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Sammanfattning 

Malignt melanom är ett växande problem som drabbar allt fler personer världen över. 

Behandlingen beror på i vilket stadie sjukdomen befinner sig i och den mest avancerade formen av 

sjukdomen har historiskt sett varit mest svårbehandlad. CTLA-4 inhibitorn ipilimumab är en ny 

form av behandling som har förbättrat utsikterna för människor drabbade av avancerat malignt 

melanom. Genom att hämma det inhiberande proteinet CTLA-4 på aktiva T-celler så förstärks 

kroppens egna immunförsvar i kampen mot cancern.Metoden för arbetet var en litteraturstudie där 

sökningar gjordes i PubMed. Sammanlagt valdes 6 stycken artiklar ut som bas för arbetet. 

Ipilimumab visade sig i kombination med dacarbazine ge förbättrad total överlevnad jämfört med 

monoterapi av dacarbazine men denna kombination gav också fler allvarliga biverkningar. 

Ipilimumab föreföll att verka synergiskt i kombination med både nivolumab och sargramostim. 

Kombination med ipilimumab och sargramostim gav också lägre uppkomst av allvarliga 

biverkningar. Ipilimumab gav, i högre dos, också bättre effekt på total överlevnad, fast med fler 

allvarliga biverkningar som följd. Resultatet visar även på att behandling med systemiska 

glukokortikoider inte hade någon påverkan på ipilimumab tumördödande effekt. Dessa resultat bör 

undersökas i större studier med längre uppföljningstid. 
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Abstract 

 

Malignant melanoma is a growing problem with more and more people in Sweden 

and the world suffering from this cancer. Malignant melanoma is a disease that when 

discovered in time can be treated successfully with surgical methods, but the real 

challenge lies in treating the disease after its spread. Treatment in the past for 

advanced malignant melanoma has been unsuccessful with no positive effect on 

overall survival. However, in the last couple of years, new treatment has arrived with 

focus on priming the immune system to eradicate the tumors. One new drug is the 

CTLA-4 inhibitor ipilimumab that is given as intravenous infusion. CTLA-4 is a 

protein located on regulatory T-cells and that is upregulated on activated cytotoxic T-

cells. This protein mediates an inhibitory signal that attenuates T-cell-activation.  

Treatment with the CTLA-4 inhibitor has been shown to increase overall survival. 

However, not much is known about how well ipilimumab synergizes with other 

drugs used for treatment of malignant melanoma. 

 

This is a literature study with the aim to evaluate if ipilimumab is used best as 

monotherapy or if it is of better use as part of a combination therapy. Search was 

made in PubMed with the key-words "Ipilimumab", "Ipilimumab treatment", CTLA-

4 inhibitor" and "treatment malignant melanoma”. Six articles were chosen and each 

of these analyzed the effect of ipilimumab alone or combined with other agents 

against malignant melanoma. 

 

The combination of ipilimumab and the alkylating agent dacarbazine was shown to 

have a better impact on overall survival compared with monotherapy with 

dacarbazine, but this combination also showed an increase in serious adverse events. 

Ipilimumab also showed to work in synergy with both the PD-1-inhibitor nivolumab 

and the granulocyte macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) sargramostim. 

Combination with sargramostim was also shown to decrease the amount of serious 

adverse events. Combination with a gp100 peptide vaccine failed to show any 

positive effects on overall survival. Also prophylactic treatment with budesonide 

showed no further gain in overall survival. The effect of ipilimumab was found to 

have a dose-ranging effect, with higher dose treatment having a better effect but also 

with more serious adverse events. 

 

The results of this literature study showed that ipilimumab has a better effect with 

higher dose and that it can work in synergy with other agents such as nivolumab and 

sargramostim. Results also showed that occurring adverse effects during treatment 

with ipilimumab may be treated with systemic glucocorticoids that did not affect the 

tumor-killing ability of ipilimumab. These results should be evaluated in bigger 

studies and with longer follow up time. 
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Förord 

 

Detta examensarbete i farmaci omfattar 15 hp och ingår i Farmaceutprogrammet 180 

hp på Linnéuniversitetet. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Kristina Nilsson Ekdahl får hennes stöd 

och rådgivning under arbetets gång. Vill också tacka mina fantastiska 

korridorskamrater och andra vänner för deras förståelse och stöd! 

 

Jonathan Georgsson. Kalmar 2016 05 03 
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Förkortningar 

 

APC  Antigenpresenterande cell 

BRAF Gen för proteinet B-raf 

CHO celler  Chinese hamster ovaries celler 

CI Confidence interval 

CTL  Cytotoxisk T-lymfocyt 

CTLA-4  Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 

ECOG  Eastern Cooperative Oncology Group (= system för att bedöma en 

patients aktivitetsnivå. Värde 0 innebär samma möjlighet till fysisk 

aktivitet som innan sjukdomen och värde 4 där man inte kan ta hand 

om sig själv alls utan är helt sängliggande.) 

