatta analys av tusentals faktorer på DNA-, 

RNA- och proteinnivå men även vara riktade mot markörer så som HER2 (3). I 

framtiden kanske det även är möjligt med nya tekniker och ny kunskap att applicera 

detta på individnivå för att ytterligare individualisera behandlingsterapier för 

bröstcancerpatienter.  

 

Marköranalyser i kliniken skall genomföras på ett kvalitetskontrollerat och validerat sätt 

då det är viktigt för prognosbestämning och val av behandlingar i bröstcancerprocessen 

(5). Användandet av dessa prognostiska och prediktiva markörer bör vara 

evidensbaserat, precis som den medicinska behandlingen är. Det innebär att 

retrospektiva studiers resultat skall upprepas i prospektiva kliniska studier och/eller 

retrospektiva metaanalyser. Markören bör också utvärderas i förhållande till andra redan 

etablerade markörer för att se om markören i fråga exempelvis ger någon 

tilläggsinformation. Även använd analysmetod ska kvalitetssäkras innan rutinmässig 

användning kan påbörjas (3). 

 

I klinisk rutin analyseras idag genamplifikationen för HER2, uttryck av Ki67 och 

receptorerna ER och PgR. Patienter med HER2-positiva tumörer svarar på målinriktad 

behandling mot HER2. Cirka 80-85 % av brösttumörer uttrycker ER/PgR, som 

kvantitativt korrelerar med behandlingssvar av TAM eller AI. ER-positiv status är den 

faktor som påvisar behov av endokrin behandling. Förutsägelse av den enskilda 

individens nytta av adjuvant behandling eller huruvida patienten i en given situation 

kräver adjuvant behandling är idag inte möjlig och bedömning av behandling sker 

fortfarande baserat på gruppnivå (3, 5).  

 

 

 

1.5.2 Potentiella framtida biomarkörer vid bröstcancer 

 

 



14 
 

Homeobox B13 (HOXB13) genen kodar för transkriptionsfaktorn HOXB13 som reglerar 

aktiviteten av andra gener. Flera studier visar även att HOXB13 har en roll i 

tumörutveckling med exempelvis effekter på cellcykeln, proliferation, angiogenes och 

invasion (1, 18). 

 

Genen för Interleukin 17 receptor B (IL17RB/IL17BR) kodar för cytokinreceptorn 

IL17RB vars signaleringsväg främjar utveckling av bröstcancer (19, 20). 

 

Epidermal growth factor receptor (EGFR/HER1) ingår i tyrosinkinas-familjen av fyra 

olika receptorer (21). Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) är också en 

medlem i EGFR-familjen som initierar cellsignalering för cellproliferation och även 

tumörgenes. Amplifiering eller överuttryck av HER2-genen ses i cirka 10-30 % av 

bröstcancrar och fungerar både som en prognostisk och prediktiv biomarkör (22). 

 

Signaleringsvägen Phosphatidylinositol 3-kinas(PI3K)/Akt/Mammalia target of 

rapamycin (mTOR) kan aktiveras av EGFR för att inducera överlevnad, proliferation 

och translation som är essentiellt för tumörceller. Akt är den primära mediatorn av 

signalering initierad av PI3K. mTOR complex 1 (mTORC1) är ett proteinkomplex som 

reglerar fosforyleringen av serin (s) 167 hos ER, mTORC1 har en viktig roll vid kontroll 

av exempelvis tillväxtsignalering och translation (23, 24). 

 

Amplified in breast cancer-1 (AIB1) är en ko-aktivator av ER. AIB1 förstärker östrogen-

beroende gentranskription, interagerar med signalmolekyler som medierar överlevnad, 

migration och proliferation av celler (25, 26). I bröstcancer medierar AIB1-överuttryck 

östrogenberoende och oberoende cellproliferation och gör cellen resistent mot 

antiöstrogener (26). 

 

C-X-C motif ligand 10 (CXCL10) är ett kemokin som binder C-X-C motif receptor 3  

(CXCR3). CXCL10 rekryterar T-celler och det är även visat att CXCL10 är invovlerad i 

olika sjukdomar, bl.a. cancer. Genom inverkan på olika signaleringsvägar, exempelvis 

PI3K signaleringsvägen, kan ett överuttryck bidra till bröstcancerutveckling. CXCR3 är 

en receptor för CXCL10 som existerar i två isoformer A och B. Isoform A medierar 

kemotaxi av bl.a. cancerceller, proliferativ signalering. Isoform B medierar inhibering 

av proliferation och cellmotilitet (27, 28).  

 

CYP2C19 är ett enzym tillhörande cytokrom P450 familjen och kodas av CYP2C19 

genen som existerar i två polymorfer CYP2C19*2 (icke-funktionella) och CYP2C19*17 

(ultra-snabb). Enzymet spelar en roll i både metabolismen av östron och östradiol samt 

tamoxifen (29).  

 

Remodeling and spacing factor 1 (RSF1) är ett kromatinremodelleringsprotein som 

kodas av RSF1-genen och reglerar genuttryck och cellproliferation (30). 

 

CCND1 är en gen som kodar för cellcykelregulatorn Cyklin D1 vars överexpression av 

proteinet gynnar bröstcancercellers proliferation. Genen för cyklin D1 är amplifierad i 

cirka 5-10 % av bröstcancrar (30). 
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2 Syfte och metod 
 

2.1 Syfte 

 

 

Syfte med detta litteraturarbete var att undersöka om specifika biomarkörer kan 

förutsäga behandlingseffekten av tamoxifen hos kvinnor med bröstcancer.  

 

Specifik frågeställning var huruvida tamoxifens effekt kan förutsägas med hjälp av 

prediktiva biomarkörer vid behandling av östrogenreceptorpositiv bröstcancer hos pre- 

och postmenopausala kvinnor.  

 

 

 

2.2 Metod  

 

 

Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på vetenskapliga artiklar och kliniska 

prövningar från databasen Pubmed inom området endokrin behandling av bröstcancer. 

Arbetet innefattade artikelsökning vilket utfördes under januari 2019. Sökord som 

användes var ”tamoxifen”, ”biomarker”, ”estrogen receptor”, ”breast cancer”, vilket 

resulterade i 1228 antal träffar, begränsat till kliniska prövningar gav det 173 antal 

träffar. Sökningen begränsades vidare till artiklar som var randomiserade och studerade 

biomarkörer, innefattade kvinnligt patientmaterial, pre- och/eller postmenopausala 

patienter, patienter diagnostiserade med bröstcancer, kvinnor som behandlats adjuvant 

med tamoxifen. Artiklar som innefattade andra endokrina behandlingar än tamoxifen 

exkluderades. Utifrån dessa kriterier valdes 6 artiklar. 

 

Sökningen “Tamoxifen”, “outcome”, “estrogen receptor positive breast cancer”, 

begränsad till kliniska prövningar resulterade i 214 artiklar, varav 1 artikel valdes 

baserat på tidigare nämnda kriterier. 

 

2 artiklar valdes från en avhandling (1) som tidigare lästs, det var även här begränsat till 

artiklar som var randomiserade, studerade biomarkörer, innefattade patientmaterial med 

pre- och/eller postmenopausala kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer, 

behandlats adjuvant med tamoxifen.  

 

Flera av studierna har analyserat patientmaterial från samma originalstudier, de studier 

med samma patientmaterial benämns som 1 studie med flera understudier. Artikel 1 till 

4 är studier som analyserat data från patientmaterial i studien “Long-term follow-up of 

the randomized Stockholm trial on adjuvant tamoxifen among postmenopausal patients 

with early stage breast cancer” (31). Studie 5, 6 analyserar patientmaterial från studien 

“Two years of adjuvant tamoxifen in premenopausal patients with breast cancer: a 

randomized, controlled trial with long-term follow-up” (32). Studie 6 är en kohortstudie 

som även analyserat patientmaterial från studien “Randomized Trial of Two Versus 

Five Years of Adjuvant Tamoxifen for Postmenopausal Early Stage Breast Cancer” 

(33).  
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3 Resultat  

3.1 Patientmaterial Long-term follow-up of the randomized Stockholm 

trial on adjuvant tamoxifen among postmenopausal patients with early 

stage breast cancer 

 

Artikel 1 till 4 (23, 26, 27, 34) baseras på tumörmaterial från studien Long-term follow-

up of the randomized Stockholm trial on adjuvant tamoxifen among postmenopausal 

patients with early stage breast cancer (31). Studien var randomiserad och kontrollerad 

med syftet att jämföra adjuvant tamoxifen behandling med kontroll. Studien pågick 

mellan 1976 och 1990 i Stockholm, och inkluderade postmenopausala kvinnor ≤ 70 år 

med histologisk verifierad invasiv, ensidig bröstcancer. Tumörerna var knut-negativa 

eller positiva. Exklusionskriterier var icke-opererbar lokal cancer, avlägsna metastaser 

vid primärdiagnos, andra cancersjukdomar, medicinska kontraindikationer för 

tamoxifen och kirurgi som ej ingick i studieprotokollet. Patienterna delades in i grupper 

avseende kirurgityp, tumörtyp och samtidig terapi. Lågriskpatienter (n=1780) 

definierades som patienter med brösttumörer ≤30 mm och utan lymfknutsengagemang 

och högriskpatienter (n=958) definierades som lymfknutspositiva patienter med en 

tumörstorlek >30 mm. Innan tamoxifenrandomisering behandlades lågriskpatienter med 

mastektomi eller bröstbevarande kirurgi och strålning. Högriskpatienter behandlades 

med mastektomi (plus en randomisering för behandling med strålning eller cellgifter) 

eller endast mastektomi och strålning (då patienter ej ville randomiseras mellan 

strålning eller cellgifter). Totalt randomiserades 2738 patienter efter ovannämnda 

behandlingar. Mediantid för uppföljning var 18 år. Patienterna randomiserades till 40 

mg/dag adjuvant tamoxifenbehandling i 2 år eller ingen adjuvant endokrin behandling, 

1374 patienter behandlades med tamoxifen och 1364 patienter ingick i kontrollgruppen. 

