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SAMMANFATTNING 

I Sverige drabbas närmare 8000 kvinnor av bröstcancer varje år. Bröstcancer är vanligast hos kvinnor 

över 40 år och utgör 30 % av alla cancersjukdomar hos kvinnor. Cirka 25 % av alla bröstcancerformer 

är HER2 (human epidermal growth factor receptor) -positiva. HER2-positiv bröstcancer resulterar i 

en aggressiv fenotyp och en väldigt dålig prognos.  Varje år får cirka 1300 – 1400 bröstcancerpatienter 

en spridning av sin sjukdom. Vid spridning bildas så kallade metastaser. Som behandling till HER2-

positiv bröstcancer förskrivs målinriktat läkemedel tillsammans med cytostatika. Målinriktat 

läkemedel kan antingen vara antikroppar eller inhibitorer som hämmar HER2-medierad 

cellsignalering. Trastuzumab har sedan år 2007 använts som behandling vid spridd HER2-positiv 

bröstcancer. Pertuzumab är ett nyare tillskott i läkemedelsgruppen och används på samma indikation. 

Dessa två läkemedel är monoklonala antikroppar som binder till HER2. Skillnaden mellan dessa två 

läkemedel är att de binder till olika platser i HER2 och har olika verkningsmekanismer.   

Syftet med litteraturarbetet var att undersöka om pertuzumab som tillägg till trastuzumab och 

cytostatikumet docetaxel (s.k. TD-behandling) förlängde den progressionsfria perioden samt om den 

ökade livskvalitén hos patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. I bedömningen beaktas också 

om biverkningsmönstret förändras. Arbetet är en litteraturstudie omfattande fem vetenskapliga studier. 

De fem vetenskapliga artiklarna identifierades med databasen PubMed.  Arbetet baseras på två kliniska 

studier och tre kohortstudier. CLEOPATRA-studien är en stor studie som har undersökt effekten av 

pertuzumab som tillägg till TD-behandling. Utifrån studieresultatet ansågs det att pertuzumab som 

tillägg till TD-behandling förlängde den progressionsfria överlevnaden signifikant med 6,1 månader.  

Studier som hade analyserat data från CLEOPATRA, har visat att tilläggsbehandlingen förlängde 

också tiden till sjukdomsförsämring och förbättrad livskvalité hos patienten. Behandlingen visade 

statistiskt signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad hos alla åldersgrupper. Den visade inte 

heller att tilläggsbehandling med pertuzumab gav ökad risk för svåra biverkningar. Många av 

biverkningarna som registrerades var av grad 1 och 2.  Slutsatsen är att pertuzumab som tillägg till 

TD-behandling som förstahandsbehandling hos patienter med metastaserande HER2-positiv 

bröstcancer är fördelaktig. 
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ABSTRACT 

 
In Sweden, about one in ten women develop breast cancer, which makes this the 

most common type of cancer disease in women. The risk of getting cancer increases 

with age. Almost 8000 women are diagnosed with breast cancer every year in 

Sweden. Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) – positive breast cancer, 

is an aggressive phenotype. About 25 % of the breast cancer tumors are 

overexpressing HER2 on the cell surface. HER2 is a subunit of the dimeric tyrosin 

kinase EFGR (HER) that stimulates cell proliferation. Every year, about 1300- 1400 

patients advance in their illness and form metastases. Pertuzumab and trastuzumab, 

are both HER2 monoclonal antibodies. Pertuzumab inhibits the HER2 from 

heterodimerization with HER3, while trastuzumab inhibits HER2 homodimerization. 

Since 2007 trastuzumab and cytostatics were approved for treatment of metastatic 

HER2-positive breast cancer. 

 

The aim of this study was to evaluate if pertuzumab as an addition to trastuzumab 

and docetaxel (cytostatic) could prolong the time patients with metastatic HER2-

positive breast cancer experienced free from progression of their illness in 

comparison with treatment with only trastuzumab and docetaxel. This study was 

based on scientific articles identified from the database PubMed. Five studies were 

selected, one of the studies was the CLEOPATRA-study. CLEOPATRA compared 

the efficiency and safety of the two selected treatments. Three studies further 

analyzed and followed up results of the CLEOPATRA-study. Study five investigated 

the effect of pertuzumab in patients with metastatic HER2-positive breast cancer, 

where disease progression had occurred during trastuzumab treatment.  

 

The primary endpoint was progression-free survival (PFS) and overall survival (OS). 

All articles showed that PFS increased in patients treated with pertuzumab as 

addition to trastuzumab and docetaxel. Overall survival was also improved during 

and after the follow-up.  

 

The conclusion of this study was that pertuzumab, trastuzumab and docetaxel as 

treatment for metastatic HER2-positive breast cancer is promising and should be 

used as first-line treatment of metastatic breast cancer with HER2 overexpression.   
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FÖRORD 

 
 

Detta arbete omfattar 15 högskolepoäng och ingår i Farmaceutprogrammet, 180 hp vid 
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FÖRKORTNINGAR 
 

Adjuvant  Behandling som förstärker befintlig behandlingsterapi  

AE Adverse event, negativa reaktioner på behandlingen 

BCS   The disease-specific breast cancer subscale, sjukdomsspecifik 

bröstcancer subskala  

BRCA1/2 Bröstcancergener 1 och två  

ECOG Funktionsstatus: 0= väldigt aktiv, 5= död  

EFGR Epidermal tillväxtfaktor receptor 

FACT-B Funktionell bedömning av cancerterapi- bröst 

FACT-G  Funktionell bedömning av cancerterapi -generisk cancer instrument 

HER2 Human epidermal growth factor receptor 2 

HRQoL Health related quality of life, hälsorelaterad livskvalité  

ITT  Intention to treat -population 

LVEF  Left venticular ejection fraction, ejektionsfraktion från 

vänsterkammare  

MBC Metastaserad bröstcancer 

NCI-CTCAE  National Cancer Institute’s Common terminology criteria for adverse  

    events version 3,0 

Neoadjuvant Läkemedelsbehandling innan en operation  

ORR Objective Response Rate. Den andel patienter med complete response 

(CR) och partiell respons (PR) på cancerbehandling. 

OS  Overall survival, generell överlevnad 

PFS  Progression- Free Survival, progressionsfri överlevnad  

RECIST  Response Evaluation Critieria In Solid Tumors 

TD-behandling  Behandling bestående av trastuzumab och docetaxel 

TOI-PFB   Prövning utfall index- fysisk/funktionell/bröst poängssystem 
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INTRODUKTION 

 

BAKGRUND 

 

 

Cancer är ett samlingsbegrepp på drygt 200 olika sjukdomar där celler växer och delar 

sig ohämmat och påverkar omkringliggande vävnader och organ (1). Cancer kan 

uppstå var som helst i kroppens vävnader. Gemensamt för alla cancersjukdomar är att 

de uppstår på grund av att en eller flera celler har utvecklats till cancerceller. Alla 

cancersjukdomar behöver inte alltid bilda sammanhållna tumörer eller knölar. 

Exempel på cancer som inte utvecklar en tumör eller knöl är leukemi (2).  För att en 

cancercell skall uppstå krävs det ≥ 7 mutationer och det kan ta tid för tumörer att 

utvecklas (3). I Sverige är bröstcancer, prostatacancer, hudcancer och kolorektal- 

cancer de vanligaste cancerformerna. 

 

 

BRÖSTCANCER 

 

Den vanligaste cancerformen hos svenska kvinnor är bröstcancer. Incidensen för 

bröstcancer är cirka 8000 fall per år. Det motsvarar 30 % av alla cancersjukdomar hos 

kvinnor (2, 4, 5). Bröstcancer förekommer främst hos kvinnor över 40 år och 

prevalensen ökar med stigande ålder. Det är mindre vanligt att kvinnor under 40 år 

drabbas (2). Var tionde kvinna utvecklar bröstcancer under sin livstid (6). Bröstcancer 

är inte bara åldersrelaterad, utan risken att drabbas av sjukdomen ökar också om någon 

närstående släkting har eller har haft bröstcancer samt av andra faktorer (4). Män kan 

också drabbas av bröstcancer men det är dock väldigt ovanligt.  

I mitten på 60-talet var femårsöverlevnaden hos bröstcancerpatienter ca 65 %. Idag 

har femårsöverlevnaden ökat till ca 90 % (7).  

 

Bröstcancer är maligna tumörer som histologiskt kan utgå från körtelgångarnas celler 

eller från själva bröstkörtlarnas celler (2, 3, 8). När tumören utgår från körtelgångarnas 

epitelceller kallas det för duktal cancer. Denna typ av cancer utgör 75 - 85 % av alla 

diagnostiserade fall och har flera underklasser. Utgår tumören från mjölkkörtlarna 

kallas det för lobulär cancer, som utgör 10 - 15 % av fallen. Andra sällsynta 

cancerformer som sarkom, lymfom och skivepitelcancer förekommer. Sarkom är en 

cancerform som uppstår i bindväven mellan mjölkkörtlarna (8). 

