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Sammanfattning 
Malignt melanom är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige och drabbar både kvinnor och 

män. Det kännetecknas av en växande mörk fläck större än 5 mm som oftast uppstår i befintliga 

nevi, dock kan det även börja som ny förändring i huden. Malignt melanom bör misstänkas om 

gamla nevi ändrar storlek, form, växer snabbt, kliar och blöder. Den vanligaste formen är ytligt 

spridande malignt melanom som botas med kirurgi. Om tumören inte opereras bort, kan den med 

tiden sträcka sig ner i huden och ge metastaser. Behandlingen av melanom som spridit sig beror på 

i vilket stadie (I-IV) tumören befinner sig, där stadie IV är det allvarligaste. Prognosen vid malignt 

melanom har länge varit dålig men nu finns det immunterapi som ger bättre totalöverlevnad (OS) 

och en längre progressionsfri överlevnad (PFS). CTLA-4-hämmare, ipilimumab och PD-1-

hämmare, nivolumab alternativt pembrolizumab är T-cellsaktivernade antikroppar som används vid 

melanombehandling. Syftet med detta arbete var att undersöka vilken behandling som ger bättre 

klinisk nytta med avseende på bättre OS och längre PFS hos patienter med malignt melanom, om 

behandling med ipilimumab som monoterapi eller i kombination med nivolumab eller 

pembrolizumab är att föredra? Detta är en litteraturstudie där fem artiklar om effekten av 

ipilimumab som monoterapi samt i kombination med nivolumab eller pembrolizumab ensamt 

analyseras. Alla fem studier hämtades från Pubmed. Patienter som fick kombinationsbehandlig av 

ipilimumab + novilimumab fick en bättre OS och en längre PFS jämfört med patienter som fick 

ipilimumab som monoterapi. Efter en medianuppföljningstid på 3 år var median PFS 2,9 månader 

(95% konfidensintervall (CI), 2,8 – 3,2) för ipilimumabgruppen jämfört med 11,5 månader (95% 

CI, 8,7 – 19,3, p <0,001) i ipilimumab+nivolumabgruppen. Det var 34% patienter som överlevde 

efter tre år med ipilimumab ensamt jämfört med 58% med kombinationsbehandling. 

Kombinationsbehandling gav bättre effekt på OS och PFS men på bekostnad av flera toxiska, 

behandlingsrelaterade biverkningar. Det behövs mer forskning kring dessa läkemedel för att hitta 

biomarkörer och för att minska biverkningarna. 



ABSTRACT 
 

Malignant melanoma is the third most common cancer disease in Sweden and affects 

both women and men. Melanoma is characterized as a growing dark spot larger than 5 

mm that often develops from an existing mole, however it can also occur as a new 

growth in the skin. Malignant melanoma can be suspected if an old mole suddenly 

increases in size, changes its shape, grows rapidly, itches or bleeds. 

 

The most common type of melanoma is the superficial spreading melanoma that often 

can be removed with surgery. If the tumor is not removed, it can grow over time into 

surrounding tissue and cause metastases. Prognosis and treatment of disseminated 

malignant melanoma depends on the stage (I-IV) of the tumor, where stage IV is the 

most advanced and serious form of skin cancer. 

 

Treatment results for malignant melanoma have been very poor för a long time, but 

nowadays there are successful immunotherapy treatments that prolong progression-free 

and overall survival in patients with advanced melanoma. The CTLA-4-inhibitor, 

ipilimumab and the PD-1-inhibitors nivolumab or pembrolizumab are T-cell activating 

antibodies used in treatment of malignant melanoma. 

  

The purpose of this project was to investigate and evaluate which treatment with 

ipilimumab provides better clinical benefit with regard to overall survival and 

progression-free survival in patients with malignant melanoma and whether ipilimumab 

alone is preferred or combination with nivolumab or pembrolizumab?  

 

This is a literature study in which five articles were analyzed for clinical efficacy of 

ipilimumab alone and as combination therapy with nivolumab or pembrolizumab alone. 

All five clinical trials were taken from the database, Pubmed. Four articles evaluate the 

effect on overall survival and progression-free survival by ipilimumab alone compared 

to combination with nivolumab and the fifth article compared ipilimumab alone with 

pembrolizumab alone.  

 

Patients who received ipilimumab plus nivolumab had a higher progression-free 

survival compared with ipilimubab alone. At a median follow-up of three years , 

progression-free survival was 2,9 months (95% confidence interval (CI), 2,8–3,2) for 

ipilimumab alone compared to 11,5 months (95% CI, 8,7–19,3, p<0,001) for 

ipilimumab plus nivolumab. The overall survival in ipilimumab alone was 34% and 

58% in the combination group. Grade three and four adverse events at a median follow-

up of about three years related to ipilimumab alone was 18,2% and ipilimumab plus 

nivolumab was 59% . The results suggest the use of ipilimumab plus nivolumab 

combination therapy in patients with malignant melanoma. 

  



FÖRKORTNINGAR 
 

AJCC – American Joint Committee on Cancer 

ALM – Acral lentiginous melanoma 

APC – Antigenpresenterade cell 

BRAFV600 – B-rapidly Accelerated Fibrosarcoma Valine 

CD4 – T-hjälparcell 

CD8 – Cytotoxisk T-cell 

Cdk – Cyklinberoende kinas 

CDKN2A – Cyclin – beroende kinas inhibitor 2 A 

cKIT – Receptor tyrosinkinas protein 

CTLA-4 – Cytotoxiskt T-lymfocyt-antigen 4 

DELM – Digital epiluminiscensmikroskopi 

ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group 

ERK – Extracellular- signal- regulated kinase 

GM – CSF – Granulocyte macrophage colony stimulating factor 

GTP – Guanosintrifosfat 

HPV – virus – Papillom virus 

HSV – 1 –Herpes simplex virus typ 1 

HuMAb – Monoklonal antikropp 

Ig – Immunglobulin 

IL-10 – Interleukin 10 

INF-ɤ – Interferon gamma 

LMM – Lentigo malignt melanom 

MAPK – Mitogen – activated protein kinase pathway 

MEK – MAP/ERK kinase, Mitogen- activated protein kinase kinase 

MHC – Histocompatibility complex 

NK – Naturlig mördar T-cell  

NM – Nodulärt melanom 

NNT- Number needed to treat 

ORR – Objektiv svarsfrekvens 

OS – Total överlevnad 

PABA – Derivat – Paraaminobensoesyraderivat 

PD –1 – Programmerad celldöd 1-receptor 

PD – L1 – Programmed death – ligand 1 

PD – L2 – Programmed death – ligand 2 

PFS – Progressionsfri överlevnad 

p14 – Protein 14 

p16 – Protein 16 

p53 – Protein 53 

RAF – Protoonkogen serin/treonin proteinkinas 

RAS – Gen som kodar för proteiner i signaleringsvägar som kontrollerar celltillväxt och 

apoptos 

SN – Sentinel node (portvaktskörtel) 

SNB – Sentinel node biopsi 

SSM – Ytligt spridande malignt melanom 

SPF – Sun protection factor 

SVF – Standardiserat vårdförlopp 

TCR – T-cell receptor. 

TGFb – Transforming growth factor beta 

T17 – Regulatorisk T-cell 



UV-A – Ultraviolett strålning A 

UV-B – Ultraviolett strålning B 
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INTRODUKTION 

 

 

Malignt melanom 

 

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer vilket är ett snabbt växande 

hälsoproblem i Sverige och världen över (1). Det är den tredje vanligaste 

cancersjukdomen efter prostata- och bröstcancer och är den allvarligaste hudcancer som 

drabbar både kvinnor och män (2). År 2016 registrerades i det svenska cancerregistret 

2004 nyupptäckta fall av malignt melanom hos kvinnor och 2147 hos män, 4151 totalt. 

Medianåldern var 67 år och det beräknades att tre personer utav hundra drabbas av 

malignt melanom innan 75 år. Prevalensen att överleva i 5 år hos kvinnor var 95% 

medan motsvarande siffra hos män var 90,5 % (3).  

 

 

Hudtyp och individuella riskfaktorer 

 
Hudtyp 

 

Ordet ”malign” kommer från latin och betyder ”elakartad” medan ”melanom” kommer 

från grekiska och det står för ”svart växt” (4). Färgen på tumören är oftast mörkbrun till 

svart och det beror på det mörka melaninpigmentet som melanocyterna producerar. 

Melanocyter finns i överhudens understa skick, basalcellslagret men även i 

slemhinnorna i ögat, halsen, underlivet och tarmen (4). Alla människor har lika mycket 

pigmentbildande celler men trots det har de olika hudfärg. Beroende på hur mycket 

melaninpigment melanocyterna producerar och hur röd eller brun en individ vid 

solexponering blir, klassificeras huden i sex olika typer. Till hudtyp I-IV hör ljushyade 

människor, personer av asiatiskt ursprung har hudtyp V medan afrikansk befolkning har 

hudtyp VI (se Tabell 1). I Sverige predominerar hudtyperna II och III och det är de 

typerna som löper stor risk för att utveckla hudcancer (1). 

 

Tabell 1. Olika hudtyper och deras reaktion vid intensiv solexponering (1) 

 

Hudtyp I II III IV V VI 

Blir 

röd/bränd 

Alltid Alltid Ibland 

röd/brun 

Aldrig Aldrig Aldrig 

Blir brun Aldrig  Ibland Alltid Alltid Naturlig 

brun hy 

Mörk hud 

 
Ultraviolett strålning 

 

Solens osynliga ultravioletta strålning har olika våglängder. Ultraviolett strålning A 

(UV-A) är en långvågig strålning med en våglängd på 400 - 315 nm. Denna strålning 

når jordytan. Ultraviolett strålning B (UV-B) är medellångvågig strålning och 

förekommer i våglängden 315 - 280 nm. Det är bara en liten del som når jorden 

eftersom ozonlagret absorberar en stor del av UV-B (4). UV-B aktiverar melanocyterna 

att producera pigment som sedan vandrar uppåt mot hudens yta där de under inverkan 

av UV-A, får sin mörka färg. Pigmenten lägger sig på cellkärnan och skyddar den. 

Solstrålningen gör att huden också blir lite tjockare. Hudförtjockningen och pigmentet i 
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överhuden utgör en skyddande effekt mot solskador. Hinner inte personen som solar 

bygga den skyddande effekten och exponerar sig länge till UV-B så uppstår en 

brännskada. Vid solbrännskadan tränger sig UV-B längre ner i dermis och blodkärlen 

dilaterar och orsakar hudrodnad. Vid ännu högre doser av UV-strålning uppstår blåsor. 

De cellskador som orsakas av solens UV- strålning reparerar kroppen, men vissa DNA 

skador går aldrig att reparera. Dessa skador ger upphov till genmutationer. 

Den artificiella UV-strålningen i solarier är av typen UV-A men det förekommer även 

lite av UV-B och därmed ökar även där risken för melanom (1). Personer som besöker 

solarium mer än 10 gånger per år får samma skador som vid en intensiv solexponering 

(5). 

 
Nevus 

 

En person har genomsnittligt ca 70 födelsemärken, nevi på kroppen (5). Ett vanligt 

nevus är mindre än 5 mm i diameter och har en jämn brun färg med skarpa gränser. Det 

kan vara plant eller lite upphöjt. Nevi större än 5 mm i diameter med svart, mörkbrun 

och ibland rödaktig färg kallas för dysplastiska nevi. Dysplastiska nevi är stora, ojämnt 

pigmenterade med diffusa kanter och personer som har ett stort antal av dessa 

födelsemärken löper en större risk för att utveckla malignt melanom (4).  