Patienterna i tamoxifengruppen randomiserades på nytt efter 2 år om de var 

sjukdomsfria till ytterligare tamoxifenbehandling i 3 år (n = 400) eller att ingen 

ytterligare behandling (n = 396). Studiedesign och protokoll godkändes av Karolinska 

Institutets etikkommitté.  

 

 

Studie 1 - Predictive relevance of HOXB13 protein expression for 

tamoxifen benefit in breast cancer (34) 
Jerevall PL, Jansson A, Fornander T, Skoog L, Nordenskjöld B, Stål O. 

Breast Cancer Res. 2010;12(4):R53. doi: 10.1186/bcr2612. Epub 2010 Jul 22. 
 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att undersöka det behandlings-prediktiva värdet av proteinet 

HOXB13 för tamoxifenbehandlad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor. För 

sammanfattning av studie 1 se tabell III. 

 

 

Studiedesign  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jerevall%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20649975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jansson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20649975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fornander%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20649975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skoog%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20649975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordenskj%C3%B6ld%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20649975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C3%A5l%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20649975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predictive+relevance+of+HOXB13+protein+expression+for+tamoxifen+benefit+in+breast+cancer
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Av originalstudiens 1780 lågriskpatienter analyserades tumörvävnad från 912 kvinnor 

avseende HOXB13-uttryck i denna studie. Av 912 patienter var 686 patienter ER-

positiva, 473 patienter behandlades med tamoxifen och 439 fick ingen 

tamoxifenbehandling. Uppföljningsdata hämtades från regionala befolkningsregister 

samt Sveriges dödsorsaksregister. 

 

Tumörmaterialet bedömdes immunhistokemiskt (IHC) i efterhand avseende 

hormornreceptorstatus (ER och PgR) samt HER2-status. Tissue Micro Array (TMA) 

konstruerades av tumörmaterialet för IHC analys av HOXB13 proteinet. För att klassas 

som positiv ER/PgR-status skulle kärnan färgas i >10 % av tumörceller (cut-off level) 

eller i klinisk praxis vara 0.10 fmol/µg DNA. IHC infärgning i kärnan av HOXB13 

graderades som negativ, svag, medel eller stark. Lågt uttryck av proteinet var en negativ 

eller svag färgning medan högt uttryck var medel till stark färgning.  

 

Överlevnads-kurvor för statistisk analys illustrerade utfall i form av avlägsen återfallsfri 

överlevnad (DRFS) och bröstcanceröverlevnad (BCS). DRFS definierades som tid från 

diagnos till återfall eller bröstcancer-orsakad död. BCS definierades som tid gången från 

diagnos till död relaterad till bröstcancer. 

 

Resultat  

 

 

IHC-analys lyckades utföras i 866 av 912 tumörprover, där 258 tumörprover påvisade 

högt proteinuttryck av HOXB13 och 608 visade lågt uttryck. Kaplan-Meier kurvorna 

påvisade att tamoxifenbehandling hos patienter med ER-positiva tumörer med lågt 

uttryck av HOXB13 gav statistiskt signifikanta ökningar av överlevnad i form av DRFS 

och BCS (p=0,00002 respektive p=0,00008), detta var även signifikant för patienter 

med ER-positiva och PgR-positiva tumörer (DRFS p=0,00001, BCS p=0,00004). 

Hazardkvoten (HR) för ER-positiva patienter med lågt HOXB13-uttryck var 0,38 för 

avlägsna återfall och 0,35 för bröstcancerdöd (p=0,000048 respektive p=0,00016). Hos 

patienter med högt uttryck var HR 0,88 för avlägsnaåterfall samt 0,84 för 

bröstcancerdöd (p=0,69 respektive p=0,67). Multivariate interaktionsanalysen mellan 

HOXB13 uttryck och tamoxifeneffekt hos ER-positiva patienter var statistiskt 

signifikant för DRFS (p=0,035) men inte för BCS (p=0,60). Hos ER-/PgR-positiva var 

dessa resultat ej statistiskt signifikanta för DRFS (p=0,072) eller BCS (p=0,059). Vidare 

visade resultaten att patienter med högt proteinuttryck av HOXB13 ej drog nytta av 

tamoxifenbehandling, då ingen skillnad påvisades vid jämförelse av 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen avseende DRFS och BCS.  

 

 

 

Studie 2 - Activation of Akt, mTOR, and the estrogen receptor as a 

signature to predict tamoxifen treatment benefit (23) 
Bostner J, Karlsson E, Pandiyan MJ, Westman H, Skoog L, Fornander T, Nordenskjöld B, Stål O. 

Breast Cancer Res Treat. 2013 Jan;137(2):397-406. doi: 10.1007/s10549-012-2376-y. Epub 2012 Dec 15. 
 

Syfte 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bostner%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23242584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlsson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23242584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pandiyan%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23242584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westman%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23242584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skoog%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23242584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fornander%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23242584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordenskj%C3%B6ld%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23242584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C3%A5l%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23242584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Activation+of+Akt%2C+mTOR%2C+and+the+estrogen+receptor+as+a+signature+to+predict+tamoxifen+treatment+benefit
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Syftet med studien var att undersöka potentiella biomarkörer för prognos och 

behandlingseffekt av tamoxifen hos postmenopausala kvinnor med lymfknuts-negativ 

bröstcancer. Biomarkörerna som undersöktes var fosforylerad (p) Akt-serin(s) 473, p-

mTOR-s2448 samt p-ER-s167/-s305. För sammanfattning av studie 2 se tabell III. 

 

Studiedesign 

 

 

Tumörmaterial från 912 lågriskpatienter analyserades. IHC utfördes på TMAs av 

tumörmaterialet. Antikroppar användes för påvisning av aktivering av mTOR eller Akt. 

Färgningsintensiteten för vardera biomarkör (i kärnan och/eller cytoplasman) 

graderades som negativ, svag, medel eller stark (procentuellt respektive 0, 1, 2 och 3 

poäng-skala) eller med en histologipoängsskala från 0 till 6. Uttryck klassificerades som 

positiv eller negativ. P-mTOR-positivitet var stark färgning i >25 % av cellerna. P-Akt-

positivitet var histologiskpoäng på 3 för färgning i cytoplasman samt 4 för kärnan. P-

ER-s167-positivitet var en stark färgning >75 % av cellerna, för p-ER-s305-positivitet 

gällde synlig infärgning >1 % av kärnan i cellerna. Uttryck i cytoplasman för de båda p-

ER proteinerna graderades som negativ eller positiv.  

 

Resultat  

 

 

Uttryck av p-Akt i cytosolen påvisade inget behandlingsprediktivt värde. Låg uttryck av 

p-mTOR associerades med fördelaktig tamoxifenbehandling (n=273) över kontroll 

(n=269) (p=0,00003 för lågt p-mTOR uttryck), detta gällde även för analys på PgR-

positiva (n=313, p<0,00001 för PgR-positiva). Högt uttryck av p-mTOR indikerade 

reducerat behandlingssvar (p=0,55 för högt p-mTOR, p=0,78 för PgR-positiva) för 

tamoxifen-gruppen (n=42) jämfört kontroll (n=35). Vidare analys av p-mTOR hos PgR-

positiva patienter stärkte resultatet, p-värdet var 0,064 för interaktionen mellan p-mTOR 

och TAM-effekt. Vidare visade resultaten att högt uttryck av nukleärt p-Akt var 

prediktivt för reducerat behandlingssvar för tamoxifen. Endast p-ER-s167 påvisade 

ingen signifikans i interaktionstestet för TAM-effekt för jämförelse av högt eller lågt 

uttryck, dock pekade resultaten mot ett minskat behandlingssvar med signifikans både 

lågt och högt uttryck. Kombinationen av p-ER-s167 och -s305 (p-ER) var associerat till 

reducerat behandlingssvar, p-värdet för interaktion med behandlingssvar var ej 

statistiskt signifikant.  

 

Analys av alla biomarkörer (p-Akt, p-mTOR samt p-ER) med minst två positiva 

markörer visar likartad återfallsfri överlevnad för obehandlade patienter som för 

patienter behandlade med tamoxifen, behandlingseffekten minskade med ökat antal 

positiva markörer. För patienter utan positivt uttryck för p-ER, p-Akt, p-mTOR var 

TAM-svaret statistiskt signifikant jämfört med kontroll (se tabell I). För patienter med 

en positiv markör var TAM-svaret precis statistiskt icke-signifikant jämfört med 

kontroll och för de med två till tre markörer var svaret icke-signifikant jämfört med 

kontroll (se tabell I). Interaktionstestet för kombinerade markörer var signifikant med 

behandling, se tabell I. Kombination av positivitet för p-ER och p-mTOR eller p-Akt 

påvisade en icke statistisk signifikant nytta för tamoxifengruppen jämfört med 

kontrollgruppen, mest uppenbart var det för p-ER kombinerad med p-Akt (se tabell I). 

Totalt var 458 tumörprover positiva för p-Akt, 95 tumörprover var positiva för p-

mTOR.  
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Tabell I. Resultat från studie 2 avseende Cox regressionsanalys av tamoxifennytta hos ER-

positiva patienter i tamoxifengruppen jämfört med kontrollgruppen i relation till p-Akt-s473, p-

mTOR-s2448 samt p-ER-s167/-s305 (p-ER) samt kombinationen av alla tre. 

Analyserad markör Hazardkvot p-värde för 

regressionsanalys 

p-värde för 

interaktionsanalys 

p-ER, p-Akt, p-

mTOR 

 0 markörer positiva  

 1 markör positiv 

 2-3 markörer 

positiva 

 

 

0,30 

0,60 

0,74 

 

 

0,00017 

0,062 

0,45 

 

0,029 

 

p-ER och p-mTOR 

 negativ 

 positiv 

 

p-ER och p-Akt 

 negativ 

 positiv 

 

 

0,45 

0,60 

 

 

0,45 

1,0 

 

 

0,000067 

0,40 

 

 

0,000021 

0,91 

 

0,25 

 

 

 

0,024 

    
 p fosforylerad, ER estrogen receptor, mTOR Mammalia target of rapamycin. 