GM-CSF Granulocyte-macrophage colony stimulating factor 

IDO  Indoleamine 2,3-dioxygenase 

IL-10  Interleukin 10 

LAG-3  Lymphocyte-activation gene-3 protein  

Mab  Monoklonal antikropp 

MEK Mitogen-activated protein kinase kinase 

MHC  Major histocompability complex 

ORR  Overall response rate 

OS  Overall survival (=medianvärde på hur länge patienter överlever från 

starten av en behandling) 

PD-1  Programmed cell death-1 

PFS  Progression free survival 

PP2A  Protein phosphatase 2 

PTPN11  Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 

TCR  T-cellsreceptor 

TGF-β  Transforming growth factor β 
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TNM  Tumor, node, metastasis system (= ett system för stadieindelning av 

cancer) 
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Immunterapi för behandling av melanom 

 

Melanom 

 

Andelen fall av malignt melanom har ökat i Sverige under de senaste åren och har 

växt till en av de vanligaste förekommande cancersjukdomarna i landet. 3276 

personer drabbades i Sverige år 2013 av malignt melonom i huden och sjukdomen är 

ett växande problem (1).  

Cancer uppkommer till följd av okontrollerad cellproliferation och undkommer ofta 

kroppens immunförsvar. Cancerceller utvecklar vissa egenskaper som gör att de 

undviker immunförsvaret samtidigt som de utvecklar resistens mot apoptos, 

utvecklar ökad celldelning och ökad produktion av blodkärl (2, 3). 

Malignt melanom uppkommer i en celltyp som heter melanocyter som återfinns i 

basallagret i epidermis, ett av kroppens hudlager. Melanocyter återfinns även på fler 

ställen i kroppen, till exempel i iris och ger även håret dess färg. Melanocyternas 

lokalisation i iris kan leda till den sällsynta uppkomsten av malignt melanom i iris, så 

kallat okulärt malignt melanom. Melanocyter har som funktion att producera 

pigmentet melanin som färgar huden för att ge skydd mot solens skadliga 

ultravioletta strålar. Vid kontakt med solen så blir melanocyterna mer aktiva och 

börjar producera mer och mer melanin som transporteras till en annan celltyp i 

huden, keratinocyter (4). Den största orsaken till uppkomst av malignt melanom är 

överdriven exponering för solens ultravioletta strålar. Denna risk är större för 

ljushyade personer med solkänslig hud och som har bränt sig ofta, framförallt i 

barndomen då huden är mer känslig. En annan riskfaktor är leverfläckar som har en 

större risk för att utvecklas till skadliga tumörbildande celler. Även gener har en viss 

betydelse för uppkomsten av malignt melanom då risken är större att drabbas om 

någon närbesläktad har haft sjukdomen (5).  

Symptom på malignt melanom är snabb uppkomst av hudfläckar eller förändrad 

form, storlek, färg och om fläckarna blivit oregelbundna eller smärtsamma. Även 

blödande leverfläckar är en varningssignal och bör kontrolleras så snabbt som 

möjligt. Uppkomsten av hudfläckar som orsakar malignt melanom förekommer mest 

på ryggen och bålen hos män samt på benen hos kvinnor. Personer i riskzonen för 

utvecklande av malignt melanom bör ha en extra koll på sin hud och existerande 

leverfläckar för att snabbare få vård ifall malignt melanom uppstår (5). 

Malignt melanom är en cancerform som förekommer i olika stadier uppdelat enligt 

det så kallade ”tumor, node, metastasis system” (TNM) där tumörens tjocklek, om 

metastaser finns i näraliggande lymfkörtlar och om metastaser finns på annan plats i 
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kroppen tas i beaktning. I det nuvarande använda TNM-systemet finns det ett 

förstadium där tumören endast växer in-situ, vilket betyder att tumörens endast finns 

i överhuden och fyra stadier där cancern spridit sig till en utvecklad hudcancer (1). 

Förstadiet betecknas som stadie 0 och vid stadie III och IV så har tumören spridit sig 

och finns vid lymfknutor och på andra delar av kroppen (6). 

Behandling av melanom har länge skett med antingen kirurgiskt avlägsnande, 

strålningsterapi eller behandling med det alkylerande medlet dacarbazine, men 

behandlingen av de senare stadierna av melanom har varit problematisk och inte 

effektiv. Med denna behandling hade patienter med metastaserande malignt 

melanom en förväntad levnadstid på 6-8 månader och behandlingen gav ingen 

förbättring på den förväntande levnadstiden. På grund av den ineffektiva 

behandlingen har fokus istället skiftats mot att hitta nya behandlingar som använder 

sig av nya angreppspunkter (7, 8). 