 
Genmutationer 

 

Bland melanompatienter har 5 till 10% ärftlig malignitet, det innebär att de är födda 

med en genmutation. Det kallas även familjärt melanom. För att det ska kunna 

definieras som familjärt melanom så krävs det att minst två individer inom samma släkt 

har fått malignt melanom (invasivt eller in situ) innan 55 års ålder. Till familjärt 

melanom hör patienter med muterat Cyclin dependent kinase inhibitor 2 A (CDKN2A) 

och de löper högre risk att utveckla melanom men även bukspottskörtelcancer. I Sverige 

bär de flesta familjerna på genmutationen p.Arg112dup (arginin i position 112 

duplicerat) (6). Denna genmutation kallas också founder mutation som tyder på att alla 

som har mutationen är avkomlingar till samma person som ursprungligen fick 

mutationen. Det finns en hypotes att mutationen har inträffat ca 2000 år tillbaka i 

Småland där det finns många melanompatienter som bär på denna mutation (7). 

CDKN2A-genen finns på kromosom 9 och kodar genom alternativa läsramar för två 

proteiner som reglerar cellcykeln; protein 16 (p16) och protein 14 (p14). p16 inhiberar 

cyklinberoende kinaser (Cdk), ett komplex som fosforylerar essentiella proteiner som 

krävs för att cellen ska kunna gå vidare i cellcykeln. p14 förhindrar nedbrytning av 

proteinet 53 (p53). p53 är en tumörsuppressor och stimulerar uttryck av proteinet 21 

(p21) som också inhiberar Cdk och cellcykeln avstannar. p53 stimulerar även 

transkription av proteiner som sätter igång apoptos vid stor cellskada (8). 

 

En annan genmutation som förekommer hos 50% patienter med hudmelanom är B-

rapidly Accelerated Fibrosarcoma Valine (BRAF) mutation, oftast V600E (valin i 

position 600 utbytt mot glutaminsyra) eller V600K (valin i position 600 utbytt mot 

lysin). Det förekommer mer hos yngre patienter än hos äldre (6). BRAF-genen är en 

proto-onkogen som kodar för ett cytoplasmatiskt serin-treonin kinas som bidrar till 

RAS/mitogen-activated protein kinase pathway (RAS/MAPK). RAS, ett litet 

guanosintrifosfat (GTP) bindande protein (8), triggar igång en kinaskaskad, där enzymet 

BRAF fosforyleras och som i sin tur fosforylerar vidare ett annat kinas i MAPK- 

signaleringsvägen, MEK (MAP/ERK kinase, Mitogen-activated protein kinase kinase). 

Aktiverat MEK fosforylerar vidare ERK (extracellular signal-regulated kinase).  
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Signaleringen förmedlar information från plasmamembranet till cellkärnan som leder 

till genuttryck och därmed cell-differentiering, delning och överlevnad. Sker det en 

mutation i RAS/MAPK signaleringsvägen kan detta leda till en överaktiv kinasaktivitet 

och en onormal, okontrollerad, oändlig celldelning och resistens till apoptos (9).  

En kombination av multipla stora dysplastika nevi, ljus hud, genetiskt beting, 

genmutationer och en intensiv solexponering är de mest kända riskfaktorerna för 

malignt melanom (5). 

 

 

Förebyggande åtgärder 

 
Den primära preventionen 

 

Den primära preventionen syftar till att sprida kunskap om solens skador, det vill säga, 

minska den intensiva solexponeringen, förändra solarievanorna och öka användning av 

solskyddsmedel. Solskyddsmedel delas upp i organiska (kemiska) och oorganiska 

(fysikaliska). Det organiska solskyddsmedlet innehåller cinnamater, salicylater, 

kamferderivat, paraaminobensoesyraderivat (PABA-derivat), bensofenoner, antraliner, 

dibensoylmetaner och hydroxibensotriazol. Dessa kemiska strukturer absorberar samt 

filtrerar UV-strålningen. Till fysikaliska solskyddsmedel räknas titanoxid som 

reflekterar och sprider UV-strålningen. Solprodukterna som säljs på marknaden 

innehåller oftast både kemikaliska och fysikaliska faktorer som skyddar mot både UV-A 

och UV-B. Solskyddseffekten ges i sun protection factor (SPF) vilken indelas i låg (6 - 

10), medel (15-20), hög (25-30) och mycket hög (50+). Ju högre SPF desto bättre skydd 

mot UVB-orsakad hudrodnad (10). Solen är starkast mellan klockan 11 och 15 och 

därför bör solexponering undvikas. Torra, täta kläder ger ett bra och säkert skydd och 

ögonen ska också skyddas med solglasögon. Barnens hud är mycket känslig för UV-

strålning och därför ska de inte alls exponeras för direkt solljus. 

 
Den sekundära preventionen 

 

Den sekundära preventionen syftar till att tidigt upptäcka och behandla hudcancer. Det 

är av stor betydelse att regelbundet granska sin hudkostym efter gamla nevi som börjat 

växa, ändra form eller blöder. Personer som bär mutationer i till exempel CDKN2A, 

BRAF eller, receptor tyrosinkinaset cKIT får genetisk rådgivning och regelbunden 

uppföljning för att förebygga utveckling och spridning av melanom. 

 

 

Huvudtyper av melanom 

 

Hudpatologen Wallace Clark föreslog olika subtyper av melanom (11). Den vanligaste 

formen är ytligt spridande malignt melanom (SSM) som utgör ca 70% av alla melanom. 

Malignt melanom kännetecknas av en växande mörk fläck med en diameter större än 5 

mm. Det uppstår oftast i befintliga nevi och växer horisontellt, dock kan tumörcellerna 

med tiden invadera på djupet ner i dermis och lokaliseras vanligtvis på bålen hos män 

samt på benen hos kvinnor. Näst vanligaste typ är nodulärt melanom (NM) med en 

prevalens på 15 - 30%. Den växer vertikalt och har en vårtliknande förändring i huden 

som kan blöda i senare stadier. Lentigo maligna melanom (LMM) är den tredje typen 

och förekommer vanligtvis efter 50 års ålder (12). Acral lentiginous melanoma (ALM) 

är melanom som förekommer på handflator, under naglar eller fotsulor (1). 
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Symtom 

 

Malignt melanom förekommer oftast på det solexponerade området men det kan också 

komma på andra ställen på kroppen där pigmentceller finns. De vanligaste symtomen är 

pigmentförändring i huden eller att gamla nevi ändrar form alternativt växer snabbt. 

Nevi kan vara inflammerade, klia och blöda. En annan varning är en mörkfärgad 

nytillkommen fläck med ökande storlek, ojämna kanter eller med skorpbildning på ytan 

(13).  

 

 

Klinisk bedömning och diagnos 

 

I de flesta fall upptäcker patienterna själva eller en närstående pigmentförändringen. 

Läkaren använder ABCDE-kriterierna för att bedöma melanomet kliniskt. A står för 

asymmetry, B för border, C för colour, D för diameter och E för evolution. Är 

pigmentfläcken asymmetrisk (A) med en oregelbunden, flytande kantzon (B) som 

skiftar i brun, beige, svart (C) är större än 6 mm (D) och har växt över tiden så bör den 

undersökas vidare av en hudspecialist eftersom dessa egenskaper tyder på malignt 

melanom (12). Dermatologen (hudläkaren) gör en dermatoskopi i vilken denne 

använder ett förstoringsglas med en inbyggd polariserad ljuskälla och undersöker 

förändringarna i huden samt fastställer en diagnos. Om hudmelanom misstänks så 

opereras hela förändringen bort. Vidare undersöks den under mikroskop av en patolog 

som bedömer tumörtjocklek och ulceration, om melanomet har orsakat sår (1). 

Cellprovet från den borttagna pigmentfläcken kallas för patologisk anatomisk diagnos 

(PAD) (5). Vid väl grundad cancermisstanke startas ett standardiserat vårdförlopp 

(SVF) vars syfte är att erbjuda patienten en strukturerad, professionell, väl orienterad 

och jämlik vård, utan långa väntetider. Patienten erbjuds en basutredning vid en 

bestämd tid och i en viss ordning. Utredningen avslutas när cancermisstanken kan 

uteslutas eller när behandlingen startas vid bekräftad cancer (14). Digital 

epiluminiscensmikroskopi (DELM) är ett digitalt system som lagrar dermatoskopiska 

bilder på pigmentförändringar, nevi så att dessa kan jämföras över tid hur de har 

utvecklats eller om nya andra förändringar har tillkommit (1). Mutationsanalys och 

immunohistokemi är analyser som undersöker uppkomst av mutationer i generna 

BRAFV600 och tyrosinkinasreceptor (cKIT) samt uttryck av programmed death-ligand 

1(PD-L1) (11).  

 

 

Stadieindelning 

 

Sannolikheten att bli botad och möjligheten att tillfriskna beror på olika faktorer så som 

tumörens tjocklek (hur långt ner i huden tumören växer), sårbildning (ulceration) och 

invasionsnivå. Inom American Joint Committee on Cancer (AJCC) har det 

internationella klassifikationssystemet, TNM utvecklats: T står för tumörtjockleken, N 

för node och M för metastas. Tumörtjockleken delas i T1 - T4 samt a (utan ulceration) 

och b (med ulceration). Värdena presenteras i Tabell 2. Beroende på förekomsten av 

metastaser i lymfkörtlarna delas N i N0 - N3 samt a-c där a är metastaser påvisade med 

hjälp av sentinel node biopsi (SNB), b är metastaser påvisade kliniskt (mikroskopiskt) 

och c är in-transit (metastaser, 2 cm från primära tumören) eller satellitmetastaser 

(metastaser, >2 cm från primära tumören) utan lymfkörtelmetastaser. M delas i M0 



- 5 - 
 

(inga fjärrmetastaser) och M1 (primär tumör har bildat fjärrmetastaser). Beroende på i 

vilket organ tumören har metastaserat delas M ytterligare i a-d, se Tabell 2 (6). 

 

Tabell 2. TNM klassifikation ligger till grund för diagnostik och behandling vid malignt 

melanom. Melanom TNM enligt AJCC8, uppdaterad 2018 (6) 

 

T-Tumörtjocklek 

(mm)  

N-Node 

(Antal undersökta lymfkörtlar med 

metastaser)  

M-Fjärrmetastaser 

  
Tis (insitu) 

T1a < 0,8 

T1b < 0,8 

T1b    0,8 - 1,0 

T2a > 1,0 - 2,0 

T2b > 1,0 - 2,0 

T3a > 2,0 - 4,0  

T3b > 2,0 - 4,0 

T4a > 4,0  

T4b > 4,0 

 

  

N0 (ingen) 

N1a (1) 

N1b (1) 

N1c (ingen) 

N2a (2 - 3) 

N2b (2 – 3, minst en klinisk metastas) 

N2c (1, SNB/klinisk) 

N3a (≥ 4) 

N3b (≥ 4 minst en klinisk metastas) 

N3c (≥ 2 SNB/klinisk) 

 

  

M0 (inga) 

M1a (hud och 

muskel) 

M1b (lunga) 

M1c (viscerala organ) 

M1d (centrala 

nervsystemet, CNS) 

 

 

 

 

  
 

TNM används av läkarna som underlag för prognosbedömning och optimal, individuell, 

adekvat behandling (6). Systemet beskriver förstadiet och fyra olika stadier (I - IV) av 

malignt melanom.  

Stadium 0 - det primära melanomet bildas och breder ut sig enbart i överhuden, kallas 

även in situ. Den har N0 och M0, ingen metastasering.  

Stadium I - tumören är liten, mindre än 2 mm, icke ulcerös, inga metastaser: T1a, T2a, 

N0, M0). 

Stadium II - tumörens tjocklek är minst 1 mm och kan vara tjockare än 4 mm, 

med/utan ulceration, ingen metastasering: T2b, T3-T4, N0, M0. 