 

 

 

Studie 3 - Oestrogen receptor co-activator AIB1 is a marker of tamoxifen 

benefit in postmenopausal breast cancer (26) 
Weiner M, Skoog L, Fornander T, Nordenskjöld B, Sgroi DC, Stål O. 

Ann Oncol. 2013 Aug;24(8):1994-9. doi: 10.1093/annonc/mdt159. Epub 2013 May 12. 

 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att undersöka den prediktiva och prognostiska rollen av 

markören AIB1 för tamoxifenbehandling genom att bedöma proteinuttrycket i tumörer 

och korrelera det till behandlingseffekt av tamoxifen. För sammanfattning av studie 3 se 

tabell III. 

 

Studiedesign 

 

 

Tumörmaterial från 910 patientprover fanns tillgängligt varav 814 tumörer analyserades 

för AIB1-proteinuttryck. Analyserna innefattade TMA av tumörcellerna samt IHC för 

AIB1. Proportionen av färgade celler samt intensiteten kombinerades för att ge 

totalpoäng från 0 till 6, där poäng från 0 till 3 indikerade lågt genuttryck och 5 till 6 

högt uttryck. ER-positivitet definierades som kärnfärgning i >25 % av celler eller >0,05 

fmol/µg DNA. Ett högt uttryck av ER definierades som >90 % positiva celler.  

 

Resultat  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weiner%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23670096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skoog%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23670096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fornander%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23670096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordenskj%C3%B6ld%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23670096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sgroi%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23670096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C3%A5l%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23670096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oestrogen+receptor+co-activator+AIB1+is+a+marker+of+tamoxifen+benefit+in+postmenopausal+breast+cancer
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Av de analyserade tumörerna hade 31,7 % högt uttryck av AIB1, d.v.s. cirka 258 

tumörer. 

 

Resultaten för överlevnads-kurvorna och Cox regressionsanalysen påvisade ingen 

skillnad avseende återfallsfri överlevnad i relation till lågt uttryck av AIB1 mellan 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen med samtidig ER-positivitet.  

 

Högt uttryck av AIB1 visade fördelaktighet med tamoxifenbehandling jämfört med 

kontroll avseende återfallsfri överlevnad (p= 0,006) samt bröstcanceröverlevnad 

(p=0,0015). Interaktionstestet för AIB1 och nytta av TAM (justerad för andra 

prognostiska faktorer) var statistiskt signifikant (p=0,023). Hos patienter med högt 

uttryck av AIB1 med samtidig hög ER-positivitet (ER >90 %) påvisades statistisk 

signifikans för interaktion mellan AIB1 och nytta av TAM (p<0,001), vilket visar att 

AIB1 är prediktivt som tillägg till ER. ER-positiva patienter med högt uttryck av AIB1 

samt HER2 påvisade resistens mot tamoxifenbehandling. 

 

 

 

Studie 4 - C-X-C ligand 10 and C-X-C receptor 3 status can predict 

tamoxifen treatment response in breast cancer patients (27) 
Hilborn E, Sivik T, Fornander T, Stål O, Nordenskjöld B, Jansson A. 

Breast Cancer Res Treat. 2014 May;145(1):73-82. doi: 10.1007/s10549-014-2933-7. Epub 2014 Apr 9 
 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan prognos och förutsägelse av 

tamoxifenbehandling och uttryck av CXCL10 och CXCR3. För sammanfattning av 

studie 4 se tabell III. 

 

Studiedesign 

 

 

Studien är en retrospektiv kohortstudie som undersökte tumörmaterial från 912 

kvinnliga lågriskpatienter med avseende på bröstcancer. 

 

TMAs av tumörmaterialet analyserades IHC för uttryck av CXCL10 samt CXCR3 och 

bedömdes med en skala från 0 till 3, där – indikerade ingen infärgning, + svag, ++ 

medel och +++ stark. Lågt uttryck var ingen eller svag färgning, högt uttryck var medel 

till stark.  

 

Resultat  

 

 

För 335 av 793 tumörprover bedömdes CXCL10-uttrycket som starkt, 224 bedömdes 

som medel. För 303 av 735 tumörprover bedömdes CXCR3-uttrycket som starkt och 

282 som medel.  

 

Högt uttryck av CXCL10 gav markant förbättrad tamoxifeneffekt hos ER-positiva 

patienter jämfört med lågt uttryck avseende lokal återfallsfri överlevnad (se tabell II). I 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hilborn%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sivik%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fornander%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C3%A5l%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordenskj%C3%B6ld%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jansson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24715380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C-X-C+ligand+10+and+C-X-C+receptor+3+status+can+predict+tamoxifen+treatment+response+in+breast+cancer+patients
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kontrollgruppen påvisades inget prediktivt värde av CXCL10-uttryck avseende 

bröstcancerspecifik överlevnad eller avlägsen återfallsfri överlevnad.  

 

Vidare visade resultaten att ER-positiva patienter med högt uttryck av CXCR3 hade 

förbättrad tamoxifeneffekt jämfört med kontrollpatienter (se tabell II). Patienter med 

lågt uttryck påvisade ingen statistisk signifikant TAM-effekt jämfört med 

kontrollpatienter. Interaktionstestet för CXCR3 och tamoxifeneffekt var signifikant 

gällande DRFS (p=0,04).  
 

Tabell II. P-värden för överlevnadsanalys av CXCL10 och CXCR3-uttryck i relation till 

behandlingseffekt avseende utfallsvariablerna BCSS, LRFS, DRFS.  

Analyserad markör  p-värde för BCSS p-värde för LRFS p-värde för 

DRFS 

CXCR3 

-/+  

++/+++ 

 

CXCL10 

 -/+ 

 ++/+++ 

 

0,65 

<0,001 

 

 

 

 

0,68 

<0,001 

 

 

0,77 

0,01 

 

0,72 

0,009 

 

    
BCSS breast cancer-specifik survival, LRFS local recurrence-free survival, DRFS distant recurrence-free 

survival, CXCL10 C-X-C motif ligand 10, CXCR3 C-X-C motif receptor 3. 

 

Tabell III. Sammanfattande tabell över studie 1 till 4 som baserades på patientmaterial från 

studien Long-term follow-up of the randomized Stockholm trial on adjuvant tamoxifen among 

postmenopausal patients with early stage breast cancer. 

Studie  Syfte  Studiedesign Resultat 

1 Undersöka det 

prediktiva värdet av 

HOXB13 för TAM-

behandling. 

Retrospektiv, 

TMA, IHC- och  

statistisk analys. 

Högt uttryck av HOXB13 

markör för mindre fördelaktig 

TAM-behandling. 

Avsaknad/lågt uttryck kan 

förutsäga effekt i form av 

längre DRFS och BCS. 

2  Undersöka p-Akt, p-

mTOR samt p-ER-

s167/-s305 som 

potentiella 

biomarkörer för 

prognos och TAM-

effekt.  

 

Retrospektiv, 

TMA, IHC- och 

statistisk analys. 

p-mTOR ensam, p-ER i 

kombination med p-mTOR 

och P-Akt kan vara prediktiva 

markörer för ett reducerat 

TAM-svar. 

3  Undersöka AIB1 som 

prediktiv och 

prognostisk markör 

av TAM-behanding. 

Retrospektiv, 

TMA, IHC- och 

statistisk analys. 

Högt uttryck av AIB1 

förutsäger fördelaktig TAM-

behandling. Högt uttryck av 

AIB1 med ett samtidigt uttryck 

av HER2 påvisar TAM-

resistens.  
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4  Undersöka 

sambandet mellan 

prognos och 

förutsägelse av 

TAM-behandling och 

CXCL10 och 

CXCR3. 

Retrospektiv 

kohortstudie, 

Retrospektiv, 

TMA, IHC- och 

statistisk analys. 

CXCL10 och CXCR3 kan 

användas som prediktiv 

markör för förbättrat TAM-

svar.  

HOXB13 homeobox 13, TMA tissue microarray, IHC immunohistochemistry, DRFS distans recurrence-

free survival, BCS breast cancer survival, TAM tamoxifen, p phosporylated, ER estrogen receptor, 

mTOR Mammalia target of rapamycin, AIB1 Amplified in breast cancer 1, HER2 Human epidermal 

growth factor receptor 2, CXCL10 C-X-C motif ligand 10, CXCR3 C-X-C receptor 3. 

 

 

3.2 Patientmaterial Two years of adjuvant tamoxifen in premenopausal 

patients with breast cancer: a randomized, controlled trial with long-term 

follow-up  

 

Artikel 5, 6 (25, 35) baseras på tumörmaterial från den randomiserade och kontrollerade 

studien Two years of adjuvant tamoxifen in premenopausal patients with breast cancer: 

a randomized, controlled trial with long-term follow-up (32) vars syfte var att 

undersöka effekten av tamoxifen jämfört kontroll utan behandling i relation till den 

primära utfallsvariabeln återfallsfri överlevnad  och den sekundära variabeln generell 

överlevnad. Återfallsfri överlevnad definierades som frånvaro av lokala, regionala, 

avlägsna återfall och bröstcancer-specifik död, dock ej kontralateral bröstcancer. Från 

1986 till 1991 inkluderades premenopausala kvinnor eller de under 50 år med grad II 

invasiv bröstcancer (patienter ansågs vara premenopausal till och med sista året efter 

sista menstruationen). Patienter inkluderades oavsett hormonreceptorstatus. Studien 

fastställde receptorstatus där 385 av 564 var ER- och/eller PgR-positiva. I 

studiepopulationen randomiserades 276 patienter till adjuvant tamoxifenbehandling och 

288 till kontroll, i två olika studiecenter. I center 1 inkluderades 137 patienter och 427 

patienter i center 2. Patientegenskaper i de två grupperna var lika med undantag av en 

högre andel större tumörer i tamoxifengruppen. Inkludering av 500 patienter var målet 

för en power på 90 %. Alla patienter behandlades med kirurgi (mastektomi eller 

bröstbevarande kirurgi) och strålningsbehandling. Dosering i studiecenter 1 var 40 mg 

TAM dagligen medan dosen för patienter i center 2 var 20 mg TAM dagligen. 