Varje år får cirka 1300 – 1400 av alla bröstcancerpatienter i Sverige beskedet att deras 

sjukdom har avancerat (9).  

 

 

Orsaker till bröstcancer 
 

En fullvuxen människa består av närmare 1014 celler. Hela tiden sker kommunikation 

mellan cellerna. På så sätt kan cellerna uppfylla sin funktion och kroppen fungera på 

ett optimalt sätt. En cell kan befinna sig i olika tillstånd under sin livscykel. Exempel 
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på tillstånd är mitos (celldelning), slutligt differentierad fas när cellen utför de 

funktioner som krävs samt apoptos (programmerad celldöd) (10).  

Bröstcancertumören kan antingen vara benign eller malign. En benign tumör är en så 

kallad godartad tumör. De kan bli stora men har inte förmågan att invadera närliggande 

vävnad. Maligna eller elakartade tumörer tränger in i omkringliggande vävnader och 

kan träffa på lymf- och blodkärlssystem. Maligna celler kan sedan lossna och sprida 

sig via lymfan och/eller blodkärl till andra organ, där de kan bildas metastaser eller så 

kallade dottertumörer (1, 10). Den främsta orsaken till mortalitet och morbiditet hos 

cancerpatienter är metastasbildning (11). Utveckling till tumörbildning kan orsakas av 

förändringar i vårt genom beroende på olika faktorer. Faktorerna kan 

vara inkorporering av främmande arvsmassa t.ex. viral arvsmassa, förflyttning av 

gensegment eller andra mutationer. Detta kan leda till bildning av protein som 

kan hämma apoptosen eller öka frekvensen av celldelning. När det sker förändringar i 

så kallade protoonkogener, reparationsgener eller tumörsuppressorgener kan det också 

leda till tumörbildning (4, 10, 11). 

 

Protoonkogener är normalt gener som kodar för proteiner vilka är involverade i 

kontrollen av cellsignalering, differentiering och celldelning. Vid mutationer kan 

protoonkogener bli onkogener och leda till bildning av proteiner som får cellen att 

agera på ett felaktigt sätt. Detta i sin tur kan leda till utveckling av en cancercell. 

 

Reparationsgener är gener som kodar för proteiner som är involverade vid 

replikationen och har funktionen att reparera eventuella felaktigheter i DNA -strängen. 

Vid mutationer i reparationsgener kan proteinerna inte längre reparera felaktigheter i 

DNA, vilket kan gynna uppkomsten av tumörceller. 

 

Tumörsuppressorgener kodar för proteiner som hämmar cellcykeln och/eller främjar 

apoptosen. Sker det förändringar i dessa gener kan det gynna celldelningen eller 

missgynna apoptosen (10, 11).  

 

Genförändringar kan ske på olika sätt, och ett sätt är genamplifiering. Vid 

genamplifiering dupliceras en eller flera gener så flera genkopior uppstår. Det leder 

till en överproduktion av det protein som genen kodar för. Exempel på gen som kan 

vara amplifierad vid bröstcancer är erbB2-genen, som kodar för ”human epidermal 

growth factor 2-receptorn” (HER2), som är en subenhet som ingår i den epidermala 

tillväxtfaktor receptorn, EFGR (HER). En annan typ av genförändring är translokation, 

där gensekvenser flyttas mellan kromosomerna (10).   

 

Den exakta etiologin för bröstcancer är fortfarande okänd men olika faktorer såsom 

ärftlighet, joniserande strålning, hormoner och livsstil kan bidra till uppkomsten (8, 

12). Cirka 5- 10 % av bröstcancerfallen anses bero på ärftlighet. Välkända mutationer 

som ger en ökad familjär risk är BRCA1 och BRCA2. Tidig menarche, barnlöshet, 

hög ålder vid första graviditeten samt sen menopaus sätts i samband med en ökad risk 

för bröstcancer, sannolikt orsakad av hormonella faktorer. I vetenskapliga studier har 

hormonell substitutionsbehandling (som ges vid klimakteriebesvär) visats ge 

signifikant ökad risk för att drabbas av bröstcancer.     

Livsstilsfaktorer som övervikt, alkoholkonsumtion och dålig kost samt strålning vid 

tidig ålder, kan vara bidragande till etiologin (12). 
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Olika klassificeringar av bröstcancer 

 

Bröstcancertumörer klassificeras utifrån histologiskt utseende (grad av 

differentiering), storlek och metastasbildning. Är tumören så kallad duktal cancer 

bedöms den som invasiv duktal cancer eller duktalt carcinom in situ. Invasiv duktal 

cancer är cancerceller som har penetrerat basalmembranet under epitelcellagret, 

medan duktalt carcinom in situ innebär att tumören är “på plats”. Lobulär cancer 

klassificeras på motsvarande sätt (3). Tumören kan sedan ha ytterligare kännetecknen, 

vara hormonreceptorpositiv, HER2-positiv eller trippelnegativ. Cirka 75 % av alla 

cancerfall är hormonreceptor positiva, vilket innebär att tumören är känslig för 

estrogen och/eller progesteron (4).  
 

 

HER2-positiv bröstcancer 
 

En vanlig form av bröstcancer är HER2 – positiv och utgör cirka 25 % av alla 

bröstcancerfall (12).  HER2-positiv cancer resulterar i en aggressiv fenotyp och ger 

dålig prognos (5, 13, 14). HER2 uttrycks i denna form i mycket hög halt på cellytan 

och leder till onormalt hög cellprolifieration (4).  

 

HER2 ingår i epidermal growth factor receptor (EGFR)- familjen och är, som ovan 

angivits, en av fyra olika receptorsubenheter som kan ingå i EGFR, se figur 1. EGFR 

familjen är involverad i regleringen av proliferation och överlevnad hos epitelceller. 

Alla fyra HER-subenheterna är membranproteiner och tillhör 

tyrosinkinasreceptorfamiljen. De har alla fyra extracellulära domäner, varv två är 

cysteinrika. HER2 dimeriserar utan ligand medan heterodimerisering av HER2-HER3 

kräver ligand (EGF). Dimeriseringen initierar signaltransduktion och betydelsefulla 

signalvägar som är involverade inkluderar phosphoinositide 3-kinas vägen (PI3K, 

Akt,TOR) och mitogenaktiverat proteinkinas (MAPK)-vägen 

(Ras/Raf/MEK/ERKMAPK). Dessa aktiveringssignaler leder till celltillväxt, 

differentiering, migration, adhesion, apoptos och angiogenes, se figur 2 (15, 16).  

 

 
Figur 1. HER2 är en av de fyra subenheter som ingår i EGFR. Alla subenheter förutom HER2 är 

ligandberoende. Fyra sektioner av respektive receptorer representerar de fyra olika extracellulära 

domäner (17).  
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Figur 2. Vid dimerisering av HER2 alternativt HER2-HER3 aktiveras signalvägarna mitogenaktiverat 

proteinkinas (MAPK) och phosphoinositide 3-kinas (PI3K). Vid bröstcancer är HER2 ett mål för många 

biologiska läkemedel. HER2-HER3 dimerer ger större effekt än homodimerisering av HER2 (17).  

 

 

Behandling av bröstcancer 
 
 

Hur bröstcancer behandlas beror på olika faktorer t.ex. vilket stadium tumören 

befinner sig i.  Ju tidigare cancern upptäcks desto större chans finns det att kunna bota 

sjukdomen. Kirurgi, cellgift, antihormonbehandling och strålbehandling är olika typer 

av behandlingar som finns (4).  

 

Cytostatika används vid snabbt prolifererande, aggressiv sjukdom i närvaro eller 

frånvaro av hormonreceptorer. En kombination av antracykliner och taxaner används 

för bäst effekt.  

Docetaxel ingår i gruppen taxaner och verkar genom att binda in till beta-tubulin så att 

sammansättning av tubulin främjas. Detta leder till minskning av fria tubuli och 

minskning av disassociering av mikrotubuli i mitosprocessens telofas(18). 

 

 
Figur 3.  Docetaxel molekylära struktur (19). 
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Endokrin behandling används vid hormonreceptorpositiva tumörer, som innebär att 

tumören är känslig för progesteron och/eller estrogen. För postmenopausala patienter 

finns det två riktlinjer. I den första riktlinjen ges aromatashämmare (hämmar 

östrogensyntes) och sekundärt tamoxifen eller fulvestrant, vilka båda är 

estrogenreceptorantagonister. Skillnader mellan dessa är att fulvestrant har stor 

affinitet till estrogenreceptorer, vilket leder till sänkning av den cytosoliska 

estrogenreceptornivån till så låga halter så att gentranskriptionen av estrogen helt 

upphör. Vidare har fulvestrant inte samma effekt på endometriet som tamoxifen. För 

premenopausala patienter är första riktlinjen medicinsk kastration med goserelin efter 

att tamoxifen har getts som adjuvant behandling. Även fulvestrant kan övervägas 

sekundärt.  