Stadium III - tumörens tjocklek kan vara från 0,8 till 4 mm, kan förekomma ulceration 

och tumören kan sprida sig till intilliggande lymfkanaler nära hudtumörren eller till 

lymfkörtlarna men inte till andra delar av kroppen: T1-T4, N1a, N1b, N1c, N2a, N2b, 

N2c, N3b, N3c, M0 (15). Beroende på hur många metastaser det finns i lymfkörtlarna 

klassificeras stadium III ytterligare i IIIA, IIIB och IIIC (en, två, tre eller flera 

metastaser) (16). 

Stadium IV - tumörens tjocklek kan vara från 0,8 till 4 mm, kan förekomma ulceration 

och tumören kan sprida sig till lymfkörtlarna och till andra delar av kroppen: T1-T4, 

N1-N3, M1a, M1b, M1c.  

Större melanomtjocklek och förekomst av ulceration ger en försämrad prognos med 

större risk för spridning (15). 
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Behandling  

 
Kirurgi  

 

Om diagnosen malignt melanom ställs ska patienten skickas till kirurg för utvidgad 

excision av hud och underhudsfett. Melanom med tjocklek ≤ 1,0 mm skall excideras 

med en marginal på 1 cm runt tumören. Det görs med lokalanestesi på en vårdcentral. 

Tumörtjocklek >1,0 mm innebär en större risk för återfall och metastasering och därför 

rekommenderas en bred sidmarginal på 20 mm. På grund av melanomens diffusa 

avgränsning kan det vara av betydelse att operera med större sidmarginaler. Patienter 

med tumörtjocklek >1,0 mm opereras inte polikliniskt utan remitteras till 

specialistklinik för utvidgad excision med SNB. 

 
Sentinel node (portvaktskörtel) 

 

Melanomen kan spridas till närliggande lymfkörtlar för att senare invadera och ge 

organmetastaser. Patienter med tumörtjocklek > 1,0 mm (T2 – T4) hänvisas att göra 

biopsi på en till tre sentinel node (SN) av en lymfkörtelregion. SN är de första 

lymfkörtlarna som dränerar närmast det hudområdet där primärtumören sitter och det är 

relevant område att leta efter metastaser. Patienten får en spruta med kolloid, ett protein 

märkt med radioaktivt technetium (99TCm) kring ärret där det bortopererade primära 

melanomet suttit. Efter cirka 15 minuter med hjälp av gammakamera avbildas 

radioaktivitet, ett scintigram och det märkta proteinet kan visualiseras hur det förs via 

lymfbana till portvaktskörtel, SN. För att spåra rätt SN är det viktigt att använda det här 

ingreppet, speciellt på de platser där det finns dränage till många olika lymfkörtlar. 

Technetiuminmärkt kolloid i kombination med blå färg används vid operation av SN 

eftersom infärgning underlättar att identifiera rätt lymfkörtel. De borttagna körtlarna 

skickas för histopatologisk undersökning (1). Det räcker att enbart en melanomcell 

påvisas i SN för att melanomen ska klassificeras som metastas (11). Om cancerceller 

konstateras i SN opereras de närliggande lymfkörtlarna bort. Vid omfattande kirurgiska 

ingrepp är hudtransplantation aktuell (5).  

 
Cytostatikabehandling  

 

Cytostatikabehandling är en väl beprövad terapi som används vid spritt melanom. De 

mest frekvent använda läkemedlen vid melanomsjukdom är dakarbazin och 

temozolomid som är alkylerande ämnen. De verkar genom att bilda tvärbryggor mellan 

kvävbaserna i DNA strängarna och därmed hämmas replikationen, men läkemedlen 

försvagar även strängarna tills de brister. Skadorna aktiverar p53 som stimulerar 

transkription av proteiner som sätter igång apoptos. Dakarbazin metaboliseras i levern. 

Administreras 850 mg/m2 intravenöst, som dropp var 3:e vecka (17). Temozolomid, 75 

mg/m2 ges per oralt under 42 dagar och kan kombineras med strålbehandling (18). 

Studier har påvisat att tumören har minskat hos 20 % patienter och hos 5 % har 

försvunnit helt. Tyvärr är effekten kortvarig, den kvarstår bara i ca 6 månader (1). 

Biverkningarna vid cytostatikabehandling är illamående, trötthet, benmärgshämning, 

mag-tarmbiverkningar, håravfall (19). 
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Strålbehandling 

 

Metastaserande malignt melanom behandlas sällan med strålbehandling eftersom 

cancercellerna snabbt blir resistenta (20). Strålbehandling används dock vid malignt 

melanom i ögat, för att hålla tumören under kontroll och för att minska symtomen (5).  

 
Interferonterapi 

 

Interferonbehandling är en immunologisk adjuvant behandling som också används vid 

spridd malignt melanom. Adjuvant behandling är tilläggsbehandling som har syftet att 

förhindra återfall efter en operation (21). Interferon är ett cytokin, ett protein som 

immunsystemets celler frisätter som svar på en virusinfektion eller cancer. Det finns tre 

typer av interferoner; α, β och γ där α och β frisätts från infekterade celler medan γ 

bildas vid antigenaktivering och har som uppgift att aktivera immunförsvaret (22). Vid 

malignt melanom används interferon α-2b. Den produceras med rekombinant DNA-

teknik i E.coli. IntronA är ett exempel på en rekombinant α-2b interferon. Den utövar 

sin effekt genom att binda till interferonreceptor på cellytan och stimulerar en 

intracellulär respons som leder till induktion av vissa enzymer, hämning av 

virusreplikation, hämning av cellproliferation samt har en immunmodulerande effekt; 

makrofager fagocyterar bättre och lymfocyternas cytotoxicitet ökar (23). IntronA, 20 

miljoner IE/m2 administreras intravenöst i 5 dagar per vecka x 4 veckorsperiod. 

Biverkningar vid interferonbehandligen är måttliga till allvarliga. Några biverkningar är 

feber, influensaliknande symptom, depression, illamående, överkänslighetsreaktioner, 

hypotension och utveckling av autoimmuna sjukdomar (24).  

 
Behandling med talimogene laherparepvec 

 

En annan typ av behandling som används vid malignt melanom är virusbehandling. Till 

onkolytiska virus hör herpes simplex virus typ 1 (HSV -1). Talimogene laherparepvec 

är ett genmodifierat virus som används vid spritt melanom där lesionerna är omöjliga att 

operera. Viruset replikerar i tumörrcellen och stimulerar bildning av granulocyte 

macophage colony stimulating factor (GM - CSF), ett cytokin som stimulerar 

immunförsvarets T-celler att känna igen och selektivt angripa tumörcellerna. Viruset 

injiceras intralesionellt (25) och det finns injektionsflaskor med två olika 

koncentrationer. Startdosen är 106 PFU/ml och dosen som tillkommer efter är på 108 

(100 miljoner) PFU/ml. Exempel på läkemedel är Imlygic och biverkningar som uppstår 

vid behandlingen är trötthet, feber och illamående (26). 

 
Kinashämmare 

 

Behandling med kinashämmare tillhör målsökande behandlingar där läkemedlet 

hämmar kinasaktivitet i receptorkopplade kinaser och/eller andra intracellulära kinaser. 

RAS-RAF-MEK-ERK är en signaleringsväg som förmedlar information från 

plasmamembranet till cellkärnan och det resulterar i förändrat genuttryck, cell 

differentiering och celldelning (9). Genmutationer som påverkar dessa steg kan leda till 

att signalvägen aktiveras och signalerar även utan receptorstimulering. Första BRAF – 

hämmaren som registrerades för behandling var vemurafenib, men det har även 

utvecklats andra till exempel dabrafenib (27). Dabrafenib som monoterapi eller i 

kombinationsbehandling administreras 150 mg två gånger per dag, per oralt (28). Cirka 

50% patienter med malignt melanom har muterat BRAFV600. Det har visat bra 

behandlingsresultat, men tyvärr har det utvecklats resistens mot läkemedlet redan efter 
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6-12 månaders användning (19). För att motverka resistensen och för att nå en bättre 

effekt rekommenderas BRAF-hämmare i kombination med MEK-hämmare som 

blockerar samma signaleringsväg. Exempel på läkemedel som MEK-hämmare är 

trametinib som kan användas som monoterapi eller i kombinationsbehandling. Innan 

patienter erbjuds en kombinerad behandling med BRAF-hämmare och MEK-hämmare 

måste patienterna testas för att bekräfta BRAFV600 mutation (28). Vid monoterapi och 

kombinationsbehandling med trametinib administreras 2 mg en gång per dag (29). Båda 

läkemedel har liknande biverkningar så som huvudvärk, trötthet, illamående, feber, 

hyperkeratos, kräkningar och papillom (28).  

 

 

Immunterapi 

 

Immunitet är kroppens försvarsmekanism mot främmande ämnen, främst mot 

infektioner, mikroorganismer, vissa toxiner, bakterier och virus men immunförsvaret är 

också en viktig del i kampen mot cancer. Viktiga aktörer i immunförsvaret är vita 

blodkroppar; B-lymfocyter (B-celler) och T-lymfocyter (T-celler). B-cellernas uppgift 

är att bekämpa extracellulära infektioner, virus och invaderande bakterier genom att 

producera immunglobulin (Ig), även kallade antikroppar. Antikropparna bildas mot ett 

visst antigen och binder till främmande unika strukturer på proteiner, kolhydrater, 

glykolipider eller nukleinsyror. Det finns olika isotyper för antikroppar; IgM, IgG, IgA, 

IgE och IgD. Antikropparna har många olika funktioner så som neutraliserande effekt, 

opsonisering, effekt mot parasiter, stimulerar fagocytos, aktiverar komplementsystemet 

(30).  

 

T-lymfocyterna delas i olika undergrupper: T-hjälparcell (CD4+), cytotoxiska (CD8+)-, 

regulatoriska (Treg)- och minnes- T-celler. T-hjälparceller aktiverar B-celler, naturliga 

mördar (NK)-celler, makrofager och eosinofiler vid parasitangrepp. Cytotoxiska T-

celler har till uppgift att identifiera och döda infekterade celler samt tumörceller. 

Identifiering sker med hjälp av major histocompatability complex (MHC) som 

antigenpresenterande cell (APC) uttrycker på sin yta. MHC I finns på alla celler med 

kärna och den visar upp antigen, en linjär peptid från egen, frisk vävnad eller antigen 

från en sjuk (tumör) eller modifierad vävnad samt från en infekterande organism. MHC 

II finns på dendritiska celler, makrofager, B-lymfocyter och visar upp peptider från det 

de har fagocyterat. NK-celler kräver ingen MHC för sin aktivitet utan reagerar på 

stressproteiner som uttrycks på ytan av infekterade eller tumörceller och som leder till 

cellens död. CD8+ och NK-cellerna använder samma mekanism att identifiera 

cancerceller som de intracellulära infektionerna, men vid cancer delar cellerna sig 

mycket snabbt och okontrollerat samt klarar tumörcellerna undgå elimineringen av 

immunförsvaret (30). Treg-celler dämpar en immunologiskt respons genom att 

stimulera bildningen av immunosupressiva cytokiner så som interleukin 10 (IL-10) och 

transforming growth factor beta (TGFb) som inhiberar T-cellproliferationen och 

makrofagaktiveringen och därmed kontrolleras inflammatoriska processer i kroppen 

(31).  

 

I immunterapi ingår antikroppar, vaccin, chekpoint-hämmare, immunstimulerande 

läkemedel. Antikroppar inkluderar monoklonala antikroppar som är riktade mot 

proteiner som överuttrycks i cancerceller. Exempel på monoklonala antikroppar är 

antikroppar riktade mot proteinet CD20, uttryckt på cellytan hos normala B-lymfocyter 

samt maligna B-lymfocyter. Det finns också antikroppar riktade mot human epidermal 

growth factor receptor-2 (HER2) och mot epidermal growth factor receptor (EGFR). 
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Antikroppar kan administreras tillsammans med cytostatika vid olika former av cancer. 