Uppföljningsschemat var lika för både tamoxifengruppen och kontrollgruppen med 5-

års uppföljningstid innehållande årlig mammografi och undersökningar. Mediantid för 

uppföljning var 13,9 år för patienter utan bröstcancer-händelse. Primär utfallsvariabel 

var återfallsfri överlevnad (frånvaro av lokalt, regionalt, avlägset återfall eller 

bröstcancerspecifik död) och sekundär var generell överlevnad (inkluderat ospecifik 

dödsorsak). 

 

 

Studie 5 - AIB1 is a predictive factor for tamoxifen response in 

premenopausal women (25) 
Alkner S, Bendahl PO, Grabau D, Lövgren K, Stål O, Rydén L, Fernö M; Swedish and South-East 

Swedish Breast Cancer Groups. 

Ann Oncol. 2010 Feb;21(2):238-44. doi: 10.1093/annonc/mdp293. Epub 2009 Jul 23. 

 

Syfte 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alkner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19628566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bendahl%20PO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19628566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grabau%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19628566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B6vgren%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19628566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C3%A5l%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19628566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ryd%C3%A9n%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19628566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%B6%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19628566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swedish%20and%20South-East%20Swedish%20Breast%20Cancer%20Groups%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swedish%20and%20South-East%20Swedish%20Breast%20Cancer%20Groups%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=AIB1+is+a+predictive+factor+for+tamoxifen+response+in+premenopausal+women
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Syftet med studien var att undersöka den behandlingsprediktiva och prognostiska rollen 

för AIB1. För sammanfattning av studie 5 se tabell IV. 

 

Studiedesign 

 

 

Tumörmaterial från 500 patienter var tillgängligt. TMAs av vävnadsmaterialet 

analyserades IHC för nukleärt AIB1. Totalt 349 fall inkluderades för bedömning. 

Infärgningen bedömdes gällande proportion infärgning och samt dess intensitet. Dessa 

två värden adderades för att ge ett totalvärde från 0 till 6. Lågt uttryck av AIB1 var 

värden <5, högt uttryck var värden ≥5. IHC utfördes för ER och PgR, där nukleär 

infärgning >10 % ansågs som positiv receptorstatus. Nottingham histological grade 

(NHG) användes också för analys av andra tumöregenskaper, där värden 1 till 2 var låg 

och 3 högt.  

 

Resultat  

 

 

Ett högt uttryck av AIB1 korrelerade med ER-negativitet (p=0,02) och PgR-negativitet 

(p=0,001). 

 

Hos patienter med lågt uttryck av AIB1 återfanns ingen skillnad mellan 

utfallsvariablerna RFS (p=0,8) och OS (p=1.0) i relation till TAM, vilket indikerar 

ingen behandlingseffekt i denna grupp.  

 

Hos ER-positivta patienter med högt uttryck av AIB1 i tamoxifengruppen ökade både 

återfallsfri överlevnad (p=0,002) och generell överlevnad (p=0,003) signifikant jämfört 

med kontroll. Interaktionstestet för högt uttryck i tamoxifengruppen vid TAM vs. 

kontroll var signifikant för återfallsfri överlevnad (p=0,001) och för generell överlevnad 

(p=0,005). Ingen effekt av TAM sågs i den ER-negativa gruppen, för varken lågt eller 

högt uttryck av AIB1 jämfört med kontrollgruppen. 

 

Tabell IV. Sammanfattande tabell över studie 5. 

Studie  Syfte Studiedesign Resultat 

5  Undersöka den 

prognostiska och 

behandlingsprediktiva 

rollen för AIB1.  

Retrospektiv, 

TMA, IHC- 

och statistisk 

analys. 

 

Högt uttryck av AIB1 kan 

vara en prediktiv markör för 

förbättrat TAM-svar hos ER-

positiva patienter.  

AIB1 amplified in breast cancer 1, TMA tissue microarray, IHC immunohistochemistry, TAM tamoxifen, 

ER estrogen receptor. 

 

 

3.3 Patientmaterial Randomized Trial of Two Versus Five Years of 

Adjuvant Tamoxifen for Postmenopausal Early Stage Breast Cancer 

 

Kohortstudie 6 (35) analyserade material från studien Randomized Trial of Two Versus 

Five Years of Adjuvant Tamoxifen for Postmenopausal Early Stage Breast Cancer (33) 

vilket var en randomiserad, öppen, multicenter studie. Syftet var att jämföra 2- och 5-års 

adjuvant tamoxifenbehandling hos postmenopausala kvinnor med bröstcancer. 
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Inklusionskriterier var kvinnligt kön, postmenopausal, <75 år, opererbar lymfknuts-

positiv eller negativ invasiv bröstcancer. Patienter inkluderades i studien mellan åren 

1983 och 1991. Vissa behandlingscentrum (ej nämnda) valde dock att fortsätta 

randomisera fler patienter efter 1991. Detta ökade antalet patienter till >5000 som 

randomiserats till 2 år eller längre tamoxifenbehandling. Fyra av fem center inledde 

behandling efter primär kirurgi förutom centrat i Stockholm, där patienter inkluderades 

efter en 2årig intitial tamoxifenbehandling då dessa patienter även inkluderades i en 

annan pågående studie. Kriterier så som primärterapi (modifierad radikal mastektomi 

eller bröstbevarande kirurgi i kombination med lymfknutsdissektion för 

lymfknutspositiva patienter), cancerstadie, ER-status, daglig tamoxifendos och 

uppföljningsrutiner var tillåtna att skilja lite mellan de fem olika centra. Tidigare 

nämnda inklusionskriterier skulle dock vara desamma och jämförelsen av de olika 

behandlingsregimerna skulle vara opartisk och ej påverka studieresultatet. Rutiner, 

inklusive uppföljning var desamma i alla centra för att studien skulle vara opartiskt även 

om den var öppen. Mediantid för uppföljning var 3½ -5 ½ år. Strålningsterapi erbjöds 

till de patienter som behandlats med bröstbevarande kirurgi. I ett centrum behandlades 

högriskpatienter (lymfknutspositiva tumörer >50mm) med cellgifter. Adjuvant 

cellgiftsbehandling utfördes i kombination med tamoxifenbehandling hos totalt 89 

patienter som var återfallsfria efter 2 år. Primära utfallsvariabler var händelse-fri och 

generell överlevnad. Originalstudien kunde inte påvisa någon statistisk signifikant 

skillnad mellan de centra som använde en 20mg daglig tamoxifendos eller en 40mg 

daglig tamoxifendos. 

 

 

Studie 6 - Exploring the two-gene ratio in breast cancer-independent 

roles for HOXB13 and IL17BR in prediction of clinical outcome (35) 
Jerevall PL, Brommesson S, Strand C, Gruvberger-Saal S, Malmström P, Nordenskjöld B, Wingren 

S, Söderkvist P, Fernö M, Stål O. 

Breast Cancer Res Treat. 2008 Jan;107(2):225-34. Epub 2007 Apr 24. 
 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att undersöka om förhållandet av genuttrycken 

HOXB13:IL17BR eller uttrycket av vardera gen kan förutsäga fördelen med fortsatt 

tamoxifenbehandling i en större kohort av postmenopausala tamoxifenbehandlade 

kvinnor samt att undersöka den prognostiska effekten av generna i en kohort av 

obehandlade premenopausala kvinnor. Studie 6 sammanfattas nedan (se tabell V). 

 

Studiedesign 

 

 

Patientmaterialet i denna studie var från två olika studier, där de postmenopausala 

kvinnorna ingick i studien Randomized Trial of Two Versus Five Years of Adjuvant 

Tamoxifen for Postmenopausal Early Stage Breast Cancer och de premenopausala 

kvinnorna i Two years of adjuvant tamoxifen in premenopausal patients with breast 

cancer: a randomized, controlled trial with long-term follow-up. Endast patientmaterial 

från premenopausala patienter i kontrollgruppen undersöktes i studie 6.  

För att analysera de två generna utfördes en total RNA extraktion, cDNA syntes och 

sedan realtids-PCR.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jerevall%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brommesson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strand%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gruvberger-Saal%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malmstr%C3%B6m%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordenskj%C3%B6ld%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wingren%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wingren%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B6derkvist%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%B6%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%C3%A5l%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17453342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Exploring+the+two-gene+ratio+in+breast+cancer-independent+roles+for+HOXB13+and+IL17BR+in+prediction+of+clinical+outcome
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För den statistiska analysen var utfallsvariablerna återfallsfri överlevnad, definierad som 

tid från diagnos till något av följande; lokalt, regionalt eller avlägset återfall av 

bröstcancer eller bröstcancerorsakad död, samt bröstcanceröverlevnad, definierad som 

tid gången från diagnos till död orsakad av sjukdomen.  

 

Resultat  

 

 

RNA-uttryck för HOXB13 och IL17BR återfanns i 357 tumörprover, 264 

postmenopausala patienter och 93 premenopausala patienter. 

 

HOXB13 påverkade förhållandet mellan HOXB13:IL17BR i högst grad av det två olika 

generna. HOXB13:IL17BR visade korrelation mellan avsaknad av ER och PgR. 

 

Då ingen skillnad sågs för ER-negativa postmenopausala patienter gällande 

genuttrycken för sig eller i kombination så utfördes kommande analyser av generna 

endast för ER-positiva patienter. Lågt uttryck av HOXB13 hos postmenopausala 

kvinnor påvisade nytta av längre TAM-behandling på 5 år (p=0,010), detta påvisades ej 

för högt IL17BR uttryck. För lågt uttryck av IL17BR var förlängd behandling precis 

icke-signifikant (p=0,061) avseende den förlängda TAM-effekten. Även lågt uttryck av 

HOXB13:IL17BR ratio påvisade nytta av längre tamoxifenbehandling (p=0,021). 

Multivariate analys visade signifikans för HOXB13:IL17BR (p=0,014) och HOXB13 

(p=0,0081) som prediktiva markörer för fördelaktighet av längre behandling.  

 

 

Tabell V. Sammanfattande tabell över studie 6. 

Studie  Syfte Studiedesign Resultat 

6  Undersöka 

genförhållandet 

HOXB13:IL17BR 

samt vardera gen 

som prediktiva och 

prognostiska 

markörer.  

Retrospektiv 

kohortstudie.  