 

Målinriktad behandling är antingen antikroppar som är inriktade på att blockera olika 

delar av membranreceptorer eller enzyminhibitorer som påverkar intracellulära 

proliferationsrelaterade mekanismer. Dessa läkemedelsgrupper används vid HER2-

positiva tumörer. I denna grupp ingår bland annat antikropparna pertuzumab, 

trastuzumab och bevacizumab samt tyrosinkinasinhibitorn lapatinib (20). 

 

 

Målinriktad behandling: pertuzumab & trastuzumab 
 

Pertuzumab (Perjeta®) är en humaniserad monoklonal antikropp som är riktad mot 

HER2. Det är ett av de senaste läkemedlen på marknaden.  Antikropparna binder till 

domän II som finns på den extracellulära delen av HER2 och blockerar HER2 från att 

heterodimerisera med annan ligandaktiverande HER-subenhet, se figur 4 (21). 

Hämning av dimeriseringen leder till att HER blir inaktiv och kan inte mediera 

cellsignalering (22). Vid dimerisering mellan HER2 och annan HER-subenhet 

aktiveras tyrosinkinassignaleringen (13, 16, 20). Pertuzumab inducerar även cellysis 

med natural killer (NK)-celler, s.k. ADCC (antibody dependent cell cytolysis).  

 

Trastuzumab (Herceptin®) är en humaniserad monoklonal, IgG1-klassad, antikropp 

som binder till domän IV i HER2.  Domän IV ligger belägen på juxtamembranregionen 

i den extracellulära delen av HER2 (15, 21, 23). Trastuzumabs hämmar 

ligandoberoende dimerisering av HER2, vilket hämmar cellsignalering från 

dimeriserad HER2 samt initierar ADCC av tumörcellen (21, 22). Trastuzumab har 

sedan år 2007 rekommenderats som förstahandsbehandling vid metastaserande HER2-

positiv bröstcancer (13, 22). Trastuzumab kan administreras som singelterapi, i 

kombination med cytostatika eller tillsammans med endokrin behandling. 

 

Som singelterapi har trastuzumab visats vara aktivt som andra och tredje 

behandlingslinje och vara väl tolererat. Dock ger trastuzumab en risk för hjärttoxicitet 

(20, 21, 22). Olika studier, som har undersökt behandlingsutfall av trastuzumab 

tillsammans med pertuzumab, har visat synergism med pertuzumab. Kombinationen 

har en stärkare antitumöraktivitet jämfört med endast administrering av trastuzumab. 

Pertuzumabbehandlingseffekt vid singelterapi har varit begränsad. 

Sedan juni år 2012 har sjukvården i USA rekommenderat pertuzumab tillsammans 

med trastuzumab och docetaxel som förstahandsbehandling för patienter med 
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metastaserande HER2-positiv bröstcancer (15). I Sverige kom rekommendationen i 

mars år 2013 som palliativ behandling på samma indikation (24). 

 

 
Figur 4. Pertuzumab binder in till domän II och inhiberar ligandberoende HER2 dimerisering (HER2-

HER3) och signalering. Trastuzumab inhiberar ligandoberoende HER2-signalering (HER2-HER2) via 

inbindning till domän IV på HER2. När pertuzumab har bundit in till domän II, kan HER3 inte längre 

dimerisera med HER2 (17).  

 

 

Bedömning av behandlingseffekt 
 

Vid bedömning av behandlingseffekt vid nyterapi rekommenderas oftast i studierna 

att använda Response Evaluation Critieria In Solid Tumors (RECIST)-

kriterier.  RECIST-kriterier består av fyra responstyper; complete response (CR), 

partial response (PR), stable disease (SD) och progressive disease (PD). 

Behandlingseffekten CR betecknar ingen kvarvarande mätbar sjukdom, PR innebär en 

minskning av tumörmetastaser med minst 30 %, SD representerar huvudsakligen 

oförändrad metastasstorlek och PS betecknas för mer än 20 % ökning av mätbara 

metastaser. RECIST är baserad på statistisk-anatomisk bedömning av radiologiskt 

mätbar tumörstorlek. Med nya radiologiska metoder där kombination av positron 

emissions tomografi (PET), datortomografi (CT) och magnet resonans (MR)-

spektroskopi används kan tumörspecifika reaktioner och förändringar under pågående 

behandling observeras (16). Objective response rate (ORR) används också för att 

beskriva andelen patienter som bedöms CR och PR, det vill säga den andel patienter 

som har minskat tumörstorlek och ingen mätbar sjukdom.  
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SYFTE 

 
Syftet med detta litteraturarbete är att utvärdera om pertuzumab som tillägg till 

trastuzumab och docetaxel förlänger den tid som patienten upplever fri från 

sjukdomsprogression, alternativt förlängd överlevnadstid, i jämförelse med 

behandling av trastuzumab och docetaxel, som behandling för patienter med 

metastaserande HER2-positiv bröstcancer. I värderingen beaktas också om 

biverkningsmönstret förändras.  

 

 

MATERIAL OCH METODER 
 

För denna litteraturstudie erhölls information från databasen PubMed, se tabell I. Sök-

termer som användes var: “pertuzumab”, “HER2-positiv bröstcancer”, “bröstcancer” 

och “CLEOPATRA-trial”. Artiklar som fokuserade på klinisk effekt av trastuzumab-

baserad terapi med pertuzumab som tillägg valdes. Primärt fokus låg på fas II- och fas 

III - studier. Utvalda studiers referenslistor genomsöktes för ytterligare hjälpmedel 

som kunde användas i litteraturstudien. Artiklarna skulle vara på engelska, fick inte 

vara äldre än fem år och var randomiserade och kontrollerade eller kohortstudier.  

 

Ovanstående kriterier uppfylldes av fem studier som användes till grund för denna 

litteraturstudie. Artikel 2, 3 och 4 är studier som analyseras med data från 

CLEOPATRA-studien.   

För bedömning av studiernas kvalité användes Jadad – skalan (25). Skalan poängsätter 

studier utifrån fem frågor. Summan av poängen reflekterar studiens kvalité, om 

poängen är < 3 anses studien vara av dålig kvalité.  

 

 

RESULTAT  
 

Tabell I visar antalet utvalda artiklar med olika söktermer. Av de fem artiklar som 

valdes för litteraturstudien är två randomiserade kontrollerade studier (RCT) och tre 

kohortstudier. En av studierna hade låg kvalité men valdes ändå på grund av dess 

relevans för detta arbetes huvudsyfte. De fem studiernas syfte och resultat kan se i 

tabell II. 
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Tabell I. Plan vid artikelsökning  
DATABAS SÖKORD BEGRÄNSNINGAR ANTAL 

UTSÖKTA 

ARTIKLAR 

Pubmed Pertuzumab Randomiserad kontrollerad 

studier, Fulltext artiklar 

tillgängliga, inte mer än 5 år 

gamla 

15 st 

Pubmed CLEOPATRA Randomiserad kontrollerad 

studier, Fulltext artiklar 

tillgängliga, inte mer än 5 år 

gamla 

5 st 

Pubmed Pertuzumab + breast cancer Randomiserad kontrollerad 

studier, Fulltext artiklar 

tillgängliga, inte mer än 5 år 

gamla 

13 st 

Pubmed Pertuzumab + HER2-

positive 

Randomiserad kontrollerad 

studier, Fulltext artiklar 

tillgängliga, inte mer än 5 år 

gamla 

17 st 
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Tabell II. Sammanfattning av de fem artiklar som har analyserats i resultatdelen.  
TITEL & 

FÖRFATTARE 

STUDIEDESIGN SYFTE RESULTAT 

Studie 1. Pertuzumab plus 

trastuzumab plus docetaxel 

for Metastatic Breast 

Cancer 

 

(CLEOPATRA-studie) 

 

 

Baselga J. et al. 2012 

Randomiserad, 

dubbelblind, 

placebo-

kontrollerad, fas III- 

studie 

 

 

Jadads 

poängskala:4p 

Att undersöka om 

pertuzumab som tillägg 

till trastuzumab och 

docetaxel förlänger den 

tid sjukdomen inte 

framskrider (PFS) hos 

patienter som inte 

tidigare hade fått 

behandling för sin 

metastaserande sjukdom.  

Med pertuzumab 

ökade progressionsfri 

överlevnad (PFS) med 

6,1 månader.  

PFS-median var 12,4 

månader för 

kontrollgruppen och 

18,5 månader för 

behandlingsgruppen. 

Studie 2. Pertuzumab, 

trastuzumab, and docetaxel 

for HER2-positive 

metastatic breast cancer 

(CLEOPATRA 

study):overall survival 

results from a randomised, 

double-blind, placebo – 

controlled, phase 3 – study 

 

Swain S. M. et al. 2013 

Kohortstudie 

 

 

 

 

 

 

 

Jadads 

poängskala:5p 

Att redovisa total 

överlevnad (OS) i 

CLEOPATRA-studien, 

efter ett år. 

Antal dödsfall var 

högre med placebo än 

pertuzumab 

behandling. 38 % 

respektive 28 % hade 

avlidit ett år efter 

behandlingens start.   