I dag finns det bara vaccin mot humant papillomvirus (HPV-virus) som orsakar 

livmoderhalscancer. Immunstimulerande läkemedel är cytokiner som tillhör interferon 

alfa gruppen och används vid cancerbehandling men även vid andra sjukdomar. 

Cytokinerna förstärker immunförsvaret (5).  

 
Reglering av immunsvaret 

Immunterapi med checkpointinhibitorer är en behandling som inte är riktad direkt mot 

cancercellerna utan mot immunsystemet som aktiveras och ger sig på cancer. 

Checkpoint-receptorer fungerar som regulatoriska mekanismer, det innebär att de 

kontrollerar att immunförsvaret inte överaktiveras och angriper egna celler. 

Immunförsvarets T-celler patrullerar ständigt och letar efter strukturer som inte tillhör 

den normala vävnaden (19). Cancercellernas utseende och egenskaper skiljer sig från 

normala celler och därför aktiveras cytotoxiska T-celler och NK-celler och eliminerar 

dem (30). Dock har cancerceller hittat en utväg att lura immunsystemet genom att 

utsöndra immunsuppresiva cytokiner; transforming growth factor beta (TGFb) och 

interleukin 10 (IL-10) som hämmar lymfocyternas proliferation och fagocyternas 

aktivering (31). En annan väg att undvika immunsystemet är att cancercellerna kan 

binda programmerad celldöd 1 ligand (PD-L1) till programmerad celldöd 1-receptor 

(PD-1) på T-cellerna så att T-cellen inaktiveras och på detta sätt kan tumörcellen växa 

och dela sig. Med kännedom om hur den inhibitoriska mekanismen fungerar så kan 

immunsystemet manipuleras och användas som behandling mot cancer (31). Patienter 

som behandlas med immunterapi har en betydligt längre överlevnad än de patienter som 

behandlas enbart med cytostatika. De som överlever första året lever ofta även efter 5 år 

(19).  

 

 

CTLA-4 och PD-1 

 

Det krävs tre signaleringsvägar för att aktivera en T-cell. Den första signaleringsvägen 

är interaktionen mellan MHC I/II med peptid och T-cellreceptorn (TCR). Den andra 

signalen är mellan co-receptorn CD28 och co-stimulator B7 som finns på APC. Den 

tredje signalen är lösliga faktorer så som interleukin 2 (IL-2) som binder till interleukin 

2 receptorn (IL-2 R). Aktiveringen leder till proliferation och differentiering. Det bildas 

B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) och B-cell lymphoma-extra large (Bcl-XL) som är 

antiapoptotiska proteiner vilka förlänger cellernas överlevnad. Vid T-cellaktivering 

bildas effektorceller samt minnesceller (31).  

 

Cytotoxiskt T-lymfocyt-antigen 4 (CTLA-4) och PD-1 är två inhiberande receptorer på 

T-cellerna. CTLA-4 blockerar signaleringen genom att den aktiverar ett fosfatas som 

spjälkar en fosfat från signaleringsmolekyler i TCR och CD28. En annan mekanism 

som CTLA-4 utför är att den endocyterar B7 molekyler på APC och därmed minskar 

antalet B7. CTLA-4 fungerar som en ”broms” inne i lymfkörteln, vilket innebär att det 

hindrar aktiveringen av T-cellen i ett tidigt skede i immunförsvaret. PD-1 fungerar som 

en ”broms” i perifera vävnader när T-cellerna stöter på MHC. PD-1 kan interagera med 

två ligander; PD-L1 och PD-L2. Alla vävnadsceller uttrycker PD-L1 medan PD-L2 

uttrycks enbart på APC. När PD-1 binder till sin ligand så inhiberas T-cellens 

proliferation, ingen INF-ɤ och IL-2 bildas och T-cellen förblir inaktiv. Dessa receptorer 

fungerar som immunologiska checkpoints som är viktiga för att hindra överdriven 

cellaktivering och uppkomsten av autoimmun skada. (31). Cancercellerna använder 
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samma princip för att stänga av T-cellernas attack så att de inte blir upptäckta, 

attackerade och eliminerade (32). 

 

Ipilimumab Yervoy 

 

Ipilimumab är en monoklonal human antikropp, typ IgG1 som binder till checkpoint – 

receptorn CTLA-4. Genom att blockera CTLA-4 aktiveras och förstärks 

immunsystemet och bekämpar tumören. Ipilimumab utvecklades 1993 men det var först 

i juli 2011 som läkemedlet godkändes för behandling. Ipilimumab säljs under 

handelsnamnet Yervoy (33). Yervoy kan administreras till vuxna och barn över 12 år 

vid behandling av malignt melanom. Läkemedlet är receptbelagt och kan användas som 

monoterapi eller kombineras med nivolumab (34).  

 
Dosering 

Den rekommenderade dosen är 3 mg/kg och administreras som intravenös infusion 

under 90 minuter. Patienten får en dos var 3:e vecka, fyra gånger totalt. Yervoy får ej 

ges till patienter med autoimmuna sjukdomar samt de som får immunsupprimerande 

läkemedel (33). 

 
Biverkningar 

Biverkningar av ipilimumab är relaterade till en förhöjd immunaktivitet. Mer än 10% av 

patienterna upplever trötthet, illamående, klåda, kräkningar, diarré, buksmärtor, 

minskad aptit, tumörsmärta, hypotyreos, dimsyn, dyspné och muskelspasmer. Mindre 

vanliga och sällsynta biverkningar inkluderar sepsis, anafylaktisk reaktion, tyreoidit, 

alkalos, hypokalcemi, depression, Guillain Barrés syndrom, myastenia gravis, 

förmaksflimmer, lungödem, allergisk rinit och hepatit (35). 

 

Nivolumab OPDIVO 

 

Nivolumab är en human monoklonal antikropp (HuMAb) av typ IgG4 som är riktad mot 

PD-1 receptorn (36). Nivolumab binder till PD-1 och blockerar den och detta resulterar i 

att T-cellerna kan aktiveras och bekämpa cancercellerna. År 2015 godkändes Opdivo 

för behandling av melanom och som adjuvant behandling 2018 (37).  

 
Dosering 

Monoterapi 

Nivolumab administreras via infusion intravenöst under överinseende av en erfaren 

onkolog. Beroende på indikation är doseringen vid malignt melanom 240 mg under 30 

minuter varannan vecka, alternativt 480 mg under 60 minuter var fjärde vecka. Om 

patienten ökar doseringen från 240 mg till 480 mg så bör den nya dosen administreras 

två veckor efter patienten har fått sin sista infusion på 240 mg. Om patienten trappar ner 

dosen det vill säga övergår från 480 mg till 240 mg så bör den nya dosen administreras 

fyra veckor efter den sista dosen på 480 mg. 

 
Opdivo i kombination med ipilimumab 

Den rekommenderade dosen av nivolumab är 1mg/kg under 30 minuter och 3 mg/kg 

ipilimumab under 90 minuter. I kombinationsfasen ges infusion var 3:e vecka för de 

första fyra doserna och därefter följs monoterapifasen. Om doseringen är 240 mg så kan 

monoterapi startas efter tre veckor från den sista dosen (nivolumab + ipilimumab) i 

kombinationsfasen. Infusionen ges under 30 minuter varannan vecka. Är doseringen 



- 11 - 
 

480 mg så kan monoterapi startas efter sex veckor och infusion ges var 4:e vecka under 

60 minuter. OPDIVO ges ej till barn eller ungdomar under arton år (38).  

 
Biverkningar 

Biverkningarna som rapporterades i behandlingen med nivolumab som monoterapi är 

smärta, feber, övre luftvägs - infektion och inflammation, överkänslighet, hypertyreos, 

diabetes, minskad aptit, trötthet, dimsyn, hypotyreos, diarré, klåda. Biverkningarna i 

kombinationsfasen var trötthet, klåda, illamående, kräkningar, feber, hypotyreos, 

dyspné (39). 

 

Pembrolizumab KEYTRUDA 

 

KEYTRUDA är ett läkemedel som är riktat mot PD-1 receptorn och selektivt blockerar 

interaktionen med liganderna PD-L1 och PD-L2 som finns på cancercellerna. 

Pembrolizumab är en monoklonal antikropp av IgG4 typ (40). Pembrolizumab 

administreras till vuxna med avancerat melanom som adjuvant behandling, monoterapi 

eller i kombination med andra läkemedel. 

 
Dosering 

Som monoterapi är doseringen för KEYTRUDA 200 mg var 3:e vecka eller 400 mg var 

6:e vecka. Pembrolizumab administreras intravenöst som infusion under 30 minuter. 

Vid kombinationsbehandling är den rekommenderade dosen 200 mg var tredje vecka 

och administreras intravenöst som infusion under 30 minuter. Behandlingen skall ske 

under överinseende av en erfaren onkolog och maximalt under ett år eller tills 

oacceptabla biverkningar inträffar (41). 

 
Biverkningar 

De flesta biverkningarna är immunrelaterade och de mest frekventa är trötthet, 

illamående, diarré, förstoppning, neutropeni, nedsatt aptit, hypotyreos, hosta, 

lunginflammation, anemi, sömnlöshet, yrsel, hypertoni, klåda med mera. Bland de 

mindre vanliga tillhör binjurebarkssvikt, typ-1-diabetes, epilepsi, meningit, 

förmaksflimmer och hepatit (42). 

 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka och evaluera vilken behandling utav 

ipilimumamb som ger bättre klinisk nytta med avseende till en total överlevnad och en 

längre progressionsfri överlevnad hos patienterna med malignt melanom. Är behandling 

med ipilimumab som monoterapi eller i kombination med nivolumab samt 

pembrolizumab att rekommendera? 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Föreliggande examensarbetet är en litteraturbaserad studie som utgörs av fem 

vetenskapliga randomiserade, kontrollerade studier (RCT) vars sökningar gjordes i 

PubMed via Linnéuniversitets bibliotek. I sökvägen fylldes sökord ”ipilimumab 

malignant melanoma” och det gav 776 träffar. Vid sökorden ”ipilimumab vs nivolumab 
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vs pembrolizumab” kom endast en artikel upp. När det söktes ” ipilimumab 

pembrolizumab malignant melanoma” kom 246 publikationer upp. Sökning av 

”ipilimumab nivolumab malignant melanoma” resulterade i 355 vetenskapliga artiklar. 

Kriterierna till val av artiklarna var: randomiserade, Fas I-IV, fri text, högst fem år 

gamla och kontrollerade studier som var utförda på människor äldre än 18 år och som 

jämförde effekten av ipilimumab som monoterapi samt i kombination med nivolumab 

eller pembrolizumab i behandlingen av malignt melanom. Urvalet bestod också av 

patienter från hudmelanomgruppen och inte melanom i hjärna, ögon, lunga eller 

mukosa. Sökningen var inte enbart fokuserad på studier från ett land utan samtliga 

länder och geografiska delar var av intresse. Titlarna på alla 20 artiklar vid varje sida i 

PubMed som kom upp i sökresultatet, lästes och utvärderades utifall de uppfyllde 

kriterierna för detta arbete. Artiklar som väckte intresse öppnades och abstraktet lästes. 

Om abstraktet var tydligt, intressant och aktuellt så öppnades artikel i fulltext och lästes 

snabbt genom. Ingen artikel som jämförde ipilimumabbehandling med ipilimumab i 

kombination med pembrolizumab hittades och därför inkluderades en artikel som 

jämför effekten av pembrolizumab med ipilimumab. De fem artiklarna som valdes var 

på engelska och presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3. Artiklarna som har valts till examensarbetet med avseende på syfte och primär 

utfallsvariabel. 