RNA-extraktion, 

cDNA-syntes och 

PCR analyser.  

Lågt genuttryck av 

HOXB13:IL17BR och 

HOXB13 kan förutsäga nyttan 

av förlängd TAM-behandling.  

HOXB13 homeobox B 13, IL17BR interleukin 17 receptor B, cDNA complementary DNA, PCR  

polymerase chain reaction, TAM tamoxifen. 

 

 

 

3.4 Patientmaterial Adjuvant tamoxifen in breast cancer: interim results 

of a comprehensive cancer center Amsterdam trial.  

Studie 7 (29) analyserar patientmaterial från den randomiserade kliniska prövningen 

Adjuvant tamoxifen in breast cancer: interim results of a comprehensive cancer center 

Amsterdam trial. Kvinnor inkluderades mellan åren 1982 till 1994 om de var 

postmenopausala och <76 år vars brösttumör kännetecknades som T1-4,N0-3,M0 . Totalt 

1662 patienter inkluderades. Patienterna randomiserades 2:1 till antingen 30 mg 

tamoxifen dagligen i 1 år eller till ingen adjuvant behandling. Efter 1 år randomiserades 

patienter i tamoxifen-gruppen till antingen ytterligare 2-års tamoxifenbehandling eller 

till ingen ytterligare behandling.  
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Utfallsvariabler var återfallsfritt intervall (RFI), definierad som tid från första 

randomisering till lokalt, regionalt eller avlägset återfall och bröstcancer-specifik död.  

 

 

Studie 7 - CYP2C19*2 predicts substantial tamoxifen benefit in 

postmenopausal breast cancer patients randomized between adjuvant 

tamoxifen and no systemic treatment (29) 
Beelen K, Opdam M, Severson TM, Koornstra RH, Vincent AD, Hauptmann M, van Schaik RH, Berns 

EM, Vermorken JB, van Diest PJ, Linn SC. 

Breast Cancer Res Treat. 2013 Jun;139(3):649-55. doi: 10.1007/s10549-013-2568-0. Epub 2013 Jun 5. 
 

Syfte 

 

 

Syftet var att analysera genetisk polymorfism av CYP2C19 enzymer gällande det 

prediktiva och prognostiska värdet hos postmenopausala bröstcancerpatienter 

behandlade med eller utan adjuvant systemisk tamoxifenbehandling. För 

sammanfattning av studie 7 se tabell VI.  

 

Studiedesign 

 

 

Tumörmaterial från 739 patienter analyserades i studien där 563 ER-positiva 

tumörprover inkluderades för analys. TMAs konstruerades och IHC-analys av ERα, 

PgR samt HER2 utfördes. ERα och PgR var positiva om ≥10 % av de invasiva cellerna 

påvisade nukleär-reaktivitet. DNA-isolering utfördes med lyckat resultat i 535 

tumörprover. På tumör-DNA utfördes sedan genotyping för CYP2C19*2 och 

CYP2C19*17.  

 

Fördelen av tamoxifenbehandling jämfördes med de olika genotyperna för CYP2C19*2 

(en eller två *2 alleler eller ingen *2 allel) samt CYP2C19*17 (en eller två *17 alleler 

eller ingen *17 allel).  

 

Resultat  

 

 

Data avseende CYP2C19*2 och CYP2C19*17 återfanns i 494 respektive 504 patienter. 

Av de 494 CYP2C19*2 patienterna var 12 homozygota bärare och 127 heterozygota. 

Av 504 CYP2C19*17 patienter var 28 homozygota och 151 heterozygota.  

 

Interaktionstestet för CYP2C19*17 genotyp och nyttan av TAM-behandling påvisade 

ingen signifikans. 

 

Signifikant interaktion återfanns mellan CYP2C19*2 genotyp och tamoxifenbehandling 

(p=0,04). Patienter med 1 eller 2 CYP2C19*2 alleler (CYP2C19*2 variant allel) 

påvisade större nytta av tamoxifenbehandling (HR=0,26, p=0,001) jämfört med 

patienter utan CYP2C19*2 alleler (HR=0,64, p=0,18). Antalet patienter med 

CYP2C19*2 variant allel var 129 (TAM=99, kontroll=30), antalet utan var 328 

(TAM=251, kontroll=77). 

 

Tabell VI. Sammanfattande tabell av studie 7. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beelen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Opdam%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Severson%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koornstra%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vincent%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hauptmann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Schaik%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berns%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berns%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vermorken%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Diest%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linn%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23736997
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=CYP2C19*2+predicts+substantial+tamoxifen+benefit+in+postmenopausal+breast+cancer+patients+randomized+between+adjuvant+tamoxifen+and+no+systemic+treatment
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Studie Syfte Studiedesign Patientmaterial Resultat 

7 Analys av 

prognostiska 

och 

prediktiva 

värdet av 

CYP2C19 

polymorfer 

för TAM-

behandling.  

Retrospektiv 

studie 

TMA, DNA-

isolering, 

IHC, 

statistisk 

analys 

 

Material från 

randomiserad 

kontrollerad studie 

som undersökte 

TAM vs kontroll 

hos kvinnor med 

postmenopausal 

bröstcancer. 

CYP2C19*2 variant 

allel identifierar 

patienter med allvarlig 

prognos som med fördel 

kan behandlas med 

TAM.  

CYP2C19 Cytochrome P450 2C19, TAM tamoxifen. 

 

 

 

3.5 Patientmaterial Controlled trial of tamoxifen as a 

single adjuvant agent in the management of early breast cancer & 

Cyclophosphamide and tamoxifen as adjuvant therapies in the 

management of breast cancer Preliminary Analysis by the CRC Adjuvant 

Breast Trial Working Party 

 

Studie 8 (36) är en kohortstudie med patientmaterial från två olika studier. I studien 

Controlled trial of tamoxifen as a single adjuvant agent in the management of early 

breast cancer (37, 38)(NATO) studerades tamoxifen som enskild adjuvant terapi hos 

pre- och postmenopausala kvinnor <75 år med tidig bröstcancer. Från 1977 till 1981 

randomiserades premenopausala patienter med positiv lymfknutsstatus och 

postmenopausala kvinnor med både negativ och positiv lymfknutstatus till antingen 

behandling med 10 mg tamoxifen två gånger dagligen i två år eller till en obehandlad 

kontrollgrupp. Behandling inleddes efter total mastektomi (med lymfknutskirurgi eller 

provtagning), lymfknut-positiva patienter behandlades med strålning. Totalt ingick 564 

patienter i tamoxifen-gruppen och 567 i kontrollgruppen, och 525 tumörprover 

analyserades för östrogenreceptoruttryck. Median uppföljningstid var fem och ett halvt 

år (37). Studie 8 (36) analyserade även patientmaterial från studien Cyclophosphamide 

and tamoxifen as adjuvant therapies in the management of breast cancer Preliminary 

Analysis by the CRC Adjuvant Breast Trial Working Party(39).Totalt inkluderades 2230 

kvinnor <75 år med grad I eller II bröstcancer i studien från 1980 till 1985. Innan 

behandling utfördes primärterapi, d.v.s. mastektomi med lymfknuts-provtagning och 

strålning för lymfknut-positiva patienter eller total mastektomi med lymfknutskirurgi 

utan strålning. Efter primärterapi randomiserades patienterna till 4 olika 

behandlingsgrupper a) kontroll utan behandling, b) 10 mg tamoxifen två gånger 

dagligen i 2 år, c) cyklofosfamid eller d) kombination av tamoxifen och cyklofosfamid. 

Endast tumörprover från a) och b) inkluderades i kohortstudien där totalt 937 patienter 

randomiserades. Mediantid för uppföljning var ca 3 år (39). Studien beskrev ej 

exklusionkriterier. De båda studiernas primära utfallsvariabel var återfallsfri överlevnad, 

vilket definierades som tid till det första återfallet av bröstcancer (lokalt, regionalt eller 

avlägset), utvecklingen av en ny tumör eller död utan tidigare händelse.  

 

 

Studie 8 - Benefit from adjuvant tamoxifen therapy in primary breast 

cancer patients according oestrogen receptor, progesterone receptor, 
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EGF receptor and HER2 status (36) 
Dowsett M, Houghton J, Iden C, Salter J, Farndon J, A'Hern R, Sainsbury R, Baum M. 

Ann Oncol. 2006 May;17(5):818-26. Epub 2006 Feb 23. 

 

Syfte 

 

 

Syftet med studien var att fastställa om biomarkörerna ER, PgR, EGFR och HER2 kan 

användas för att identifiera patienter som drar nytta av tamoxifenbehandling vid 

bröstcancer. Studie 8 sammanfattas nedan (se tabell X). 

 

Studiedesign 

 

 

Tumörmaterialet analyserades i denna studie för markörerna ER, PgR, EGFR och 

HER2. IHC analys utfördes för respektive markör, där steroidreceptorerna bedömdes 

enligt intensitet av färgning (0 till 3) samt antal celler som färgats (0 till 300). För ER 

bedömning bedömdes <1 som ER-negativ, 1-19 ER-svag och 20-300 ER-rik. För PgR 

bedöming bedömdes 0-19 som negativ och 20-300 positiv. EGFR var positiv för värden 

>35 och vid membranösinfärgning av hela membranet ansågs det som HER2-positivitet.  

 

De relativa risker som redovisas anger händelsefrekvensen i tamoxifengruppen relativt 

till den händelsefrekvens i kontrollgruppen. En relativ risk <1 indikerar att det var färre 

händelser i tamoxifengruppen jämfört med kontrollgruppen. 

 

Resultat  

 

 

Från NATO-studien mottogs 441 tumörprover och från CRC-studien mottogs 413 

tumörprover, dock var totalt 41 icke-evaluerbara och endast 813 tumörprover fanns 

tillgängliga för analys. Patienterna matchade väl mellan de två olika 

studiepopulationerna, dock bestod CRC-populationen av fler patienter i kontrollgruppen 

jämför med tamoxifengruppen.  