Studie 3. Health-related 

quality-of-life assessment in 

CLEOPATRA, a phase III 

study combining pertuzumab 

with trastuzumab and 

docetaxel in metastatic breast 

cancer 

 

Cortés J. et al. 2013 

Kohortstudie 

 

 

 

 

 

 

Jadads 

poängskala:4p 

Att undersöka vilken 

effekt tillägg av 

pertuzumab har på 

hälsorelaterad livskvalité 

och om förlängd PFS 

hade någon kliniskt 

betydelsefull fördel.  

Pertuzumab 

behandling förlänger 

tiden upplevd 

progression till 6 

veckor. Författarna 

bedömde detta som 

kliniskt fördelaktig.  

Studie 4. Treatment of 

older patients with HER2-

positive metastatic breast 

cancer with pertuzumab, 

trastuzumab, and docetaxel: 

subgroup analyses from a 

randomized, double-blind 

placebo-controlled phase 

III trial CLEOPATRA) 

 

Miles D. et al. 2013 

Kohortstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadads poängskala: 

4p 

Att undersöka om 

patientens ålder 

påverkade pertuzumab 

behandlingens effekt. 

  

≤ 65 år vs ≥ 65 år.  

Medianvärdet för PFS 

var 4,5 månader mer 

för patienter ≥65 än 

för yngre patienter  

Biverkningarna var 

mer frekventa hos 

patienter i gruppen 

som var 65 år eller 

äldre. Inget i studien 

styrker att 

behandlingsutfallet är 

ålderrelaterat. 

Studie 5. Phase II trial of 

Pertuzumab and 

trastuzumab in Patients 

With Human Epidermal 

Growth Factor Receptor 2-

Positive Metastatic Breast 

Cancer That Progressed 

during prior Trastuzumab 

Therapy 

Baselga J. et al. 2010 

Okontrollerad, fas 

II, klinisk studie 

 

 

 

 

 

 

Jadads 

poängskala:1p  

Att undersöka om 

patienter med 

trastuzumab-baserad 

terapi upplevde 

förbättring när de fick 

tillägg med pertuzumab.  

Objective rate response 

(ORR) var 24,2 %. 5 

patienter bedömdes 

som complete response 

(CR) och 11 bedömdes 

som partial response 

(PR). 17 patienter 

upplevde ≥ 6 månaders 

sjukdomsstabilitet. 

PFS-median var 5,5 

månader  
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Studie 1 

Pertuzumab plus Trastuzumab plus Docetaxel for Metastatic Breast 

Cancer 
 
Baselga J, Cortés J, Kim SB, Im SA, Hegg R, Im YH, Roman L, Pedrini JL, Pienkaowski 

T, Knott A, Clark E, Benayunes MC, Ross G, Swain SM. 
 
The New England Journal of Medicine 366: 109 -119, 2012, (5) 

 
 

 

Syfte 
 

Studiens huvudsyfte är att jämföra effekten av pertuzumab som tillägg till trastuzumab 

och docetaxel hos patienter som inte hade fått behandling för sin metastaserande 

sjukdom. Det primära effektmåttet är progressionsfri överlevnad (PFS).  

 

 

Studiedesign 

 

CLEOPATRA-studien är en randomiserad kontrollerad studie. Studien genomfördes 

på 204 centra i 25 länder. Sammanlagt rekryterades 808 patienter. Det var störst antal 

européer (40 %) som ingick i studien, medan asiater respektive nord-sydamerikaner 

utgjorde vardera ca 30 %. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad och 

tiden räknades från randomisering till det första datum för sjukdomsprogression enligt 

RECIST eller död, oavsett anledning. Tumörbedömningen gjordes var 9:e vecka. För 

bedömning av progression krävs det positivt resultat vid två bedömningstillfällen.  
 

För att inkluderas i studien skulle patienterna: 

 Vara över 18 år 

 Ha lokalt återkommande icke resektabel (ej möjligt att opererar bort) HER2-

positiv och metastaserande bröstcancer 

 God vänsterkammarfunktion, uttryckt som ”left ventricular ejection fraction” 

(LVEF), över 50 %  

 Ha aktivitetsstatus enligt ECOG- performance status 0-1, (0= full aktiv, 5 = 

död) 

Exklusionskriterier är:  

 Behandling under de senaste 12 månader med kumulativ dos av doxorubicin 

mer än 360 mg per kubikmeter 

 Metastaser i centrala nervsystemet 

 

HER2-status bekräftades med immunhistokemi (detekterar mängden HER2 på 

cellytan) eller med fluorescence in situ hybridization (FISH) (detekterar amplifiering 

av HER2-genen). 

 

Som ingångsbehandling fick patienterna: 
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 Pertuzumab 840 mg 

 Trastuzumab 8 mg/kg kroppsvikt 

I efterföljande behandlingar fick patienterna: 

 Underhållsdosen av pertuzumab på 420 mg 

 Underhållsdosen av trastuzumab på 6mg/kg kroppsvikt 

 

Docetaxel administrerades initialt med dosen 75 mg/m2. Dosen kunde antingen 

reduceras eller eskaleras med 25 % beroende på patientens tolerans. I studien fick 

ingen dosrevidering av pertuzumab eller trastuzumab förekomma. Läkemedlen 

administrerades var tredje vecka fram till sjukdomsprogression eller död. Vid 

administrering av ingång doserna administrerades pertuzumab en dag innan 

trastuzumab och docetaxel. I de efterföljande behandlingarna administrerades alla tre 

läkemedlen under samma dag.  Alla tre läkemedlen administrerades intravenöst.  

 

Före studien gjordes en poweranalys, där det beräknades att 800 patienter behövde 

rekryteras för att kunna utföra en slutlig analys. Det krävdes 385 dödsfall för att studien 

skulle få en ”power” på 80 % och en oddskvot på 0,75. Samtidigt skulle medianvärdet 

för progressionsfri överlevnad förbättras med 33 % i behandlingsgruppen. 

 

 

Resultat 
 

808 patienter ingick i intention-to-treat populationen. Av de patienter som behandlades 

med något av läkemedlen i studien bedömdes också medlens säkerhet och biverkningar. 

Dessa patienter ingick i så kallad säkerhetspopulation.  

Tilläggsbehandling med pertuzumab visade en statistiskt signifikant förbättring av 

progressionsfri överlevnad jämfört med trastuzumab och docetaxel (TD) -behandling. 

Medianvärdet för progressionsfri överlevnad för kontrollgruppen (n=406) var 12,4 

månader, för behandlingsgruppen (n=402) 18,5 månader, se tabell III. Medianvärdet för 

behandlingsgruppen ökade med 6,1 månader.  

Av de 808 patienter som ingick var det 88 patienter som tidigare hade fått trastuzumab 

med kemoterapi. Av dessa 88 patienter ingick 41 i kontrollgruppen och 47 i 

behandlingsgruppen. Kontrollgruppens progressionsfria överlevnad i medianvärde var 

10,4 månader och behandlingsgruppens medianvärdet var 16,9 månader.  

288 patienter hade tidigare fått kemoterapi utan trastuzumab. Medianvärdet för 

progressionsfri överlevnad för behandlingsgruppen var 21,6 månader och för 

kontrollgruppen 12,6 månader. Det hade skett flest dödsfall i kontrollgruppen jämfört 

med behandlingsgruppen, 96 respektive 69 dödsfall. Objective response rate (ORR) var 

80,2 % för behandlingsgruppen och för kontrollgruppen var det 69,3 %, se tabell IV.  

8,3 % (n=28) i kontrollgruppen och 3,8 % (n=13) i behandlingsgruppen hade fått 

progression i sin sjukdom. Tillägg av pertuzumab till TD-behandling har visat statistiskt 

signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad.  
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Tabell III. Sammanställning av studiens resultat. Behandlingsgruppen inkluderade 402 patienter och 

kontrollgruppen inkluderade 406 patienter. Dessa patienter ingick i den så kallade intention-to-treat 

gruppen.  

 Kontrollgrupp (N=406) 
(placebo+trastuzumab+ docetaxel) 

Behandlingsgrupp (N=402) 
(Pertuzumab+trastuzumab+ 

docetaxel) 

Antal 

behandlingscykler, 

median  

15 månader 
(Varierar från 1-50 månader) 

18 månader 
(Varierar från 1-56 månader) 

Behandlingsduration 11,8 månader 18,1 månader 

Antal behandlingar 

med docetaxel, 

median 

8  
(Varierar från 1-41) 

8 
(Variera från 1-35) 

Systolisk 

vänsterkammar 

dysfunktion 

8,3 %  

(34 patienter) 
4,4 %  

( 18 patienter) 

Minskning av LVEF 

med ≥ 10 procent  
6,6 % 

(27 patienter) 
3,8 % 

(15 patienter) 

Död pga. 

sjukdomsprogression 
81 patienter 

(19,9 %) 
57 patienter 

(14,2 %) 

Progressionsfri 

överlevnad, PFS 
12,4 månader 18,5 månader 

 

 

Tabell IV. Behandlingseffekt i båda grupperna enligt RECIST-kriterier. N representerar de patienter som 

hade mätbar sjukdom som värderades av IRF, dvs. ingick i den s.k. säkerhetspopulationen. 