 

 Namn   Syfte   Primär utfallsvariabel  
”Prolonged Survival in 

Stage III Melanoma with 

Ipilimumab Adjuvant 

Therapy”, Eggermont et 

al., 2016 (16) 

 

 

Utvärdera effekten och 

säkerheten av ipilimumab 

som adjuvant behandling hos 

patienter med stadium III A-

C melanom efter total 

resektion. 

 

Förlängd recidivfri 

överlevnad och total 

överlevnad. 

 

 

 

 

”Combined nivolumab 

and ipilimumab versus 

ipilimumab alone in 

patients with advanced 

melanoma: 2-year overall 

survival outcomes in a 

multicentre, randomised, 

controlled, phase 2 trial”, 

Hodi et., 2016 (43) 

 

Presentera och utvärdera 24 

månaders överlevnadsdata 

efter behandling med 

ipilimumab och nivolumab 

som kombinationsterapi samt 

ipilimumab som monoterapi 

hos patienter med muterat 

BRAF och icke-behandlat 

malignt melanom. 

 

Objektivt svar hos patienter 

med muterat BRAFV600 

samt total överlevnad.  

 

 

 

 

 

 

 

”Combined Nivolumab 

and Ipilimumab or 

Monotherapy in 

Previously Untreated 

Melanoma”, Larkin at., 

2015 (44)  

 

 

 

Jämföra och evaluera 

effekten av PD-1 blockare, 

nivolumab i kombination 

med CTLA-4 hämmaren 

ipilimumab samt jämföra 

ipilimumab och nivolumab 

som monoterapi i icke 

behandlat metastaserande 

melanom. 

Progressionsfri överlevnad 

(PFS) och co-primär 

utfallsvariabel var total 

överlevnad (OS). 

 

 

 

 

 

“Overall Survival with 

Combined Nivolumab and 

Ipilimumab in Advanced 

Melanoma”, Wolchok et 

al., 2017 (45) 

 

 

 

 

Utvärdera den totala 

överlevnaden efter tre års 

uppföljning hos patienter 

med avancerat melanom 

behandlade med 

kombinationsterapi utav 

nivolumab och ipilimumab 

samt med nivolumab och 

ipilimumab som monoterapi. 

Progressionsfri överlevnad 

och den totala 

överlevnaden hos 

patienterna i alla de tre 

grupperna. 

 

 

 

 

”Pembrolizumab versus 

Ipilimumab in Advanced 

Melanoma”, Robert et al., 

2015 (46) 

 

 

 

Jämföra anti PD-1 

antikroppen, pembrolizumab 

som administrerades i två 

olika intervaller med CTLA-

4 hämmaren, ipilimumab i 

behandlingen av patienter 

med avancerat melanom 

Progressionsfri och total 

överlevnad. 
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RESULTAT 

 

Studie 1 - Prolonged Survival in Stage III Melanoma with Ipilimumab 

Adjuvant Therapy, Eggermont et al., 2016 (16) 

 

Syfte 

Syftet var att utvärdera effekten och säkerheten av ipilimumab som adjuvant behandling 

hos patienter efter total resektion av stadium III A C melanom. Den primära 

utfallsvariabeln var förlängd recidivfri överlevnad och den sekundära utfallsvariabeln 

var total överlevnad, fri från fjärrmetastaser och säkerhet.  

 

Metod 

Den här randomiserade, fas III studien gjordes i 99 olika länder mellan 2008 till augusti 

2011. Inklusionskriterierna var patienter från 18 år och uppåt med bekräftat kutant 

malignt melanom som har metastaserat till de regionala lymfkörtlarna. Patienterna skall 

ha histologiskt bekräftat stadium III A - C melanom med en total resektion gjord minst 

12 veckor innan randomsireringen. Exklusionskriterierna var patienter med 

funktionshinder med >1 värde på en skala 0-5 enligt Eastern Cooperative Oncology 

Group (ECOG), autoimmuna sjukdomar, infektioner, kardiovaskulära sjukdomar klass 

III-IV enligt New York Heart Association, hög nivå av laktatdehydrogenas, 

administrerar glukokortikoider och de som har genomgått en systemisk behandling för 

malignt melanom. I avseende på sjukdomsstadiet (III A-C melanom) och geografiskt 

läge stratifierades randomiseringen. En lokal, utbildad farmaceut utförde 

randomiseringen. Patienterna randomiserades i två grupper: ipilimumabgruppen, n = 

475 och placebogruppen, n = 476, 951 totalt. Medianålder i ipilimumabgruppen var 51 

år medan i placebo 52 år. Det var 62,3% män och 37,7% kvinnor i ipilimumabgruppen 

samt 61,6% män och 38,4% kvinnor i placebogruppen. Det administrerades 10 mg/kg 

ipilimumab eller placebo var 3:e vecka för fyra doser, därefter var 3:e månad upp till 3 

år eller tills sjukdomen recidiverade. Behandlingen avbröts också vid allvarliga 

behandlingsrelaterade biverkningar. Patienterna undersöktes efter canceråterfall och 

fjärrmetastaser var 3:e månad under 3 år, därefter var 6:e månad. I undersökningen 

ingick fysisk undersökning, datatomografi, röntgen och magnetiskt resonans-tomografi.  

 

Resultat 

Andelen patienter med recidivfri överlevnad efter 5 år i ipilimumabgruppen var 40,8% 

(95% CI, 36,0 - 45,6, p <0,001) jämfört med placebogruppen 30,3% (95% CI, 26,0-

34,6), se Tabell 4. Hazard ratio för recidiv eller död var 0,76 (95% CI, 0,64-0,89, p 

<0,001). Det var 194 patienter i ipilimumabgruppen som fick canceråterfall medan i 

placebogruppen var det 250 patienter. Dessa patienter erhöll postprotokoll behandling 

med anti PD-1 och CTLA-4 checkpoint inhibitorer. Total överlevnad efter 5 år var 

signifikant högre i ipilimumabgruppen jämfört med placebogruppen 65,4% (95% CI, 

60,8-69,6, p = 0,001) versus 54,4% (95% CI, 49,7-58,9). Hazard ratio för död var 0,72 

(95% CI, 0,58-0,88, p = 0,001). Fjärrmetastaseringsfri överlevnad efter 5 år var också 

bättre i ipilimumabgruppen jämfört med placebogruppen 48,3% (95% CI, 43,4-53,0, p = 

0,002) versus 38,9% (95% CI, 34,3-43,5). Hazard ratio för fjärrmetastaser och död var 

0,76 (95,8% CI, 0,64-0,92, p = 0,002). Behandlingsrelaterade biverkningar har 

registrerats mer i ipilimumabgruppen, 54,1% jämfört med placebogruppen 26,2%. 

Bland immunrelaterade biverkningar var gastrointestinala, hepatiska och endokrina 

mest vanliga. Andra biverkningar var trötthet, sömnlöshet och diarré. Det var fem 
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patienter som dog i ipilimumabgruppen under studiens gång på grund av 

immunrelaterade biverkningar.  

 

Tabell 4. Svar på behandling med avseende på recidivfri överlevnad, total överlevnad 

och biverkningar. 

 

 Variabel  

 Ipilimumab-

gruppen  

 Placebo- 

gruppen  

Hazard 

ratio 

Statistisk 

signifikans 

 Recidivfri 

överlevnad 

5 år (%) 

40,8 (95% CI, 

36,0-45,6) 

30,3 (95% CI, 

26,0-34,6) 

 

0,76 (95% CI, 

0,64-0,89) 

 

p<0,001 

 Totalt överlevnad 

5 år (%) 

65,4 (95% CI, 

60,8-69,6) 

54,4 (95% CI, 

49,7-58,9) 

 

0,72 (95% CI, 

0,58-0,88) 

 

p=0,001 

Behandlings-

relaterade 

biverkningar, grad 

III-IV (%)  54,1  26,2 

  

 

 

Studie 2 - Combined nivolumab and ipilimumab versus ipilimumab alone 

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

a multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial, Hodi et., 2016 (43) 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att presentera och utvärdera 24 månaders överlevnadsdata 

efter behandling med ipilimumab och nivolumimab som kombinationsterapi samt 

ipilimumab som monoterapi hos patienter med muterat BRAF och icke-behandlat 

malignt melanom. Den primära utfallsvariabeln var objektivt svar hos patienter med 

wild-type BRAFV600 samt total överlevnad. En sekundär utfallsvariabel var PFS bland 

patienter med wild-type BRAFV600. 

 

Metod 

Till denna multicentra, kontrollerade, randomiserade, dubbelblinda fas 2 studien 

rekryterades 142 patienter från 19 centra i Frankrike och USA. Av dessa 142 patienter 

hade 109 BRAF (wild - type) och 33 muterad BRAFV600. Det bildades nivolumab + 

ipilimumabgruppen, n = 95 (72 patienter hade BRAF wild - type) och 

ipilimumabgruppen + placebogruppen, n = 47 (37 patienter hade BRAF wild - type). 

Inklusionskriterierierna var vuxna patienter med bekräftat avancerat icke operabelt 

malignt melanom av stadium III eller IV, ECOG värde på 0-inga symptom eller 1-milda 

symptom, känd status avseende mutation BRAFV600, tillgång till vävnadsprover. 

Medianålder i kombinationsgruppen var 64 år där 66% var män och i 

ipilimumabgruppen var medianålder 67 år där 68% var män. Exklutionskriterierna var 

patienter med hjärnmetastaser, ögonmelanom, systemisk cancerbehandling. Patienter 

som tidigare har fått neoadjuvant eller adjuvant behandling fick delta i studien om sista 

dosen i behandlingen administrerades minst 6 veckor innan randomiseringen. 

Patienterna i kombinationsgruppen fick fyra cykler med 1 mg/kg nivolumab under 60 

minuter var 3:e vecka. Ipilimumab 3 mg/kg administrerades intravenöst under 90 

minuter. Efter induktionsfasen då alla fyra cykler var avklarade plockades ipilimumab 

bort. Underhållsfasen började då med 3 mg/kg nivolumab administrerat en gång 
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varannan vecka. Ipilimumab i underhållsfasen ersattes med placebo. Behandlingen 

pågick så länge inte oacceptabel toxicitet förekom, tills förekomst av graviditet, eller 

tills sjukdomen progredierade.  

 

Resultat 

Resultatet i den här studie baseras på en medianuppföljningstid på 24 månader, se 

Tabell 5. Efter 24 månader var den totala överlevnaden högre i kombinationsgruppen 

63, 8% (95% CI 53,3-72,6) jämfört med ipilimumabgruppen 53,6% (95% CI, 38,1-

66,8). Hazard ratio för kombinationsgruppen jämfört med ipilimumab var 0,74 (95% CI 

0,43-1,26, p = 0,26). Progressionsfri överlevnad i kombinationsgruppen var signifikant 

högre jämfört med ipilimumabgruppen 51,3% (95% CI, 40,4-61,2, p = 0,0001) versus 

12,0% (95% CI 3,8-25,2). Hazard ratio för PFS för kombinationsgruppen jämfört med 

ipilimumab var 0,36 (95% CI 0,22-0,56, p = 0,0001). Mest behandlingsrelaterade 

biverkningar rapporterades i kombinationsgruppen 54% versus 20% i 

ipilimumabgruppen. De mest förekommande biverkningar var kolik, diarré och 

hypofysitis. 

 

Tabell 5.Svar på behandling med avseende på total överlevnad, progressionsfri 

överlevnad (PFS) och biverkningar. 