 

Generellt i biomarkör-gruppen påvisade de tamoxifenbehandlade patienterna en 

signifikant längre återfallsfri överlevnad jämfört med kontroll-gruppen (p <0,001). Den 

relativa risken för en händelse var 0,76, vilket indikerar en riskreduktion på 24 % för 

patienterna behandlade med tamoxifen. För de tamoxifenbehandlade patienter vars 

tumörprover fanns tillgängliga för biomarköranalys påvisade NATO-undergruppen 

signifikant bättre RFS för tamoxifenbehandlade patienter (p=0,0076) jämfört med 

kontroll-gruppen. Analysen av tamoxifennyttan nådde inte statistisk signifikans i CRC-

undergruppen (p=0,07) för patienter behandlade med tamoxifen jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

I analysen kombinerades ER-fattiga och ER-rika tumörer till en ER-positiv grupp. Av 

totalt 813 testade tumörprover var 617 st ER-positiva, 453 st PgR-positiva, 131  

st HER2-positiva och 89 st var EGFR-positiva. En grupp definierades som GFr-positiv 

vid positivitet för EGFR och/eller HER2, vilket visade sig gälla för 199 tumörprover. 

Majoriteten av tumörerna var både ER- och PgR-positiva. I den ER-positiva gruppen 

var PgR-positivitet associerat till EGFR-, HER2- och GFr-negativitet (p=0,001). I den 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dowsett%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16497822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Houghton%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16497822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iden%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16497822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salter%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16497822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farndon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16497822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A%27Hern%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16497822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sainsbury%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16497822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baum%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16497822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16497822
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ER-positiva gruppen var EGFR och HER2-positivitet låg, endast 26 patienter var ER- 

och EGFR-positiva och endast 68 patienter var ER- och HER2-positiva.  

 

Den relativa risken var 0,77 för ER-positiva och var 0,73 för ER-negativa. Det fanns en 

stark trend för tamoxifennytta i den ER-negativa gruppen, dock ej en statistisk 

signifikant nytta av TAM. Överlag fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad i 

fördelen av tamoxifen avseende ER-status enligt studie 8. 

 

För grupperna kategoriserade som PgR-negativ, PgR-positiv, HER2-negativ, EGFR-

negativ samt GFr-negativ påvisades en statistiskt signifikant fördel med TAM-

behandling jämfört med kontrollgruppen avseende den relativa risken för återfall (se 

tabell VII). HER2-positiva tumörer påvisade ingen signifikans för tamoxifenbehandling 

med avseende på relativa risken för återfall (se tabell VII).  

 

För ER-positiva patienter hade PgR-status låg effekt på nyttan av TAM hos patienterna.  

I den ER-negativa gruppen påvisade PgR-positiv status en trend för riskreduktion av 

återfall för tamoxifenbehandlade, med en riskreduktion på 54 % (se tabell VIII). Denna 

grupp utgjorde 3,2 % av totalpopulationen. Den PgR- och ER-negativa gruppen 

påvisade ingen klar nytta av TAM (se tabell VIII). Den relativa risken för återfall med 

TAM-behandling var lika i de EGFR-positiva (rr=0,73) och EGFR-negativa (rr=0,76) 

grupperna.   

 

ER och PgR kombinerades som SR-positiv (definierad som positivitet för ER och/eller 

PgR) för vidare analys, denna gruppen påvisade klar nytta av TAM-behandling. SR-

positiva/HER2-positiva patienter (n=75) påvisade ingen signifikant nytta av 

tamoxifenbehandling (se tabell IX), subgruppen av SR- (n=75) och EGFR-positiva 

patienter (n=26) verkade dra nytta av tamoxifenbehandling (se tabell IX).  

 

Tabell VII. Tabell över resultat från analys för heterogenitet avseende den relativa risken för 

återfall med tamoxifen i relation till analyserade biomarkörer. 

Analyserad biomarkör relativ risk p-värde 

ER 

 positiv 

 negativ 

 

PgR 

 positiv 

 negativ 

 

HER2 

 positiv 

 negativ 

 

EGFR 

 positiv 

 negativ 

 

GFr 

 positiv 

 negativ 

 

 

0,77 

0,73 

 

 

0,78 

0,74 

 

 

1,14 

0,70 

 

 

0,73 

0,76 

 

 

0,93 

0,71 

 

0,0060 

0,067 

 

 

0,033 

0,021 

 

 

0,55 

0,0001 

 

 

0,23 

0,0017 

 

 

0,68 

0,0004 
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ER estrogen receptor, PgR progesterone receptor, HER2 human epidermal growth factor receptor 2, 

EGFR epidermal growth factor receptor, GFr growth factor receptor. 

 

 

Tabell VIII. Tabell över resultat från analys för heterogenitet avseende skillnad i utfall enligt 

PgR-status hos ER-negativa patienter avseende tamoxifennyttan. 

Analyserad markör  relativ risk p-värde  

ER-/ 

 PgR-positiv 

 PgR-negativ 

 

0,46 

0,79 

 

0,11 

0,21 

 
ER estrogen receptor, PgR progesterone receptor. 

 

 

Tabell IX. Tabell över resultat från analys för heterogenitet avseende påverkan av 

tillväxtfaktorreceptor status på återfallsfri överlevnad hos patienter med SR-positiv status med 

avseende på tamoxifennytta.   

Analyserad biomarkör 

(n) 

relativ risk p-värde 

SR+/ 

 HER2-positivitet (75) 

 EGFR-positivitet (26) 

  

 

1,12 

0,34 

 

0,7 

0,04 

SR+ steroid receptor positive, HER2 human epidermal growth factor receptor 2, EGFR epidermal growth 

factor receptor. 
 

Tabell X. Sammanfattande tabell över studie 8. 

Studie Syfte Studiedesign Patientmaterial Resultat 

8 Fastställa om 

biomarkörerna 

ER, PgR, 

HER2 och 

EGFR kan 

användas vid 

selektion av 

patienter för 

TAM-

behandling.  

Retrospektiv 

kohortstudie 

IHC, 

statistisk 

analys 

 

Material från två 

randomiserade 

kontrollerade 

studier som 

undersökte TAM 

som enskild terapi 

jämfört kontroll 

Endast ER-status 

påvisade ingen klar 

nytta av TAM. Vid 

ER- bör PgR analys 

utföras för 

identifikation av ER-

/PgR+ patienter som 

drar nytta av TAM-

behandling. HER2+ 

roll i identifiering av 

patienter som ej drar 

nytta av TAM.  
ER estrogen receptor, PgR progesterone receptor, HER2 human epidermal growth factor receptor 2, 

EGFR epidermal growth factor receptor, ER- estrogen receptor negative, PgR progesterone receptor 

positive, HER2+ human epidermal growth factor receptor 2 positive, TAM tamoxifen. 

 

 

3.6 Patientmaterial A randomized placebo-controlled study of tamoxifen 

after adjuvant chemotherapy in premenopausal women with early breast 

cancer (National Cancer Institute of Canada—Clinical Trials Group 

Trial, MA.12) 

 

Studie 9 (30) analyserade patientmaterial från studien A randomized placebo-controlled 

study of tamoxifen after adjuvant chemotherapy in premenopausal women with early 
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breast cancer (National Cancer Institute of Canada—Clinical Trials Group Trial, 

MA.12) (40) vars syfte var att utvärdera fördelen med 5-års adjuvant 

tamoxifenbehandling jämfört med placebo efter avslutad adjuvant cellgiftsbehandling. 

Dosering av tamoxifen var 20mg dagligen i 5 år. Premenopausala kvinnor med 

histologiskt bekräftad cancer, med brösttumörer av typ T1-4,N0-2,M0, lymfknuts-positiva 

tumörer (från 1995 var också patienter med hög-risk lymfknuts-negativa tumörer 

kvalificerade) inkluderades. Patienterna skulle även ha undergått total eller delvis 

mastektomi samt dissektion av noder i armhålan. ER- och PgR-status fastställdes, där 

735 patienter var ER-positiva av totalt 1246, dock inkluderades patienter oberoende av 

receptorstatus. Exklusionskriterier var avlägsna metastaser, resterande tumörer i 

bröstvävnad eller armhålan, tidigare cancersjukdom eller andra seriösa 

sjukdomstillstånd. Patienter som använde hormonpreparat eller övervägde att bli 

gravida exkluderades också. 

 

Utfallsvariabler var återfallsfri överlevnad (definierad som tid från randomisering till 

datum för återfall, död eller sista datumet som patienten var känt vid liv) samt generell 

överlevnad (definierad som tid från randomisering till datum för död eller sista datumet 

patienter var känt vid liv).  

 

 

Studie 9 - RSF1 and not Cyclin D1 gene amplification may predict lack 

of benefit from adjuvant tamoxifen in high-risk pre-menopausal women 

in the MA. 12 randomized clinical trial (30) 
Keilty D, Buchanan M, Ntapolias K, Aleynikova O, Tu D, Li X, Shepherd L, Bramwell V, Basik M. 

PLoS One. 2013 Dec 19;8(12):e81740. doi: 10.1371/journal.pone.0081740. eCollection 2013. 
 

Syfte 

 

 

Syftet var att bedöma rollen av RSF1- och CCND1-genamplifikation som biomarkörer 

för förutsägelsen av tamoxifeneffekt baserat på tumörmaterial från MA.12 studien. För 

sammanfattning av studie 9 se tabell XII. 

 

Studiedesign 

 

 

Fluorescence in-situ hybridization (FISH) analys utfördes för att visualisera genstatus 

av CCND1 och RSF1. Resultaten klassades som amplifierad eller icke-amplifierad med 

brytningspunkt vid värde 1,8 för amplifiering.  

 

För att bedöma det prognostiska värdet användes Kaplan-Meier kurvor som beskrev 

återfallsfri överlevnad och generell överlevnad för patienter med amplifierad och icke-

amplifierad CCND1 och RSF1 gen. 