Respons Total Överlevnad  

 Kontrollgruppen (N= 336) Behandlingsgrupp (N=343) 

Objektiv rate respons (ORR) 69,3 % (N=233) 80,2 % (N=275) 

Complete response (CR) 4,2 % (N= 14) 5,5 % (N= 19) 

Partial response (PR) 65,2 % (N= 219) 74,6 % (N= 256) 

Stable disease (SD) 20,8 % (N= 28) 3,8 % (N= 13) 
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STUDIE 2 

Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic 

breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a 

randomised, double-blind, placebo – controlled, phase 3 – study 
 
Swain SM, Kim SB, Cortés J, Ro J, Semiglazou V, Campone M, Ciruelos E, Ferrero JM, 

Schneeweiss S, Knott A, Clark E, Ross G, Benyunes MC, Baselga J. 
 
Lancet Oncol 14: 461-471, 2013, (27). 

 
Studien är den sekundära mellantidsstudie som gjordes på begäran från europeiska 

hälsovårdsmyndigheter. Studien rapporterade data gällande total överlevnad från 

CLEOPATRA- studien som uppföljning efter ett år.   

 

 

Syfte 

 

Huvudsyfte i denna analys är att undersöka total överlevnad i CLEOPATRA-studiens 

patientunderlag. De primära effektmåtten är total överlevnad och behandlingens 

säkerhet.  

 

 

 

Metod 

 

Studien är en del av CLEOPATRA – studien, se studie 1 för studiedesign. 

CLEOPATRA-studien gjorde en poweranalys där man beräknade att 358 dödsfall 

krävdes för studien skulle få en power på 80 %. Vid den tidpunkt denna studie 

genomfördes hade endast 267 patienter avlidit. För statistisk bearbetning av data 

användes istället O’Brien – Fleming stoppgräns för Lan-DeMets alpha spending 

function. O’Brien – Fleming stoppgräns var baserad på det exakta antalet dödsfall som 

hade inträffat och analyserades som en proportion av det antal dödsfall som krävdes 

för den slutliga analysen.  

 

 

Resultat 

 

Det inträffade flest dödsfall i kontrollgruppen, 154 jämfört med 113 i 

behandlingsgruppen. Detta analyserades som statistiskt signifikant fördel gällande 

överlevnad för patienter som fick pertuzumab som tillägg till TD-behandling. 

Medianvärdet för behandlingstiden för behandlingsgruppen var 17,4 månader och 11,4 

månader för kontrollgruppen. I studien upplevde 257 patienter i kontrollgruppen och 

296 patienter i behandlingsgruppen progressionsfri överlevnad. Samtidigt var 

medianvärdet för progressionsfri överlevnad 12,4 månader för kontrollgruppen och 18,7 

månader för behandlingsgruppen, se tabell V. 

Medianvärdet för total överlevnad var 37,6 månader för kontrollgruppen medan vid 

studien slut var detta inte uppnått för behandlingsgruppen, se tabell VI.  
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De biverkningar som rapporterades mest i kontrollgruppen var diarré, illamående, 

trötthet, perifert ödem och kraftlöshet. I behandlingsgruppen rapporterades mindre av 

perifert ödem och mer av hudutslag. Dessa biverkningar bedömdes som grad 1 och 2 

enligt The National Cancer Institute Common Toxicity for Adverse Events version 

3.0  (NCI-CTCAE). De biverkningar av allvarligare karaktär som rapporterades var 

neutropeni, förstoppning, kraftlöshet och trötthet, och var vanligast hos 

kontrollgruppen. I behandlingsgruppen var det mindre rapportering av förstoppning 

och neutropeni. Biverkningar med allvarligare karaktär bedömdes som grad 3 eller 

högre.  

 

 
Tabell V. I säkerhetspopulationen (dvs. alla patienter som har behandlats med läkemedel, ej placebo) var 

det 396 som ingick i kontrollgruppen och 408 i behandlingsgruppen (tillägg pertuzumab).  

 Kontrollgrupp (N= 396) 

(Trastuzumab + 

docetaxel) 

Behandlingsgrupp (N=408) 

(Pertuzumab+trastuzumab+docetaxe

l) 

Antal behandlingscykler 15 cykler  
(Variation från 9-29) 

24 cykler 
(Variation från 1-38) 

Antal behandlingar med 

docetaxel 
8 cykler 

(Variation från 6-10) 
8 cykler 

(Variation från 6-10) 

Behandlingsduration 11, 4 månader 17,4 månader 

Död under 

behandlingstiden 
38 %  

(N= 154) 
28 % 

(N=113) 

Död pga. 

sjukdomsprogression 
34 %  

(N= 136) 
25 %  

(N=100) 

Total överlevnad-median 37,6 månader Ej uppnått 

 

 

 

Tabell VI. I ”intention to treat” (ITT)-populationen var det 406 i kontrollgruppen och 402 i 

behandlingsgruppen, sammanlagt ingick det 808 patienter. Med ITT-populationen analyserades effekt av 

tillägget med pertuzumab (P) till trastuzumab och docetaxel (TD) -behandling.  

 Kontrollgrupp (N=406) 

(trastuzumab+doxetaxel) 
Behandlingsgrupp (N=402) 

(pertuzumab+trastuzumab+docetaxel) 

Progressionsfri 

överlevnad (PFS), 

median 

12,4 månader 18,7 månader 

Antal patienter med 

PFS 
257 patienter 296 patienter 
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STUDIE 3 

Health-related quality-of-life assessment in CLEOPATRA, a phase III 

study combining pertuzuzumab with trastuzumab and docetaxel in 

metastatic breast cancer           
                                                                                          
Cort´s J, Baselga J, Im YH, Im SA, Pivot X, Ross G, Knott A, Swain SM.  
 
Annals of Oncology 24: 2630-2635, 2013, (28).  

 
 

 

 

Syfte 

 

Huvudsyfte i med denna studie är att analysera HRQoL- (health-related quality of 

life) data från CLEOPATRA- studien. För HRQoL finns ingen direkt definition men 

det omfattar bl.a. patientens fysiska förmåga, emotionella och sociala funktioner 

tillsammans med sjukdomsrelaterade symtom, terapiinducerade biverkningar och 

ekonomisk påverkan av sjukdomen. För kvinnor med bröstcancer kan HRQoL 

påverkas negativ av trötthet, smärta och oro runt sjukdomen samt andra 

bröstcancerrelaterade faktorer.  

 

Studien utfördes för att bedöma effekten av pertuzumab som tillägg till TD-behandling 

för patientens totala HRQoL samt att undersökta om PFS-förlängning ger en kliniskt 

betydelsefull fördel för HRQoL. De primära effektmåtten är TOI-PFB (Trial Outcome 

Index-Physical/Functional/Breast) och BCS (sjukdomsspecifik bröstcancer subskala).  

 

 

Metod 

 

För att bedöma värdet av terapin används TOI-PFB. TOI-PFB är ett poängsystem som 

oftast används som ett kliniskt effektmått då den är mer mottaglig för förändringar av 

fysiska och funktionella utfall. För att härleda TOI-PFB används FACT-B (Functional 

Assessment of Cancer Therapy for Breast). FACT-B är en HRQoL- enkät med 37 frågor 

områden omfattade av FACT-G och BCS. 

FACT-G (G- general) utvärderar HRQoL över fyra områden. Dessa områdena är fysiskt, 

socialt familjens, emotionellt och funktionellt välbefinnande. BCS omfattar av 10 frågor 

områden som tar upp symptom och frågor som är relevanta för bröstcancerpatienter. 

Varje område betygsätts med en fyrgradig skala, 0 = ”inte alls” till 4 = ”mycket”.  En 

högre poäng representerar en bättre HRQoL.  

För att mäta kliniskt betydelsefulla förändringar i HRQoL används begreppet minimal 

viktig skillnad (MID). MID definierades som den minsta skillnaden i HRQoL orsakad 

av något som patienter uppfattar som något viktigt, som antingen kan vara positivt eller 

negativt. Vedertaget MID-tröskelvärde är 5 till 6 poäng för TOI-PFB och 2 till 3 poäng 

för BCS.  

Enkäterna genomfördes var 9:e vecka.  
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Resultat 

  

Mediantiden när FACT-B minskade, med minst fem poäng, visade ingen skillnad mellan 

behandlingsgrupp och kontrollgrupp (18,4 veckor respektive 18,3 veckor ). Minskning 

noterades under den sjätte behandlingscykeln i båda grupperna. Minskning av FACT-B 

kunde ses i samband med administrering av docetaxel. Det var fler patienter i 

behandlingsgruppen som visade på en minskning med ≥5 poäng i FACT-B, se tabell 

VII. Tiden till försämring var likartad i båda behandlingsgrupperna. Följsamheten i 

genomförande av FACT-B enkäten var minst 75 % i båda grupperna under det första 

året. 