 

 Variabel 

(median)  

 Ipilimumab-

gruppen  

 Kombinations-

gruppen  

Hazard 

ratio 

Statistisk 

signifikans 

 Total överlevnad (%) 

efter 2 år 

53,6 (95% CI, 

38,1-66,8)  

 63, 8 (95% CI 

53,3-72,6)  

0,74 (95% CI 

0,43-1,26) 

p=0,26 

 PFS 

Efter 2 år (%) 

12,0 (95% CI, 

3,8-25,2)  

 51,3 (95% CI, 

40,4-61,2)  

0,36 (95% CI 

0,22-0,56) 

p=0,0001 

 Behandlingsrelaterade 

biverkningar, grad III - IV 

(%)  20  54 

  

 

 

Studie 3 -Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in 

Previously Untreated Melanoma, Larkin at., 2015 (44)  

 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra och evaluera effekten av PD-1 blockare, nivolumab i 

kombination med CTLA-4 hämmaren ipilimumab samt jämföra ipilimumab och 

nivolumab som monoterapi i icke behandlat metastaserande melanom. Den primära 

utfallsvariabeln i studien var progressionsfri överlevnad (PFS) och co-primär 

utfallsvariabel var total överlevnad (OS). 

 

Metod 

Studien gjordes i 137 centra i olika delar av välden; Australien, Europa, Israel, Nya 

Zeeland och Nordamerika mellan juli 2013 och mars 2014. Det var 945 vuxna patienter 

från olika kliniker som randomiserades till denna dubbelblinda fas-3 studie. 

Medianålder för patienterna var 59,6 år (18-90), där 64,6% var män och 35,4% kvinnor. 

Inklusionskriterierna var patienter med bekräftat avancerat icke-resektabelt malignt 

melanom i stadium III eller stadium IV, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 

status på 0-inga symptom eller 1-milda symptom, tillgång till bilder från magnetisk 

resonanstomografi, samt biopsi från ooperabel tumör. Patienter som tidigare genomgått 

en systemisk cancerbehandling eller hade hjärnmetastaser, ögonmelanom, autoimmuna 
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sjukdomar samt de som administrerade immunsuppressiva läkemedel exkluderades från 

studien. 

 

Det bildades tre behandlingsgrupper; nivolumabgruppen (monoterapi), n= 316, 

ipilimumabgruppen (monoterapi), n= 315 samt kombinationsgruppen, n= 314. 

Nivolumabgruppen fick 3 mg/kg nivolumab varannan vecka + ipilimumabmatchad 

placebo, ipilimumabgruppen fick fyra cykler med 3 mg/kg var 3:e vecka + 

nivolumabmatchad placebo, kombinationsgruppen fick fyra cykler med nivolumab 1 

mg/kg och ipilimumab 3 mg/kg var 3:e vecka och därefter nivolumab 3 mg/kg varannan 

vecka. Nivolumab och ipilimumab administrerades som intravenös infusion. Med 

hänsyn till uttryck av PD-L1 som kan vara positiv eller negativ, BRAF mutationer och 

American Joint Committee on Cancer metastasis stage (AJCC) så stratifierades 

randomiseringen. Behandlingen pågick så länge patienterna svarade bra på 

behandlingen eller tills oacceptabel toxicitet förekom. Patienternas tumörutveckling 

kontrollerades var 6:e vecka under första året, därefter var 12:e vecka. Studien pågick 

fortfarande när denna del av studien publicerades. 

 

Resultat 

De resultat denna publikation rapporterar gäller efter en uppföljningstid på 12,2-12,5 

månader (medianvärden) för de tre olika grupperna. Det fanns en statistiskt signifikant 

skillnad med avseende på PFS mellan monoterapi och kombinationsterapi, se Tabell 6. 

Median PFS för nivolumab som monoterapi var 6,9 månader (95% CI, 4,3-9,5, p 

<0,00001 jämfört med ipilimumab), för ipilimumab 2,9 månader (95% CI, 2,8-3,4) och 

för nivolumab + ipilimumab som kombinationsterapi 11,5 månader (95% CI, 8,9-16,5, 

p <0,00001 jämfört med ipilimumab). Hazard ratio för kombinationsgruppen jämfört 

med nivolumabgruppen var 0,74 (95% CI 0,60-0,92), för kombinationsgruppen jämfört 

med ipilimumabgruppen var 0,42 (95% CI, 0,31-0,57) och för nivolumabgruppen 

jämfört med ipilimumabgruppen var 0,57 (95% CI 0,43-0,76). Patienterna i subgruppen 

med muterat BRAF som behandlades med nivolumab + ipilimumab hade en median 

PFS på 11,7 månader (95% CI, 8,0-ej uppnått) medan BRAF(wild type) hade 11,2 

månader (95% CI, 8,0-ej uppnått). I PD-L1 (positiv) subgruppen var PFS 14,0 månader 

(95% CI, 9,7-ej uppnått) i nivolumab + ipilimumab behandlingen, 14,0 månader (95% 

CI, 9,1 - ej uppnått) för nivolumab och 3,9 månader (95% CI, 2,8-4,2) för ipilimumab. 

För PD-L1 (negativ) var median PFS signifikant bättre för kombinationsterapi 11,2 

månader (95% CI, 8,0-ej uppnått) jämfört med monoterapi, se Tabell 6. 

Minst behandlingsrelaterade biverkningar av grad III (allvarlig) och IV (livshotande) 

rapporterades hos patienter i nivolumabgruppen och högst i nivolumab + 

ipilimumabgruppen (16,3% versus 55,0%). De vanligaste biverkningar var diarré, 

hudutslag, trötthet, pruritus, illamående, minskad aptit. Dösdfall har inträffat i både 

nivolumab- och ipilimumabmonoterapi och ingen i kombinationsterapi. 
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Tabell 6. Svar på behandling med avseende på progressionsfri överlevnad (PFS) och 

biverkningar. 

 Variabel 

(median)  

 Ipilimumab 

(monoterapi)  

 Nivolumab 

(monoterapi)  

 Kombinationsgruppen 

  
 PFS (månader) 

   2,9 (95% CI, 2,8-3,4)   6,9 (95% CI, 4,3-9,5)   11,5 (95% CI, 8,9-16,5)  
 PFS (månader) 

PD - L1/negativ   2,8 (95% CI, 2,8-3,1)   5,3 (95% CI, 2,8-7,1)  

 11,2 (95% CI, 8,0-ej 

uppnått)  
 PFS (månader) 

PD - L1/positiv   3,9 (95% CI, 2,8-4,2)  

 14,0 (95% CI, 9,1-ej 

uppnått)  

 14,0 (95% CI, 9,7-ej 

uppnått)  
 PFS (månader) 

BRAF/muterat      
 11,7 (95% CI, 8,0-ej 

uppnått)  
 PFS (månader) 

BRAF/wild type      
 11,2 (95% CI, 8,3-ej 

uppnått)  
 Behandlingsrelaterade 

biverkningar, grad III 

- IV (%)  

 27,3 

 
  

 16,3 

 
  

 55,0 
 
  

 Dödsfall   1   1   0  
 

 

Studie 4 - Overall Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in 

Advanced Melanoma, Wolchok et al., 2017 (45) 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att utvärdera den totala överlevnaden efter tre års 

uppföljning hos patienter med avancerat melanom behandlade med kombinationsterapi 

utav nivolumab och ipilimumab samt med nivolumab och ipilimumab som monoterapi. 

Den primära utfallsvariabeln i studien var progressionsfri överlevnad och den totala 

överlevnaden hos patienterna i alla de tre grupperna. 

 

Metod 

Denna studie är en uppföljning av studie 3 (44) som pågick mellan juli 2013 och mars 

2014. Alla patienter hade en uppföljningstid på minst 36 månader där deras 

tumörutveckling kontrollerades var 6:e vecka under första året, därefter var 12:e vecka. 

De tre behandlingsgrupper; nivolumabgruppen (monoterapi), n= 316, 

ipilimumabgruppen (monoterapi), n= 315 samt kombinationsgruppen, n= 314. 

Nivolumabgruppen fick 3 mg/kg nivolumab varannan vecka + ipilimumabmatchad 

placebo, ipilimumabgruppen fick fyra cykler med 3 mg/kg var 3:e vecka + 

nivolumabmatchad placebo, kombinationsgruppen fick fyra cykler med nivolumab 1 

mg/kg och ipilimumab 3 mg/kg var 3:e vecka och därefter nivolumab 3 mg/kg varannan 

vecka. Nivolumab och ipilimumab administrerades som intravenös infusion. 

Behandlingen pågick tills sjukdomen recidiverade, för många allvarliga toxiska 

behandlingsrelaterade biverkningar eller patienterna bröt behandlingen.  

 

Resultat 

Studiens medianuppföljning var 36,0 månader. Median PFS var ungefär som 

rapporterats i den tidigare studien (studie 3 ovan, (44)) i kombinationsgruppen 11,5 

månader (95% CI, 8,7-19,3, p <0,001); i nivolumabgruppen 6,9 månader (95% CI, 5,1-

9,7, p <0,001) och 2,9 månader i ipilimumabgruppen (95% CI, 2,8-3,2). Hazard ratio för 

PFS eller död för kombinationsgruppen jämfört med ipilimumabgruppen var 0,43 (95% 
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CI 0,35-0,52, p <0,001) och för nivolumabgruppen jämfört med ipilimumabgruppen 

0,55 (95% CI, 0,45-0,66, p <0,001). Andelen PFS efter 3 års uppföljning var 39% i 

kombinationsgruppen, 32% i nivolumabgruppen och 10% i ipilimumabgruppen. 

Total överlevnad efter två års uppföljning var 64% i kombinationsgruppen, 59% i 

nivolumabgruppen och 45% i pilimumabgruppen, se Tabell 7. Efter tre års uppföljning 

var total överlevanden 58% i kombinationasgruppen, 52% i nivolumabgruppen och 34% 

i ipilimumabgruppen. Median totalöverlevnad i kombinationsgruppen hade inte 

uppnåtts (95% CI, 38,2 månader – ej uppnått), i nivolumabgruppen var den 37,6 

månader (95% CI, 29,1 månader – ej uppnått) och 19,9 månader i ipilimumabgruppen 

(95% CI, 16,9-24,6). Hazard ratio för kombinationsgruppen jämfört med 

ipilimumabgruppen var 0,55 (95% CI 0,45-0,69, p <0,001) och för nivolumabgruppen 

jämfört med ipilimumabgruppen 0,65 (95% CI, 0,53-0,80, p <0,001). Hazard ratio för 

kombinationsgruppen jämfört med nivolumabgruppen var 0,85 (95% CI 0,68-1,07). 

Totalöverlevnadsfrekvens hos patienter med BRAF-mutation efter 3 år var 68% i 

kombinationsgruppen, 56% i nivolumabgruppen och 37% i ipilimumabgruppen. Hos 

patienter utan BRAF-mutation var motsvarande siffror 53% för kombinationsgruppen, 

50% för nivolumabgruppen och 32% för ipilimumabgruppen. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna hos patienterna med PD-L1 uttryck vad gäller 

totalöverlevnad. Mest behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades i 

kombinationsgruppen, 59% medan i nivolumabgruppen fanns 21% och i 

ipilimumabgruppen 28%. De vanligaste biverkningarna var endokrina biverkningar 

samt diarré, kolik, trötthet och illamående.  

 

Tabell 7.Svar på behandling med avseende på progressionsfri överlevnad (PFS), total 

överlevnad, och biverkningar. 

 
 Variabel 

(median)  

 Ipilimumab 

(monoterapi)  

 Nivolumab 

(monoterapi)  

 Kombinationsgruppen 

  

 PFS (månader)  

 2,9 (95% CI, 2,8-

3,2) 

 6,9 (95% CI, 5,1-

9,7)  11,5 (95% CI, 8,7-19,3)  
 Totalöverlevnad efter 

2 år (%)  45   59   64  
  Totalöverlevnad efter 

3 år (%)  34   52   58  
 Totalöverlevnad 

(månader) 

 19,9 (95% CI, 

16,9-24,6) 

 37,6 (95% CI, 

29,1-ej uppnått) 

 Ej uppnått (95 CI, 38,2-

ej uppnått) 

 Behandlingsrelaterade 

biverkningar, grad III 

- IV (%)  28   21   59  
 

 

Studie 5 - Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma, 

Robert et al., 2015 (46) 

 

Syfte 

Syftet var att jämföra PD-1 blockaren, pembrolizumab som administrerades i två olika 

intervaller med CTLA-4-hämmaren, ipilimumab i behandlingen hos patienter med 

avancerat melanom. Studiens primära utfallsvariabel var progressionsfri och total 

överlevnad. 