 

Resultat  

 

 

Av analyserade tumörer avsaknade 400 tumörer amplifiering av CCND1, totalt 38 

tumörer var CCND1-amplifierade. Totalt 368 st tumörprover avsaknade RSF1-

amplifiering och 45 med RSF1-amplifiering (se tabell XI). Av 27 tumörer med tillgång 

till CCND1 status var 17 tumörer ko-amplifierade av CCND1 och RSF1.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keilty%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchanan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ntapolias%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aleynikova%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shepherd%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bramwell%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basik%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24367492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24367492
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CCND1-amplifiering var associerad med trend för sämre återfallsfri överlevnad i hela 

kohorten, resultatet var dock ej statistiskt signifikant (HR=1,47, p=0,17). CCND1 var ej 

associerad till generell överlevnad med fördel av tamoxifen jämfört med 

placebobehandling. Avsaknad av CCND1-amplifiering påvisade en statistisk signifikant 

fördelaktig återfallsfri överlevnad med tamoxifenbehandling jämfört med placebo (se 

tabell IX). Liknande resultat var observerat för patienter med CCND1-amplifierade 

tumörer, det var dock ej statistiskt signifikant (p=0,17). Interaktionsvärdet för 

behandling och avsaknad av CCND1-amplifiering var 0,90. 

 

Hos de amplifierade och icke-amplifierade RSF1-grupperna sågs en högre grad av ER-

positivitet hos patienter med RSF1-amplifiering. Närvaron/frånvaron av RSF1-

amplifiering var inte associerad till en skillnad i generell överlevnad för 

tamoxifengruppen jämfört med placebogruppen. Avsaknad av RSF1-amplifiering var 

associerad till en längre återfallsfri överlevnad med fördel för tamoxifenbehandling över 

placebobehandling (se tabell XI). P-värdet för interaktionsanalys av RSF1 och 

behandling var ej statistisk signifikant (se tabell XI).  

 

Tabell XI. Tabell över resultat från Cox regressionsanalys för CCND1- och RSF1-status i 

relation till behandlingseffekt av tamoxifen jämfört med placebo avseende återfallsfri 

överlevnad. Interaktionstest utfördes för CCND1/RSF1-status och behandling.  

Genstatus (n) Hazard ratio (p-värde) p-värde för 

interaktionstest 

CCND1-gen 

 icke-amplifierad (400) 

 

 amplifierad (38) 

 

RSF1-gen 

icke-amplifierad (368) 

 

 amplifierad (45) 

 

 

0,62 (0,01) 

 

0,42 (0,17) 

 

 

0,51 (0,001) 

 

1,11 (0,89) 

 

0,90 

 

 

 

 

0,09 

 

CCND1 cyclin D1, RSF1 remodeling and spacing factor 1. 

 

 

Tabell XII. Sammanfattande tabell över studie 9. 

Studie Syfte Studiedesign Patientmaterial Resultat 

9 Bedömning av 

RSF1 och 

CCND1 som 

biomarkörer för 

förutsägelse av 

TAM-effekt.  

Retrospektiv 

studie. 

FISH, 

statistisk 

analys. 

Material från 

bröstcancerpatienter, 

randomiserad 

placebo-kontrollerad 

studie på TAM vs 

placebo.  

CCND1 ej prediktiv 

markör. RFS1 

amplifiering kan 

vara en potentiell 

negativ prediktiv 

biomarkör för 

TAM-fördel. 

CCND1 cyclin D1, RSF1 remodeling and spacing factor 1, FISH Fluorescence in-situ hybridization, 

TAM tamoxifen. 
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4 Diskussion  
 

 

Litteraturstudien syfte var att undersöka huruvida tamoxifens effekt kan förutsägas med 

hjälp av prediktiva biomarkörer vid behandling av ER-positiv bröstcancer hos kvinnor, 

specifikt pre och postmenopausala kvinnor. Utvalda studier undersökte diverse 

prediktiva och/eller prognostiska biomarkörer för förutsägelse av TAM-effekt och/eller 

prognos av bröstcancer hos kvinnor. Analyserna i utvalda studier utfördes på arkiverat 

patientmaterial från randomiserade kontrollerade originalstudier som jämförde 2-års 

versus 5-års adjuvant TAM-behandling eller TAM versus kontroll. Patientgrupperna i 

dessa prospektiva studier var pre- eller postmenopausala kvinnor diagnostiserade med 

tumörtyp T1 – 4N0 – 3M0 med en majoritet av ER-positiva tumörer. 

 

Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer hos kvinnor och den näst vanligaste 

orsaken till död bland kvinnor i Sverige. En majoritet av bröstcancrar är positiva för ER, 

med ett samtidigt uttryck av PgR. Patienter med tumörer som är positiva för dessa 

receptorer, främst ER, kan behandlas med TAM som har antiöstrogen effekt i 

bröstvävnad. Det finns dock en resistens hos cirka en tredjedel av patienter som 

behandlats adjuvant med detta läkemedel och kan då få återfall i sjukdomen inom 15 år. 

Det är därför betydelsefullt att kunna förutsäga om TAM kommer att vara till nytta för 

bröstcancerpatienter eller inte.  

 

 

I studie 1 undersöktes det prediktiva värdet av HOXB13, en transkriptionsfaktor som 

tros ha en roll i utveckling av tumörer. Resultaten från studien pekar mot att ett högt 

proteinuttryck av HOXB13 hos ER-positiva patienter kan vara en markör för mindre 

fördelaktig TAM-behandling. Av de analyserade tumörerna var antalet tumörer med 

högt uttrycket av HOXB13 relativt högt. Detta betyder att uttrycket kan identifiera 

patienter som kommer dra mindre nytta av endokrin behandling med TAM jämfört 

kontrollgruppen avseende utfallsvariablerna, det är möjligt att dessa patienter kanske 

skulle dra mer nytta av någon annan behandling än tamoxifenbehandling. Patienter med 

lågt uttryck av HOXB13 påvisade en signifikant ökning av bröstcanceröverlevnad samt 

avlägsen återfallsfri överlevnad och kan vara en potentiell biomarkör för fördelaktig 

TAM-effekt i form av längre tid till återfall i sjukdomen och död, det var fler patienter i 

studien med ett lågt proteinuttryck. 

 

Studie 2 analyserade proteinuttrycket av fosforylerad mTOR, Akt och ER. Studien fann 

att högt uttryck av p-mTOR kan vara en markör för reducerat behandlingssvar av TAM 

för patientgruppen som var ER-/PgR-positiv, det var dock ett lägre antal ER/PgR-

positiva patienter i grupperna. Ett lågt uttryck var associerat med fördelaktig TAM-

behanding. Kombinationen av p-ER-uttryck med högt uttryck av p-mTOR eller p-Akt 

kan också förutsäga ett reducerat behandlingssvar. Vid analys av alla tre biomarkörer 

hos patienter som har tumörer med två till tre positiva uttryck var TAM-svaret icke-

signifikant. Denna analys identifierade en grupp av patienter som har mindre fördel av 

TAM-behandling och kanske svarar bättre på en annnan behandling. Studien föreslår 

även orsaker till TAM-resistens, exempelvis fosforylerad ER, aktivering av ER via 

PI3K/AKT signalering samt signalering från Akt, via mTOR. Denna signaleringsväg 

med Akt och mTOR inducerar effekter som är viktiga för bl.a. tumörceller och kan 

eventuellt vara en möjlig förklaring till det reducerade behandlingssvaret av TAM. 
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Studie 2 nämner även appliceringen av eventuella PI3K/mTOR inhibitorer som tillägg 

till endokrin behandling.  

 

Studie 3 analyserade genen för ko-aktivatorn AIB1 som en markör för behandlingssvar, 

där ett högt uttryck av proteinet förutsäger en fördelaktig behandling med TAM. Ett 

högt uttryck av AIB1 och HER2 påvisar TAM-resistens hos patienter. Detta kan 

stämma överens med en teori om att resistensen orsakas av ett överuttryck av AIB1-

proteinet som AIB1-genen kodar för med samtidigt uttryck för HER2. I studien 

analyserades 814 tumörer för uttryck av AIB1 och cirka en tredjedel av dessa tumörer 

hade ett högt uttryck av AIB1. Resultaten från studie 5 stödjer dessa resultat ytterligare. 

Studie 5 visade att ER-positiva patienter med ett högt uttryck av AIB1 svarade 

signifikant på TAM-behandling. Detta betyder att ett högt uttryck av AIB1 är en markör 

för ett fördelaktigt behandlingssvar hos premenopausala kvinnor. I denna studie var 

antalet tumörer med högt uttryck relativt lågt, dock stärker resultaten i studie 3 och 5 

varandra. De båda studierna analyserade kvinnor som behandlades med TAM eller 

ingick i kontrollgruppen. Skillnaden mellan studierna var att Studie 3 analyserade 

material från postmenopausala kvinnor och studie 5 analyserade tumörmaterial från 

premenopausala kvinnor, så att direkt jämföra resultaten blir svårt. 

Behandlingsrekommendationerna idag gällande TAM är dock lika för pre- och 

postmenopausala kvinnor. Effekterna av reducering av återfall samt minskning i 

bröstcancerdödlighet efter 15 år är oberoende av ålder och gäller då för både pre- och 

postmenopausala kvinnor. Patienterna i studie 5 behandlades dock med olika doser, 20 

och 40 mg TAM, beroende på vilket center patienterna tillhörde. Där den ena dosen var 

alltså dubbelt så hög från den dagliga rekommenderade dosen på 20 mg. Det har dock 

visats likartade resultat för tamoxifenbehandling med 20 och 40 mg. Ett förslag för 

vidare analys av AIB1 är analys i större mer kontrollerade kohorter av ER-positiva 

kvinnor. 

 

Studie 4 visade att patienter med högt proteinuttryck av CXCR3 hade förbättrad TAM-

effekt. En förbättrad behandlingseffekt sågs även för lokal återfallsfri överlevnad för 

patienter med högt uttryck av CXCL10. Resultaten stärks av det höga antalet patienter 

med högt uttryck av CXCL10 och CXCR3. Hos postmenopausala patienter med ER-

positiva tumörer kan CXCR3 och CXCL10 användas som prediktiva markörer för 

identifiering av patienter med ett förbättrat behandlingssvar med TAM jämfört med de 

som ej får någon TAM-behandling.  