 

Minskningen av BCS med minst två poäng, rapporterades efter vecka 18 för 

kontrollgruppen. För behandlingsgruppen rapporterades minskning i BCS med minst två 

poäng först efter vecka 26.  

Författarna visade att pertuzumab som tillägg till TD-behandling statistiskt signifikant 

förlängde tiden till försämring av bröstcancersymptom (BCS).  

 

 
 

Tabell VII. HRQoL hos kvinnor med bröstcancer, kan påverkas negativt av cancerrelaterade faktorer 

t.ex. trötthet, smärta, oro, m.fl. HRQoL är ett multidimensionellt begrepp som involverar fysiska-, 

känslomässiga-, sociala-, och kognitiva symtom inkluderande sjukdoms- och terapi relaterade sådana och 

även ekonomiska aspekter av sjukdomen.  

 Kontrollgrupp 

 trastuzumab och 

docetaxel (N=404) 

Behandlingsgrupp, 

pertuzumab, trastuzumab och 

docetaxel (N=402) 

Minskning med ≥ 5 poäng 

enligt TOI-FPB 
56,7 % 

(N=229) 
59,5% 

(N=239) 

Mediantid till TOI-FPB-

poäng minskning 
18, 3 veckor  18,4 veckor 

Mediantid till BCS-

minskning med minst 2 

poäng 

18,3 veckor 26,7 veckor 
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STUDIE 4 

Treatment of older patients with HER2-positive metastatic breast cancer 

with pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel: subgroup analyses from a 

randomized, double-blind placebo-controlled phase III trial 

(CLEOPATRA) 
 
Miles D, Baselga J, Amadori D, Sunpawersvong P, Semiglazov V, Knott A, Clark E, Ross 

G.  
 
Breast Cancer Res Treat 142: 82-99, 2013, (29). 

 
 

 

Syfte 

 

Studiens primära syfte är att analysera om det finns en åldersskillnad i effekt och 

säkerhet vid de två behandlingsregimen i CLEOPATRA-studien. Patienterna delas in i 

två grupper, ≥ 65 år respektive ≤ 65 år. Det primära effektmåttet är progressionsfri 

överlevnad. 

 

 

Studiedesign 

 

Denna studie analyserar data från CLEOPATRA-studien, se figur 5.  

 

 

 
Figur 5. Figuren visar rekryteringar av patienter till olika behandlingsgrupper i CLEOPATRA-studien.  
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Resultat 

 

Patientgrupp ≥65 år 

 

Endast 16 % av hela ITT-populationen var ≥65 år (n=127). Av 127 patienter ingick 67 

i kontrollgruppen och 60 i behandlingsgruppen. 14,9 % av 67 patienter i kontrollgruppen 

och 6,7 % av 60 patienter i behandlingsgruppen hade exponerats för trastuzumab 

tidigare. Medianvärdet för progressionsfri överlevnad var 10,4 månader hos 

kontrollgruppen och 21,6 månader hos behandlingsgruppen.  

De vanligaste biverkningarna som rapporterades av patienter i denna åldersgrupp, var i 

turordning blod- och lymfsystemsjukdomar, neutropeni, diarré, leukopeni och febril 

neutropeni, se tabell VIII. Biverkningar rapporterades mer frekvent i 

behandlingsgruppen. 

 

 

Patientgrupp ≤65 år 

 

Antalet patienter var 342 i behandlingsgruppen och 339 patienter i kontrollgruppen. 9,1 

% av 339 patienter i kontrollgruppen och 12,6 % av 342 patienter i behandlingsgruppen 

hade tidigare behandlats med trastuzumab. Medianvärdet för progressionsfri överlevnad 

var 12,5 månader för kontrollgruppen och 17,2 månader för behandlingsgruppen, se 

tabell IX. De fem vanligaste rapporterade biverkningarna var i turordning: blod- och 

lymfsystemsjukdomar, neutropeni, leukopeni, febril neutropeni och diarré. 

 

De allvarligare formerna av diarré och trötthet var mer vanliga hos patienter ≥65 år.   

Analysen visade ingen ökad risk för hjärttoxicitet vid tillägg av pertuzumab. Tillägget 

av pertuzumab till TD-behandling visade statistiskt signifikant förbättring av 

progressionsfri överlevnad i båda åldersgrupperna.  
 

 

 

Tabell VIII. N= patienter som har exponerats för läkemedlen.  P= pertuzumab, T= trastuzumab och 

D=docetaxel. 

 Kontrollgrupp 

(TD- behandling) 
< 65 år (N=332) 

Kontrollgrupp 

(TD-

behandling) 
> 65 år (N=65) 

Behandlingsgrupp 

(PTD-behandling) 
< 65 år (N=346) 

Behandlingsgrupp 
> 65 år (N=61) 

(PTD-behandling) 

Antal 

behandlingscyk

ler-median 

8,0 cykler 
(Variation från 1-

41) 

6,5 
(Variation från 

1-26) 

8,0 
(Variation från 1-

35) 

6,0 
(Variation från 1-

16) 

Docetaxel, dos 

eskalering till 

100 mg/m2 

N= 53 
(16,0 %) 

N=8 
(12,3%) 

N=41 
(11,8%) 

N=7 
(11,5%) 

Docetaxel, dos 

reducering till 

< 75 mg/m2 

N=72 
(21,7 %) 

N=17 
(26,2 %) 

N=85 
(24,6 %) 

N=19 
(31,1 %) 
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Tabell IX. Visar medianvärde av progressionsfri överlevnad i Intention to treat populationen. Patienter 

över 65 år som fick pertuzumab tillägg visade längre progressionsfri överlevnad. Behandlingsgruppen 

fick pertuzumab som tillägg till trastuzumab och docetaxel. Kontrollgruppen fick endast trastuzumab och 

docetaxel.  

Intention-to-treat 

population 
Kontrollgrupp < 

≤65 år (N=339) 
Kontrollgrupp 
≥ 65 år (N=67) 

Behandlingsgrupp 
≤ 65 år (N=342) 

Behandlingsgrupp 
≥ 65 år (N=60) 

Medianvärdet för 

PFS, i månader 
12,5 10,4 17,2 21,6 

 

 

 

 

 

STUDIE 5 

Phase II trial of Pertuzumab and Trastuzumab in Patients With Human 

Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Metstatic Breast Cancer 

That Progressed During prior Trastuzumab Therapy 
 
Baselga J, Gelmon KA, Verma S, Wardley A, Conte PF, Miles D, Bianchi Gm Cortés J, 

McNally VA, Ross G, Iumoleau P, Gianni L.  
 
Journal of Clinical Oncology 28: 1138-1144, 2010, (13) 

 
 

 

Syfte 
 

Huvudsyftet i denna studie är att bedöma effekten av pertuzumab som tillägg till 

trastuzumab hos patienter som upplevt sjukdomsprogression efter tidigare trastuzumab 

behandling. Det primära effektmåttet är objective response rate. Studien syftar också till 

att utvärdera behandlingssäkerheten.  

 

 

 

Studiedesign 

 

Patienter med HER2-positiv bröstcancer, som tidigare genomgått behandling med 

trastuzumab men fick sjukdomsprogression, ingick i studien.  Det var 66 patienter som 

rekryterades och alla hade tidigare behandlats nu med pertuzumab tillägg.  

 

Inklusionskriterierna var: 

 > 18 år 

 Minst en mätbar lesion, enligt RECIST 

 Histologiskt bekräftad HER2-positiv bröstcancer 

 Fått ≤ 3 kemoterapi regimer 

 Ej behandlats med doxorubicin i en dos överstigande 360 mg/m2 
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 LVEF ≥ 55 % 

 sjukdomsprogression under trastuzumab terapi  

 

Exklusionskriterier var:  

 Patienter med metastaser i centrala nervsystemet 

 Patienter med HIV 

 Patienter infekterade med hepatit B- eller C- virus  

 Graviditet 

 Amning 

 

Läkemedelsdosering 

 1. Trastuzumab gavs med samma dos som patienterna hade före studiestart. 

Första dagen av studien, innan första behandlingscykel startade, fick patienten 

en engångsdos på 4 mg/kg kroppsvikt. Dag 1, 8 och 15 i varje behandlingscykel 

administrerades en underhållsdos på 2 mg/kg kroppsvikt 

 2. Trastuzumab gavs med en engångsdos på 8mg/kg kroppsvikt följt av en 

underhållsdos på 6 mg/kg kroppsvikt som då administrerades dag 1 i varje 

behandlingscykel.  

 3. Under första behandlingscykeln administrerades pertuzumab, dag 1 och 2 med 

840mg för respektive dag. Under följande behandlingscykler administrerades 

420 mg dag 1. Trastuzumab administrerades alltid före pertuzumab.  

Både trastuzumab och pertuzumab gavs intravenöst. 

  

En behandlingscykel varade i tre veckor, och hela studien omfattade åtta 

behandlingscykler. De patienter, som tolererade behandlingen väl, kunde fortsätta efter 

studiens avslut.   