 

Metod 
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Studien var en multicenter, kontrollerad, randomiserad, fas 3 studie där 834 patienter 

från 16 olika länder rekryterades. Bland dessa patienter var det 65,8% som har fått 

tidigare systemisk cancerbehandling, 36,2% med BRAF mutation samt 80,5% med 

positivt PD-L1 uttryck. Medianålder var 62 år. Det bildades tre grupper. Första gruppen, 

pembrolizumabgruppen (Q2W), n = 279 fick fyra cykler med 10 mg/kg pembrolizumab 

varannan vecka. Andra gruppen, pembrolizumabgruppen (Q3W), n = 272 fick 10 mg/kg 

pembrolizumab var 3:e vecka och den tredje gruppen var ipilimumabgruppen, n = 278 

som fick 3 mg/kg ipilimumab var 3:e vecka. Inklusionskriterierna var patienter från 18 

år och uppåt med histologiskt bekräftat avancerat, icke-operabelt melanom i stadium III 

eller IV. Patienterna som har fått enbart en systemiskt anticancerbehandling tilläts att 

delta i studien. I studien ingick också patienter med muterat BRAF, positivt uttryck utav 

PD-L1, ECOG värde 0-inga symptom eller 1-milda symptom. Exklusionskriterierna var 

patienter som har behandlats tidigare med anti CTLA-4 och anti PD-1, ögonmelanom 

och patienter med allvarliga autoimmuna sjukdomar. Behandlingen pågick tills 

patienterna fick en total respons, sjukdomsprogression, toxiska 

behandlingsbiverkningar.  

 

Resultat 

Medianuppföljning var 7,9 månader och pembrolizumabgrupperna har visat en 

signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad efter 6 månader 47,3% för 

pembrolizumabgruppen (Q2W) och 46,4% för pembrolizumabgruppen (Q3W) jämfört 

med ipilimumabgruppen 26,5%. Median progressionsfri överlevnad var 5,5 månader för 

pembrolizumabgruppen (Q2W) (95% CI, 3,4-6,9), 4,1 för pembrolizumabgruppen 

(Q3W) (95% CI, 2,9-6,9) samt 2,8 för ipilimumabgruppen (95% CI, 2,8-2,9). Hazard 

ratio för tumörprogression för pembrolizumabgruppen (Q2W) jämfört med 

ipilimumabgruppen var 0,58 (95% CI, 0,46-0,72, p <0,001) och för 

pembrolizumabgruppen (Q3W) jämfört med ipilimumabgruppen var 0,58 (95% CI, 

0,47-0,72, p <0,001). Total överlevnad i pembrolizumabgruppen (Q2W) efter 12 

månader var 74,1%, 68,4% i pembrolizumabgruppen (Q3W) och 58,2% i 

ipilimumabgruppen. Hazard ratio för död för pembrolizumabgruppen (Q2W) jämfört 

med ipilimumabgruppen var 0,63 (95% CI, 0,47-0,83, p <0,0005) och för 

pembrolizumabgruppen (Q3W) jämfört med ipilimumabgruppen var 0,69 (95% CI, 

0,52-0,90, p = 0,0036). Mest behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades i 

ipilimumabgruppen, 19,9%, se Tabell 8. Bland de vanligaste biverkningarna var kolik, 

puritus, hypo- och hypertyroidism, trötthet och diarré.  
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Tabell 8. Svar på behandling med avseende på progressionsfri överlevnad (PFS), total 

överlevnad, och biverkningar. 

 

 Variabel 

  

 Ipilimumabgrup

pen  

Pembrolizumabgru

ppen (Q2W)  

Pembrolizumabgru

ppen (Q3W)  
 PFS överlevnad  

6 månader (%)  26,5  47,3  46,4 

 PFS (månader) 

 2,8 (95% CI, 2,8-

2,9)  5,5 (95% CI, 3,4-6,9)   4,1 (95% CI, 2,9-6,9)  
 Total överlevnad 

12 månader (%)  58,2  74,1  68,4 

 Behandlingsrelate

rade biverkningar, 

grad III-IV (%)  19,9  13,3  10,1 

 

 

Jämförelse av studierna 

 

En jämförelse av de granskade studierna presenteras i Tabell 9. Studie 1 (16) är en 

placebokontrollerad ipilimumabstudie som visar att läkemedlet förlänger mediantiden 

man är fri från sjukdom efter total resektion från 17,1 månader till 27,6 månader. Fler 

lever också efter 5 år, 65,4% jämfört med 54,4%. Studierna 2-5 (43-46) är på grad III-

IV icke-operabelt melanom och där är mediantiden till sjukdomsprogress kortare, 2,8-

3,0 månader vid behandling med ipilimumab ensamt. Total överlevnad är 58,5% efter 

ett år (46), 53,6% efter två år (43) och 34% efter tre år (45). Kombination med 

nivolumab förlänger mediantiden till sjukdomsprogress till 11,5 månader och 63,8% 

(43) överlever två år och 58% (45) tre år. Skillnaden i överlevnad efter tre år är 24 

procentenheter (58%-34%), vilket ger ett NNT-tal på cirka 4. Om fyra patienter 

behandlas med iplimimumab+nivolumab i stället för med enbart ipilimumab kommer 

ytterligare en patient att överleva tre år. Detta sker dock på bekostnad av allvarliga 

biverkningar. Pembrolizumabstudien har kortare uppföljning än övriga studier men 

visar också effekt på både PFS och OS och kanske mindre biverkningar.  

Sammanfattningsvis var behandlingen med ipilimumab i kombination med PD-1- 

hämmaren novilumab associerat med bättre klinisk respons när det gäller PFS samt OS 

jämfört med ipilimumab som monoterapi.  
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Tabell 9. Summering av utfallsvariabler och biverkningar i studie 1-5.  

 PFS/RFS OS AE 

Studie Stadium Behandling median 

(månader) 

% 

(uppföljning, 

år) 

HR 

(95% 

konfidens-

intervall) 

 

% 

(uppföljning, 

år) 

HR 

(95% 

konfidens-

intervall) 

Grad 

III-IV 

(%) 

Eggermont 

et al., 2016 

(16) 

III 

total 

resektion 

placebo 17,1 30,3 (5) jämförelse-

grupp 

54,4 (5) jämförelse-

grupp 

26,2 

ipilimumab 27,6 40,8 (5) 0,76 

(0,64-0,89) 

65,4 (5) 0,72 

(0,58-0,88) 

54,1 

Hodi et al., 

2016 (43) 

III-IV 

icke-

operabelt 

ipilimumab 3,0 12,0 (2) jämförelse-

grupp 

53,6 (2) jämförelse-

grupp 

20 

+ nivolumab ej uppnått 51,3 (2) 0,36 

(0,22-0,56) 

63,8 (2) 0,74 

(0,43-1,26) 

54 

Larkin et 

al., 2015 

(44) 

III-IV 

icke-

operabelt 

ipilimumab 2,9 saknas jämförelse-

grupp 

saknas jämförelse-

grupp 

27,3 

+nivolumab 11,5 saknas 0,42 

(0,31-0,57) 

saknas saknas 55,0 

nivolumab 6,9 saknas 0,57 

(0,43-0,76) 

saknas saknas 16,3 

Wolchok 

et al., 2017 

(45) 

III-IV 

icke-

operabelt 

ipilimumab som ovan 10 (3) jämförelse-

grupp 

34 (3) jämförelse-

grupp 

28 

+nivolumab som ovan 39 (3) som ovan 58 (3) 0,55 

(0,45-0,69) 

59 

nivolumab som ovan 32 (3) som ovan 53 (3) 0,65  

(0,53-0,80) 

21 

Robert et 

al., 2015 

(46) 

III-IV 

icke-

operabelt 

ipilimumab 2,8 26,5 (0,5) jämförelse-

grupp 

58,5 (1) jämförelse-

grupp 

19,9 

pembrolizumab 

varannan vecka 

5,5 47,3 (0,5) 0,58 

(0,46-0,72) 

 

74,1 (1) 0,63  

(0,47-0,83 

13,3 

PFS=progression free survival, RFS=recurrence free survival, OS=overall survival, HR=hazard ratio, EA = adverse events 

 

 

DISKUSSION 

 

Malignt melanom har länge varit en livshotande, svårbehandlad hudcancer med dålig 

prognos för överlevnaden. Idag finns det immunterapi och målsökande behandlingar 

som är effektiva och ger bättre resultat vid behandling av malignt melanom (6). 

 

Ipilimumab, nivolumab och pembrolizumab är checkpointinhibitorer som aktiverar 

immunförsvaret på olika sätt. Regulatoriska T-celler dämpar ett immunologiskt svar 

genom att stimulera bildningen av immunosupressiva cytokiner så som Interleukin 10 

(IL-10) och transforming growth factor beta (TGFb) som inhiberar T-cell 

proliferationen och makrofagaktiveringen och därmed kontrolleras inflammatoriska 

processer i kroppen (31). Ipilimumab binder till CTLA-4 receptorn på regulatoriska T-

celler. CTLA-4 receptorn har en hämmande effekt på T-cellsaktivering och genom att 

blockera CTLA-4 aktiveras och förstärks immunsystemet och bekämpar tumören (33). 
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Nivolumab och pembrolizumab är inte riktade direkt mot cancercellerna utan mot 

immunsystemet som aktiveras och ger sig på cancern. De är riktade mot PD-1-receptorn 

på regulatoriska T-celler som binder till liganderna PD-L1 och PD-L2 som finns på 

cancerceller. Interaktionen mellan receptorn och ligand bromsar T-cellers proliferation 

samt hämmar frisättningen av cytokiner och överlevnadsfaktorer och genom att binda 

till PD-1-receptorn och blockera den kan T-cellerna aktiveras och bekämpa 

cancercellerna (37).  

 

I det här arbetet har fem vetenskapliga, randomiserade, kontrollerade studier (RCT) 

valts för att studera effekten av ipilimumab som monoterapi samt i kombination med 

nivolumab, alternativt behandling med pembrolizumab med fokus på PFS och OS som 

utfallsvariabel hos patienter med malignt melanom. Studie 1 (16) jämför hög dos 

ipilimumab med placebo medan i studierna 2-4 (43-45) jämförs ipilimumab ensamt med 

ipilimumab plus nivolumab och i sista studien jämförs ipilimumab med pembrolizumab 

ensamt.  

 

Brister i denna litteraturstudie var att de valda artiklarna analyserade patienter med både 

fullständig resektion (16) och ooperabelt melanom (43-46), samt olika grader av 

sjukdom: stadie III och stadie IV. En annan brist var att ipilimumab som monoterapi 

kunde inte jämföras i kombination med pembrolizumab, eftersom ingen artikel hittades. 

Inklusionskriterierierna och exklutionskriterierna var dock desamma för alla studier. 

Studierna (16, 43-45) sponsrades av Bristol-Myers Squibb, företaget som har utveckalt 

ipilimumab och studie (46) sponsrades av Merck Sharp & Dohme och det kan ha 

inflytande på resultat samt öka risken för bias.  