 

Resultaten i studie 6 visar att ett lågt uttryck av gen-ration HOXB13:IL17BR förutsäger 

nyttan av 5-årsbehandling med TAM jämfört med 2-årsbehandling. Studien visar även 

att lågt genuttryck av HOXB13 även förutsäger bättre effekt av en förlängd TAM-

behandling. Studie 1 analyserade proteinuttrycket av HOXB13 som genen studerad i 

studie 6 kodar för. I linje med studie 1 visade studie 6 att ett lågt genuttryck av 

HOXB13 kan förutsäga fördelaktig effekt med tamoxifenbehandling. Ett lågt uttryck av 

genen behöver dock ej betyda att slutprodukten, exempelvis ett protein, också uttrycks i 

låg grad. I studie 6 gäller resultatet för förbättrad effekt av 5-års TAM-behandling 

jämfört med 2-årsbehandling. Idag är behandlingstiden 5 år för endokrin behandling. 

Det är ändå relevant att kunna förutsäga om den förlängda effekten av en lång endokrin 

behandling är fördelaktig för bröstcancerpatienter. De olika studieresultaten baseras 

dock på olika patientmaterial. Dock var patienterna i de båda studierna likartade i form 

av postmenopausala kvinnor med lymfknuts-negativ/positiv invasiv bröstcancer. 

Patienterna i studie 6 behandlades alla med TAM, dock olika länge. I studie 1 

behandlades patienter med TAM i antingen totalt 2 år, 5 år eller ingick i 



35 
 

kontrollgruppen som ej behandlades. En begränsning i originalstudien som 

patientmaterialet kommer från är att studien var öppen och att dagliga dosen och ER-

status var tillåtet att skilja mellan de olika behandlingscentra. Samma originalstudie 

påvisade dock att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 

behandlingscentra och daglig tamoxifendos. Resultaten från båda studierna baseras även 

på patientmaterial från en kontrollerad studie, vilket stärker studieresultaten.  

 

Resultatet från studie 7 visar att en CYP2C19*2 variant allel, d.v.s. en eller två 

CYP2C19*2 alleler, identifierar patienter med en allvarlig prognos men som påvisar 

större nytta av tamoxifenbehandling jämfört med patienter utan allelen. I studien 

tillhörde dock ett lågt antal patienter denna grupp för analys av behandlingseffekt. För 

CYP2C19*17 genotyp kunde inget signifikant prediktivt värde påvisas då testet för 

interaktion mellan genotyp och tamoxifenbehandling ej var statistiskt signifikant. 

Patienterna i studien behandlades i mindre än 5 år med TAM, vilket är en begränsning 

då det är en kortare behandlingstid än dagens rekommendation för ER-positiva 

patienter. Studien gör antagandet att den förväntade effekten av de analyserade 

genotyperna skulle vara likartad för både en kort och en lång endokrin behandling, detta 

behöver dock inte vara sant. En del av patienterna behandlades med 30 mg TAM vilket 

är högre än den dagliga rekommenderade dosen på 20 mg TAM som sjukvården följer 

idag.  

 

Studie 8 visade att analys av endast ER-status inte kunde påvisa en klar nytta av TAM-

behandling, även om analysen för ER-positivitet var statistisk signifikant så var den 

relativa risken för återfall med tamoxifen i de ER-negativa och ER-positiva grupperna 

var lika. Likt visade resultaten från en av originalstudierna att effekterna av 2-års TAM-

behandling var oberoende av ER-status. Behandlingstiden för patienterna var dock 

kortare än dagens behandlingsrekomendationer på 5 år. Från originalstudien 

analyserades mer än häften av alla tumörprover i studie 8 för ER-status. Idag används 

dock ER-positivitet som biomarkör för att påvisa behov av endokrin behandling. ER-

status är den markör som har störst betydelse för att förutsäga behandlingseffekt, även 

om analysen för receptorn kan vara mindre känslig. Det är dock inte möjligt att 

förutsäga den enskilda patientens nytta av adjuvant endokrin behandling. Vidare studier 

med större patientmaterial bör utföras för att kunna stödja det behandlingsprediktiva 

resultatet av tillägg av PgR-analys hos ER-negativa patienter för att identifiera den 

undergrupp som drog signifikant nytta av endokrin behandling men som annars kunde 

nekats behandling då de var ER-negativa. Vidare visade studie 8 att patientgrupper med 

positiv eller negativ PgR-status statistiskt signifikant drog nytta av TAM-behandling. 

För ER-negativa patienter kan tillägg av PgR-status möjligen identifiera patienter som 

är ER-negativa och PgR-positiva som kan drar nytta av TAM-behandling. Analysen av 

utfall med avseende på PgR-status var ej statistiskt signifikant men den indikerade 

riskreduktionen för denna gruppen var 54 %. PgR-analys kan idag användas som tillägg 

till ER-analyser, det finns dock metaanalyser som visar att värdet av PgR-tillägg saknas. 

Majoriteten av de analyserade tumörmaterialet var ER- och PgR-positiva medan få 

patienter var ER-negativa och PgR-positiva. Vidare visar studieresultatet att patienter 

med HER2-positiva tumörer inte drar någon signifikant nytta av TAM-behandling. 

Dock var det ett för lågt antal ER-positiva/HER2-positiva patienter i denna studie för att 

resultaten ska vara tillförlitliga i denna grupp av patienter. Idag används HER2-

positivitet som en markör för att selektera patienter för målinriktad behandling mot 

HER2 och det är rimligt att dessa patienter drar mer nytta av den behandlingen framför 

endokrin behandling. Studien påvisar en stark negativ korrelation mellan ER och 

EGFR-uttryck. För EGFR- och GFr-negativa patienter påvisades en statistisk signifikant 
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fördel med TAM-behandling där majoriteten av analyserade tumörprover var negativa 

dessa tillväxtfaktorer. Den relativa risken för återfall var dock lika i både den EGFR-

positiva och negativa gruppen, det kan vara möjligt att EGFR-uttryck inte har någon roll 

i selektionen av patienter för tamoxifenbehandling. Antal patienter som var ER-positiva 

eller SR-positiva med samtidigt positivt uttryck av EGFR var få. SR-positiva/EGFR-

positiva patienter verkade dra nytta av tamoxifen, detta är intressant då patienter som 

var EGFR-positiva inte drog nytta av tamoxifen i andra analyser i studien. Patientantalet 

var dock lågt för att stärka resultatet. Patientmaterialet från de två originalstudierna var 

båda kontrollerade randomiserade studier, med dosering enligt rekommendationer.  

 

Studie 9 visade att patienter med avsaknad av CCND1-genamplifiering hade en 

statistisk signifikant fördel av TAM-behandling jämfört med kontroll med avseende på 

återfalls-fri överlevnad. Patienter med CCND1-genamplifiering påvisade dock ett 

likartat resultat, men resultatet var ej statistiskt signifikant. Antal patienter med 

genamplifiering för CCND1 var lågt och interaktionstestet för CCND1 och behandling 

var inte statistiskt signifikant. Utifrån dessa resultat så ska kanske inte CCND1-genen 

användas som markör för förutsägelse av tamoxifeneffekt. Studien visade även att 

avsaknad av RFS1-genamplifiering var statistiskt signifikant associerad till en tydlig 

återfallsfri överlevnad hos tamoxifenbehandlade patienter jämfört med de som 

behandlats med placebo. Patienter med RSF1-genamplifiering svarade inte signifikant 

på tamoxifen jämfört med placebo. Dock var interaktionstestet med behandling ej 

statistiskt signifikant för RFS1, möjligen kan genamplifiering vara en markör för 

avsaknad av tamoxifeneffekt, det var dock få antal patienter som ingick i den gruppen. 

En styrka i studien var att originalstudiens kontrollgrupp var placebobehandlad. 

Placeboeffekten hos cancerpatienter bör dock inte vara så stor så att det påverkar 

resultaten i alltför stor utsträckning. Studien var randomiserad, dosering och 

behandlingslängd var enligt rekommendationer. Vidare studier av RSF1-

genamplifiering i bröstcancerbiologin är önskvärt och fler kontrollerade studier i större 

kohorter krävs för att bekräfta den möjliga prediktiva rollen för förutsägelse av 

tamoxifeneffekt.  

 

Studierna undersökte även det prognostiska värdet av alla dessa potentiella biomarkörer. 

Prognostiska markörer var inte en del av frågeställningen i detta arbete. Dock kan 

prognostiska markörer vara av relevans för bröstcancer och förståelsen av sjukdomen. I 

framtiden kan eventuellt nya biomarkörer användas. Både studie 3 och 5 visade att högt 

AIB1-uttryck indikerar en sämre bröstcancerprognos, då ett högt uttryck exempelvis var 

associerat till närvaron av metastaser. Även CXCR3-status kan vara av prognostiskt 

värde avseende metastaser och reducerad generell överlevnad. Studie 1 visade att högt 

HOXB13-uttryck kunde vara ett eventuellt tillägg till prognosvärdet av PgR, då 

uttrycket var en markör för sämre prognos. För prognos var även IL17BR-uttryck och 

CCND1-genamplifiering en potentiell markör. 
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5  Slutsats  
 

 

Utifrån denna litteraturstudie är det svårt att dra en generell slutsats om biomarkörer då 

vissa markörer studerats i små kohorter, ej nådde statistisk signifikans eller saknade 

prediktivt värde. Sammanfattningsvis kan dock tamoxifens effekt förutsägas med vissa 

potentiella biomarkörer vid ER-positiv bröstcancer. Nya potentiella markörer kan 

exempelvis vara ett högt proteinuttryck av AIB1 och ett lågt proteinuttryck av 

HOXB13. Även ett högt uttryck av CXCL10 och CXCR3 kan förutsäga ett förbättrat 

TAM-svar hos ER-positiva bröstcancerpatienter. Vidare kan nyttan av TAM-behandling 

även förutsägas av en CYP2C19*2-variant allel. För ett reducerat behandlingssvar var 

fosforylerat mTOR förutsägbart, samt i kombination med positivt uttryck för 

fosforylerad ER och Akt. HER2-positivitet kan vara en prediktiv markör för avsaknad 

av tamoxifennytta, där patienter svarar bättre mot målinriktad terapi. Det krävs dock 

verifiering av resultaten i större kontrollerade studier i form av retrospektiva 

metaanalyser eller prospektiva studier.  
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