  

Negativa reaktioner på behandlingen (AE) bedömdes kontinuerligt. Kliniskt säkerhet 

utvärderades enligt NCI-CTCAE. Bedömning av tumören skedde enligt RECIST och 

utvärderades vid screening i slutet av behandlingscykel 2, 4, 6 och 8 samt tre månader 

efter studiens slut.  

 

Alla patienter, som hade fått något av läkemedlen i studien ingick i intention to treat- 

populationen. Säkerhetsanalysen var baserad på de patienter som hade fått pertuzumab. 

 

Resultat 

 

Negativa reaktioner på behandlingen (AE) 

 

Två av 66 patienter hade AE som inte var behandlingsrelaterad. Det var fyra som hade 

allvarliga behandlingsrelaterade AE. Tre av dem behandlades för dessa symtom och 

fortsatte sedan med behandlingen. Den fjärde avbröt studien. Övriga AE som 

registrerades i studien var antingen måttliga eller milda. AE som var vanligast i studien 

var diarré, trötthet och svår klåda. 
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Effektanalys 

 

Under de åtta behandlingscyklerna fick 25 patienter (38 %) sjukdomsprogression. 11 

patienter hade progression av sin sjukdom redan efter den andra behandlingscykeln. 

Ytterligare 17 patienter fick sjukdomsprogression under uppföljningen. ORR var 24,2 

%, där fem hade CR och elva hade PR. 17 av 66 patienter upplevde sjukdomsstabilitet i 

≥ 6 månader, innan de upplevde PR eller CR.  

 

Hos de fem patienter, som efter behandlingen inte längre uppvisade någon mätbar 

sjukdom sågs inget samband mellan uttryck av hormonreceptorer, sjukdomshistoria 

eller behandlingsbakgrund. Hos patienter, som tidigare behandlats för sin sjukdom och 

uppvisat viscerala metastaser (och lymfkörtel metastasering) och relativt stor 

tumörkärna, påvisades tumörrespons och långvarig stable disease (SD). 

 

Sekundärt effektmått  

 

Medianvärdet för PFS för denna studie var 5,5 månader och mediantiden till progression 

var 3,9 månader. Hos patienter med långvarig trastuzumabbehandling som uppvisade 

lymfmetastas och föga besvär av sin tumör, fanns en tendens att pertuzumabtillägget 

gav tumören en lägre aktivitet.    

 

  

 

DISKUSSION 

 
Litteraturstudiens syfte var att undersöka effekten och säkerheten av pertuzumab som 

tillägg till TD-behandling för patienter med metastaserande HER2-positiv bröstcancer. 

Studierna som utvaldes undersökte effekten och biverkningsmönstret av pertuzumab 

som tillägg till TD- behandling eller endast trastuzumabbehandling.  

 

CLEOPATRA-studien påvisade att tillägg av pertuzumab till TD-behandling gav 

statistiskt signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad med 6,1 månader (5). 

Samtidigt visade det att pertuzumab som tilläggsbehandling gav signifikant reduktion 

av sjukdomsprogression och död. De goda behandlingsutfallen tros bero på 

verkningsmekanismerna av trastuzumab och pertuzumab. Dessa två monoklonala anti-

HER2 har komplementära verkningsmekanismer och därmed ger de en bättre effekt 

tillsammans. De två verkningsmekanismerna ger blockering av ligandberoende 

respektive ligandoberoende formation av HER2 och tystar därför ner HER medierad 

cellsignalering i större utsträckning. Studien påvisade också att patienter som hade 

tidigare fått behandling med kemoterapi, med eller utan trastuzumab, fick ett högre 

medianvärde i tid av progressionsfri överlevnad när de fick tillägg av pertuzumab.  

 

I studie 2, en uppföljning av CLEOPATRA, påvisades att medianvärdet för total 

överlevnad inte var uppnått för patienter i behandlingsgruppen (27). Det menas att 

patienter som fick tillägg av pertuzumab till TD-behandling fortfarande levde (när 

studien genomfördes) och därmed kunde medianvärdet inte kalkyleras. Det var flest 

rapporterade biverkningar i behandlingsgruppen. Biverkningarna som rapporterades 



28 
 

var vanligast i början av behandlingsperioden. För att identifiera om biverkningarna 

var relaterade till pertuzumab, administrerades pertuzumab en dag före administrering 

av trastuzumab och docetaxel. Men biverkningarna kunde inte påvisas ha något 

samband till pertuzumab, då det var under en kort tidsperiod. Andra studier, enligt 

författarna, som har undersökt effekten av läkemedel som hämmar signalvägar har 

visats ge förbättrad behandlingseffekt jämfört med endast kemoterapi. Trastuzumab-

emtansine har visat bättre effekt än capecitabine och lapatinib, där förlängd 

progressionsfri överlevnad kunde observeras (EMILIA-prövning) (30). Det krävs 

större studier som undersöker läkemedel som hämmar signalvägarna, för att kunna 

jämföra vilken/vilka läkemedel som förlänger den totala överlevnaden bättre. 

CLEOPATRA-studien gjorde en powerberäkning för en slutlig analys. När studie 2 

genomfördes var kraven för powerberäkningen inte uppfyllda. Istället användes 

O’Brien – Fleming stoppgräns för att kunna tolka studieresultatet statistiskt gällande 

total överlevnad. Enligt författarna visade modellen att tillägg av pertuzumab 

signifikant förbättrade överlevnadstiden.  

Studie 3 påvisade att tillägget av pertuzumab till TD-behandling var klinisk betydelsefull 

för HRQoL, eftersom minskning i både BCS och TOI-PFB passerade den lägsta gränsen 

för MID (28). Studien visade att tillägget av pertuzumab förlängde tiden till debut av 

sjukdomssymtom eller försämring med 8,4 veckor, jämfört med endast TD-behandling. 

Under tiden patienterna fick docetaxel upplevde den större andelen av patienterna TOI-

PFB minskning. Cytostatika i behandlingsregimen kan påverka HRQoL negativt. Under 

den perioden kunde minskning av TOI-PFB inte specifikt relateras till pertuzumab. Det 

är viktigt att redovisa om en ny terapi påverkar HRQoL, eftersom eventuella kliniska 

fördelar med terapin som inte påverkar HRQoL-reduktionen kan vara betydande för 

bedömning av terapins effekt. Reduktionen kan ha uppstått på grund av ogynnsamma 

händelser och/eller av andra behandlingsrelaterade faktorer. Bias i denna studie kan vara 

följsamheten i genomförande av FACT-B. Redan under första året hade nästan 20 % av 

patienterna inte genomfört enkäten. Dessa patienters respons kan påverka 

studieresultatet. Man borde ha följt upp dessa patienter för att inte utesluta andra faktorer 

som kan påverkar HRQoL negativt. Författarna påpekade också att följsamheten 

minskade successivt under studieperioden. 

 

Studie 4 visade att tillägg av pertuzumab ger signifikant förbättrad progressionsfri 

överlevnad hos patienter med metastaserande HER2-positiv bröstcancer, oavsett ålder 

(29). I båda åldersgrupperna som fick pertuzumab som tillägg till TD-behandling hade 

ORR på mer än 80 %. Bedömning utifrån ORR gynnar pertuzumab tillägg till TD-

behandling alla åldersgrupper. Hos patienter ≥65 år påvisades det att pertuzumab som 

tillägg till TD-behandling förlängde progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad 

ytterligare, jämfört med de som fick trastuzumab och docetaxel. Det tolkas som att 

patienter ≥ 65 år bör få pertuzumab som tillägg till TD-behandling som 

förstahandsbehandling för sin metastaserande sjukdom.  

De goda behandlingsutfallen hos patienter ≥ 65 år som fick tillägg med pertuzumab kan 

bero på den lilla urvalsstorleken (n=60). På grund av den lilla urvalsstorleken kunde 

vissa observationer inte tydas. Författarna förmodade att det höga medianvärdet för 

progressionsfri överlevnad berodde på gynnsamma sjukdomskaraktäristiska 

observationer. Exempel på det kunde vara att det var en mindre population som tidigare 

hade fått trastuzumab, eller att det var en större andel av patienter som inte hade viscerala 

sjukdomar, det vill säga karaktäristiska saker som tyder på mer indolent sjukdom hos 
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dessa patienter. Urvalsstorleken var inte gynnsam i denna studie enligt författarna. Det 

var också mer frekvent dos-reducering av docetaxel hos patienter ≥65 år. Dos-

reducering av docetaxel kan leda till en bias då det kan orsaka en längre incidens av 

neutropeni och febril neutropeni. Om tillägget av pertuzumab till TD-behandling skall 

vara åldersrelaterad krävs det fler studier som undersöker detta. Utifrån studieresultatet 

är det oklart på grund av antalet patienter ≥65år. De studier som lyfter fram detta 

utfallsmått vidare bör då ha ekvivalent antal patienter i båda behandlingsgrupperna och 

i åldersgrupperna.  