 

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka och evaluera vilken behandling utav 

ipilimumamb som ger bättre klinisk nytta med avseende på total överlevnad och 

progressionsfri överlevnad hos patienterna med malignt melanom. Är behandling med 

ipilimumab som monoterapi eller i kombination med nivolumab samt pembrolizumab 

att rekommendera? Frågeställningarna var: Malignt melanom och effekten av 

behandling med CTLA-4 hämmare, ipilimumab. Kan kombinationsterapi CTLA-4 

hämmare ipilimumab och PD-1-hämmare nivolumab eller pembrolizumab ge en bättre 

total- och en längre progressionsfri överlevnad?  

 

I diskussionen tas de utfallsvariabler upp som är intressanta och aktuella för arbetets 

syfte och för att kunna besvara frågeställningarna. Först disskuteras effekten av 

ipilimumab på totala överlevnaden som monoterapi från studie 1 (16) samt jämförs 

ipilimumab ensamt och i kombination med nivolumab i studierna 2-4 (43-45) och 

pembrolizumab från studie 5 (47). Därefter diskuteras effekten av behandlingen med 

avseende på progressionsfri överlevnad, tiden patienterna lever utan att sjukdomen blir 

sämre.  

 

Effekt på total överlevnad 

 

Behandling med CTLA-4 hämmare, ipilimumab har vissat i alla fem studier en 

antitumöreffekt och en förlängd överlevnad generellt.  

 

Studie 1 (16) är en placebokontrollerad ipilimumabstudie. Efter fem års uppföljning 

levde fortfarande 65,4 % av de patienter som behandlades med ipilimumab jämfört med 

54,4 % patienter i placebogruppen. Den totala överlevnaden var 11 procentenheter 

högre hos patienterna som behandlades med ipilimumab och skillnaden var signifikant, 
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eftersom p-värdet var 0,001. I denna studie administrerades högre dos av ipilimumab 10 

mg/kg jämfört med övriga studier (43-45), där dosen för ipilimumab var 3mg/kg. Högre 

dos ledde dock till mera biverkningar. Det var dubbelt så många allvarliga biverkningar 

hos patienterna som behandlades med ipilimumab jämfört med placebo; 54,1% versus 

26,2%. Biverkningarna var immunrelaterade och bland de var gastrointenstinala, 

hepatiska och endokrina mest vanliga. Eftersom det inte fanns evidens från tidigare 

studier att behandling med kortikoider försämrar ipilimumabeffekten så kunde dessa 

immunrelaterade biverkningar botas eller lindras.  

 

I studie 2 (43) jämfördes den totala överlevnaden mellan patienter som administrerade 

ipilimumab plus palacebo och patienter som administrerade ipilimumab plus 

nivolumab.  Den totala överlevnaden var signifikant högre i kombinationsgruppen 

jämfört med patienter som fick enbart ipilimumab. Ipilimumab i kombination med 

nivolumab gav en förstärkt effekt. CTLA-4 hämmaren och PD-1-inhibitorn har olika 

angrepspunkter och aktiverar immunförsvaret i olika skeden. Resultatet blir att det fås 

en bättre, effektivare behandling och därmed en bättre OS. Det var en signifikant 

skillnad mellan ipilimumab ensamt och i kombination med nivolumab. Det var 53,6% 

patienter som fortfarande levde efter två års uppföljning medan i kombinationsgruppen 

levde 63,8%. I denna studie deltog 109 patienter med BRAFV600 mutationer som 

fördelades i båda grupperna. Även patienter med BRAFV600 mutation kan dra nytta av 

kombinationsbehandlingen för att nå längre överlevnad. Biverkningarna var dock högre 

i kombinationsgruppen än i ipilimumab ensam: 54% versus 20%. Det var samma typ av 

biverkningar som i övriga studier (16, 44, 45, 47) och de hanterades på samma sätt, det 

vill säga behandlades symptomatiskt och med kortikoider.  

 

Studie 3 (44) jämförde behandlingen med ipilimumab ensamt, nivolumab ensamt samt 

en kombination mellan ipilimumab plus nivolumab. OS var co-primär utfallsvariabel i 

denna studie, men inget resultat rapporterades på OS. Dock rapporteras OS i studie 4 

(45) som är en uppföljning av studie 3. 

 

Den totala överlevnanden mellan de tre grupperna i studie 4 (45) var högst i ipilimumb 

plus nivolumabgruppen och lägst i ipilimumabgruppen. Det var 45% patienter i 

ipilimumabgruppen som levde efter två års uppföljning, 59% i nivolumabgruppen och 

64% i kombinationsgruppen. Efter tre års uppföljning minskade OS och antal patienter 

som fortfarande levde var 34% i ipilimumbaggruppen, 52% i nivolumabgruppen och 

58% i kombinationsgruppen. Även denna studie stödjer ipilimumabs effekt i 

kombination med en PD-1-hämmare som ger en längre OS hos patienterna med malignt 

melanom. Allvarliga biverkningar rapporterades mest i kombinationsgruppen 59% och 

minst i ipilimumabgruppen 28%. Det var samma typ av biverkningar som i andra 

studier. 

 

I studie 5 (46) jämförs ipilimumab ensamt med en annan PD-1-hämmare, 

pembrolizumab. Det längsta OS efter ett års uppföljning rapporterades i guppen där 

pembrolizumab administrerades varannan vecka, därefter pembrolizumab var 3:e vecka 

och sist ipilimumab ensamt. OS var 74,1%, 68,4% respektive 58,2%. Behandlingen som 

administrerades oftare visade bättre resultat. Biverkningarna av grad III (allvarlig) och 

IV (livshotande) med PD-1-hämmaren pembrolizumab var mindre än med nivolumab 

jämfört med studierna 2-4 (43-45) och mindre än ipilimumab som monoterapi. Det 

registrerades 19,9% biverkningar i ipilimimumabgruppen, 13,3% i 

pembrolizumabgruppen som administrerades varannan vecka och minst antal 
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biverkningar, 10,1% inträffade i pembrolizumabgruppen som administrerades var 3:e 

vecka.  

 

Det sammanlagda resultatet från alla fem studierna med avseende på den totala 

överlevnaden hos patienter med malignt melanom har visat att ipilimumab har en bra 

effekt, men är signifikant mer effektivt i kombination med en PD-1-hämmare än 

ipilimumab som monoterapi. Effekten av ipilimumab i kombination med 

pembrolizumab kan inte utvärderas i arbetet, eftersom studie 5 (46) undersökte 

ipilimumab och pembrolizumab som monoterapi. Biverkningarna av grad III och IV för 

kombinationsgruppen var också fler jämfört med ipimimumab ensamt, se Tabell 9. 

Trots svåra biverkningar är kombinationsbehandling med nivolumab att rekommendera 

mot malignt melanom. 

 

Svaret på frågeställningen är: Ipilimumab ger signifikant bättre totalöverlevnad i 

kombination med nivolumab jämfört med ipilimumab ensam. 

 

 

Effekten på progressionsfri överlevnad 

 

I alla studier kunde påvisas en förlängd progressionsfri överlevnad hos patienter med 

malignt melanom. I studie 1 (16) fanns det en statistiskt signifikant skillnad med 

avseende på recidivfri överlevnad hos patienter som behandlades med hög dos 

ipilimumab jämfört med placebo. Efter fem års uppföljningstid hade 10 procentenheter 

fler patienter som administrerade ipilimumab recidivfri överlevnad jämfört med 

placebo; 40,8% versus 30,3%. Det var betydligt mindre antal patienter i 

ipilimumabgruppen som fick canceråterfall jäfmört med placebogruppen; n=194 versus 

n=250 och de som fick canceråterfall behandlades senare med anti PD-1 och CTLA-4 

hämmare. I studie 2 (43) var PFS den sekundära utfallsvariabeln. Behandlingen mellan 

ipilimumab plus nivolumab i denna studie visade en signifikant längre PFS jämfört med 

iplilimumab som monoterapi. Efter två års uppföljningstid fanns det 51,3% patienter 

vars sjukdom inte har försämrats. Dessa patienter behandlades med ipilimumab plus 

nivolumab. Utav patienter som behandlades enbart med ipilimumab var det 12% 

patienter som inte fått cancerprogression. På bekostnad av allvarliga, toxiska 

biverkningar förlängdes PFS i kombinationsgruppen, se Tabell 9. 

Kombinationsbehandlingen i studie 3 (44) vissade också en signifikant längre PFS 

jämfört med ipilimumab ensamt. Mediantiden för PFS i kombinationsgruppen efter en 

uppföljningstid på 12,2-12,5 var 11,5 månader och i ipilimumabgruppen var det 2,9 

månader samt 6,9 månader i nivolumabgruppen. Denna studie stratifierades ytterligare 

enligt BRAF-mutation och PD-L1-uttryck. Patienterna i subgruppen med muterat 

BRAF som behandlades med ipilimumab + nivolumab hade en median PFS på 11,7 

månader. Det är ett viktigt resultat eftersom patienterna som behandlas med BRAF- och 

MEK-hämmare kan snabbt utveckla resistens mot dessa läkemedel. Utifrån dessa 

resultat, kan deduceras att alla patienter med malignt melanom oavsett BRAF-mutation 

kan dra nytta av kombinationsbehandlingen (ipilimumab + nivolumab). Patienterna med 

PD-L1 (negativ) tumöruttryck kan med fördel administrera ipilimumab i kombination 

med nivolumab eftersom median PFS var signifikant längre för kombinationsterapi 11,2 

månader jämfört med ipilimumab ensamt 2,8 månader och nivolumab ensamt 5,3 

månader. I PD-L1 (positiv) subgruppen fanns det ingen signifikant skillnad mellan 

kombinationsgruppen och nivolumabgruppen med avseende på PFS. Dock fanns det 

signifikant skillnad jämfört med ipilimumabgruppen; 14,0 månader i 

kombinationsgruppen, 14,0 månader i nivolumabgruppen och 3,9 månader i 
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ipilimumabgruppen. PD-L1-tumöruttryck kan därmed användas som biomarkör vid 

bestämning av behandling. Studie 4 (45) är en uppföljning av studie 3 (44) och 

presenterar i stort sett samma PFS-data. Resultatet från studie 5 (46), efter en 7,9 

månaders medianuppföljning, visar att median PFS var 5,5 månader för patienter som 

fick pembrolizumab varannan vecka, jämfört med 2,8 månader för ipilimumab ensamt. 

Denna studie presenterar inte imilipimumab i kombination med pembrolizumab, utan 

jämför PFS baserat på monoterapi där pembrolizumab vissar en längre PFS jämfört med 

ipilibumab. Inga slutsatser kan dras angående ipilimumab i kombination med 

pembrolizumab utifrån denna studie.   

  

Ipilimumab har vissat en bättre effekt på PFS i kombination med nivolumab än 

monoterapi. På bekostnad av svårare, allvarliga biverkningar förlängs PFS hos 

patienterna med malignt melanom. I fortsättningen skulle det vara intressant att jämföra 

ipilimumab i kombination med pembrolizumab.  

 

Svaret på frågeställningen är: Ipilimumab i kombination med nivolumab ger en 

signifikant längre PFS hos patienter med malignt melanom.  

 

 

SLUTSATSER 
 

Slutsatsen som kan dras från de presenterade studierna är att tillägg av nivolumab till 

ipilimumab har gynnsam effekt och kan signifikant förbättra överlevnaden och förlänga 

PFS för patienter med malignt melanom. CTLA4-hämmare i kombination med en PD-

1-hämmare ger en ökad behandlingseffekt. Effekten av kombinationsbehandling var 

bättre men samtidigt orsakades allvarliga, toxiska biverkningar och i vissa fall även 

dödsfall. 

 

Det krävs fortfarande mer forskning för att utveckla nya läkemedel och förbättra de 

befintliga för att erbjuda nya ckeckpointinhibitorer till patienter med malignt melanom 

som ger mindre biverkningar. Det är också viktigt att undersöka OS och PFS på en 

längre uppföljningstid, exempelvis på 10 år.  
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