 

Studie 5 var den studie som hade en liten urvalsstorlek och hade lägst kvalité, då studien 

var öppen, hade ett fåtal deltagare (icke randomiserad) och var inte kontrollerad (13). 

Studien påvisade att pertuzumab som tillägg till trastuzumab förbättrade 

progressionsfri överlevnad, i medianvärde med 5,5 månader. Utifrån studieresultatet 

har behandlingen med tillägg av pertuzumab visat god effekt även för patienter som 

har lymf- eller viscerala metastaser och stor tumörkärna. Studien har också visat att 

effekten av pertuzumab som tillägg till trastuzumab är oberoende av tidigare 

behandling, sjukdomshistoria eller tumörens känslighet för estrogen eller progesteron.  

Motivet till att så få patienter inkluderades i studien var att patienter inte uppfyllde 

inklusionskriterierna eller på grund av de biverkningar som patienterna hade fått 

tidigare. Socialstyrelsen rekommenderar att ge pertuzumab som tillägg till TD-

behandling (7) men denna studie påvisade att progressionsfri överlevnad även 

förlängdes med tillägg av pertuzumab och utan cytostatika.  

 

 

CLEOPATRA-STUDIEN, ANALYSER AV CLEOPATRA OCH STUDIE 5 

 

De studier som har analyserats har visat att tillägget av pertuzumab till TD-behandling 

har visat statistiskt signifikant ökad progressionsfri överlevnad. Förutom en längre 

levnadstid, fördröjer den också tiden till försämring av sjukdomssymtomen. Man 

kunde även se att tiden till försämring av livskvalité inte skedde lika hastigt med 

pertuzumab som tillägg till TD-behandling. Studierna påpekade att tillägg av 

pertuzumab till TD-behandling inte ökade risken för hjärttoxicitet eller andra allvarliga 

biverkningar.   

 

Studie 1, 2, 4 och 5 har använt RECIST-kriterier som bedömningsskala av effekten (5, 

13, 27, 29). RECIST är en förlitlig metod för bedömning av tumörens respons vid ny 

terapi, jämfört med enkät-metoden som användes i studie 3. Studieresultatet kan 

påverkas, eftersom enkäten besvarades utifrån patienternas upplevelser och 

uppfattningar, vilket kan leda till systemiskt fel. Systematiskt fel kan ske vid bedömning 

eller vid hantering av resultaten.  

Studie 5 genomfördes av samma forskare som var involverade i CLEOPATRA-

studien men var inte sponsrad av Roche (13). De doser som användes i studie 5 var 

inte desamma som Socialstyrelsen har rekommenderat. I studie 5 var engångsdosen 50 

% mindre och underhållsdosen avvek med en fjärdedel gentemot de rekommenderade 

doserna av trastuzumab, doserna av pertuzumab var dock adekvata. I CLEOPATRA-

studien gavs adekvata doser av respektive läkemedel. Den rekommenderade 

behandlingstiden är fram till sjukdomsprogression eller död men i studie 5 var 

behandlingstiden istället begränsad- endast i 24 veckor (7). 
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Även då studie 5 visade likartade behandlingsutfall som CLEOPATRA och dess 

uppföljningsstudier är det svårt att jämföra resultaten med varandra (13). Dessa studier 

har inte överensstämmande studiedesign. CLEOPATRA och de tre 

uppföljningsstudierna var dubbelblinda, placebo-kontrollerade och randomiserade, 

medan studie 5 var öppen och hade endast en behandlingsgrupp. Behandlingstiden och 

dosering av respektive läkemedel avvek också ifrån varandra. Dessa faktorer leder till 

att studieresultaten inte kan jämföras. Studie 5 har ett lågt bevisvärde enligt Jadads 

poängskala. Att studie 5 inkluderades i litteraturstudien var att den hade viss relevans 

till syftet. Studien var fängslande då den analyserade effekten av pertuzumab som tillägg 

till trastuzumab vid sjukdomsprogression. Studie 5 påvisade ökad progressionsfri 

överlevnad även då pertuzumab gavs som tillägg i den senare delen av behandlingen.  

Publikationsbias kunde eventuellt misstänktas i CLEOPATRA-studien och i de tre 

uppföljningsstudierna. All insamlade data skickades direkt till sponsor F. Hoffmann-La 

Roche Ltd, Basel, Schweiz. Manuskripten för alla fyra studierna skrevs av forskare som 

avlönades av Roche.  Roche kunde påverka studieresultatet för en bättre produktresumé. 

De tre studier som analyserade data från CLEOPATRA-studien lyfte endast fram tre 

olika faktorer (HRQoL, åldersrelation till behandlingseffekt och total överlevnad). 

Eftersom data för patienter med lokalt recidiverande icke resektabel bröstcancer var 

begränsade, borde författarna också utföra studier som lyfter upp andra faktorer. 

Exempel på detta är om det fanns skillnader av behandlingsutfall beroende på patientens 

geografiska bakgrund, matvanor, enzymaktivitet (i sammanhang med farmakokinetik) 

etc., då CLEOPATRA utfördes i flera länder och över fyra kontinenter.  
 

Nackdelen med denna litteraturstudie var att en studie av mindre bevisvärde valdes 

med. Studierna som analyserades kunde heller inte jämföras med varandra på ett 

påtagligt sätt. Eventuellt kunde selektionsbias misstänkas då CLEOPATRA-studien 

och studierna som analyserade resultat av CLEOPATRA var sponsrad. Sponsorn var 

involverad i manuskriptet och kunde därmed påverka studieresultatet och 

informationen i sammanfattningen. Artikelns sammanfattning spelade nämligen en 

stor roll vid urvalet av studier till denna litteraturstudie, och därmed kunde det leda till 

selektionsbias. Även om studieresultatet kring CLEOPATRA-studien och studie 5 inte 

kunde jämföras var det fortfarande positivt att studieresultaten hade likartade utfall 

beträffande progressionsfri överlevnad och total överlevnad (5, 13, 27, 28, 29). 

Fördelarna med de studier som analyserade data från CLEOPATRA är att de har lyft 

fram olika data från en stor studie. Dessa tre studier lyfte fram olika faktorer som 

författarna inte beskrev i CLEOPATRA-studien, studie 1, vilket gav en djupare inblick 

i effekten och säkerheten av pertuzumab som tillägg till TD-behandling ur andra 

perspektiv (5). 
 

Onkologi i Sverige rapporterade att enligt den slutliga analysen av CLEOPATRA-

studien minskade pertuzumab som tillägg till TD-behandling risken för patienter att 

dö i sin sjukdom med 32 % (24).  Socialstyrelsens nya riktlinjer vid behandling av 

metastaserad bröstcancer har rekommenderat pertuzumab tillsammans med 

trastuzumab och docetaxel till patienter med metastaserande HER2-positiv 

bröstcancer som palliativ behandling (9). Även om behandlingen ger en god effekt 

medför den även en hög kostnad (9, 26). Enligt Janusinfo är kostnaden per vunnet 

QALY 2,6 miljoner kronor, uppskattad av TLV (7, 26). CLEOPATRA-studien 
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genomfördes i fyra kontinenter vilket kan minska studieresultatets överförbarhet till 

svenska förhållanden.  

 

 

 

SLUTSATS  
 
 

Patienter med metastaserande HER2-positiv bröstcancer har ökad mortalitet. 

Överlevnaden för patienter kan vara månader, ett eller två år men endast ett fåtal 

patienter lever över fem år från och med sjukdomen har metastaserad. 

Tilläggsbehandling med pertuzumab till trastuzumab och docetaxel har visats vara aktiv 

mot HER2-positiv bröstcancer. Pertuzumab som tillägg till TD-behandling har visats 

förlänga överlevnadstiden hos patienter med metastaserande HER2-positiv bröstcancer 

med 6,1 månader. Tillägg av pertuzumab till TD-behandling har samtidigt visats 

förlänga tiden till försämring av livskvalité och ger godtagbara biverkningar. De 

biverkningar som registrerades var antingen måttliga eller milda, vilket ger en god 

säkerhetsprofil jämfört med behandling av capecitabine och lapatinib eller andra 

läkemedelskombinationer (som också hämmar signalvägarna). Tilläggsbehandlingen 

har heller inte visat på någon ökad risk för hjärttoxicitet.  

I Sverige har man rekommenderat tillägg av pertuzumab till TD-behandling som första 

linjens palliativa behandling för patienter med metastaserande HER2-positiv 

bröstcancer. Som slutsats av denna litteraturstudie bör pertuzumab ges som tillägg till 

TD-behandling som förstahandsbehandling vid metastaserande HER2-positiv 

bröstcancer. Men på grund av den höga kostnaden per vunnen effekt har man i Sverige 

rekommenderat pertuzumab som tillägg till TD-behandling som palliativ behandling. 

För att kunna överföra CLEOPATRA-studieresultat till svenska förhållanden krävs fler 

studier som undersöker samma effektmått som CLEOPATRA, under svenska eller 

skandinaviska förhållanden.  
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