Även i USA är malignt melanom ett stort problem och sjukdomen är den femte 

vanligaste cancerformen hos män och den sjunde vanligaste hos kvinnor. Upptäcks 

sjukdomen tidigt är utsikterna goda då avlägsnande av cancertumörer kan ske och 

sjukdomen botas. Det problematiska börjar när sjukdomen har gått över till stadie III-

IV där borttagande av cancertumörerna inte längre är möjligt och där cancern har 

börjat metastasera till andra ställen i kroppen. Vid dessa stadier behandlas malignt 

melanom idag istället med hjälp av kemoterapi, immunterapi eller ”targeted therapy” 

(riktad molekylär behandling) (9).  

 

Immunförsvaret 

 

Immunförsvarets huvudsakliga uppgift är att skydda kroppen mot hot men det är 

även kapabelt att orsaka sjukdomar och skador på kroppsegen vävnad ifall 

regleringen blir felaktig. Substanser som inducerar ett immunförsvar kallas för 

antigen. Immunförsvaret består av det medfödda och det adaptiva försvaret. Det 

medfödda försvaret finns på plats innan infektioner och hot kommer i kontakt med 

kroppen och ska reagera snabbt utan förmåga att särskilja hotande molekyler från 

varandra. Det adaptiva försvaret däremot är specifikt mot molekyler och har en 

förmåga att komma ihåg och således ge ett bättre försvar vid upprepad exponering 

för det skadliga ämnet. Det adaptiva försvaret brukar också kallas för det specifika 

försvaret på grund av sin förmåga att känna igen och särskilja mellan många liknande 

antigen. Huvudsakligen består det adaptiva försvaret av B-lymfocyter och de 

antikroppar som de producerar samt T-lymfocyter (10).  

Det adaptiva försvaret kan svara på hot på två olika sätt: humoralt och cellmedierat. 

Antikroppar utgör den humorala immuniteten och har som uppgift att känna igen 

extracellulära patogener och toxiner genom att binda in och bidra till deras 

eliminering. Cellmedierad immunitet sker via T-celler och har som uppgift att 

eliminera intracellulära infektioner som uppkommer då vissa virus och bakterier har 
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en förmåga att överleva och föröka sig inuti makrofager eller andra värdceller där de 

undgår antikroppar. T-celler aktiverar B-celler och makrofager eller dödar direkt de 

infekterade cellerna (10). 

T-lymfocyterna består huvudsakligen av två stora undergrupper. Dessa är CD4+ T-

hjälparceller och CD8+ cytotoxiska T-celler. T-hjälparcellerna har som funktion att 

leda till differentiering av B-celler som del i den humorala immuniteten samt att 

aktivera makrofager. De cytotoxiska T-cellerna däremot har som uppgift att direkt ta 

hand om intracellulära hot genom att lysera den infekterade cellen. En annan typ av 

T-cell är regulatoriska T-celler vars funktion är att stävja funktionen av andra T-

celler för att reglera immunresponsen. Alla dessa undergrupper av T-celler uttrycker 

samma typ av antigenreceptor på sin yta, en αβ-heterodimer. Dessa typer av celler 

uttrycker variation av antigenreceptorer med specificitet för olika antigen (10). 

 

Antigenpresenterande celler och aktivering av T-celler 

 

T-celler känner endast igen antigen som kroppens egna celler presenterar på sin yta, 

därför har immunförsvaret ett specialiserat system för att upptäcka antigen och föra 

det till de ställen i kroppen där T-celler kan aktiveras. De speciella celler som 

upptäcker antigen och transporterar dessa till T-celler kallas för antigenpresenterande 

celler (APC). I gruppen APC ingår dendritiska celler, B-celler samt makrofager. 

Dessa APC har som uppgift att infånga extracellulära antigen och transportera dessa 

till lymfknutorna eller mjälten där de kan presentera antigenet för patrullerande T-

lymfocyter (10, 11).  

CD4+ och CD8+ T-celler är begränsade i sitt försvar så tillvida att de enbart kan 

känna igen peptider bundna till major histocompatibility complex (MHC)-molekyler 

och dessa komplex kan bara binda peptider och inget mer. Alla T-cellers specificitet 

är kopplat till en peptidkedja och delar av ett MHC-komplex (10). Människan har två 

stycken olika klasser av MHC, klass I och II. MHC klass II finns endast hos APC. 

När en APC fångar in ett antigen tas det extracellulära proteinet in i den 

antigenpresentrande cellen och uttrycks igen på cellytan på en MHC klass II-

molekyl. Det är först då som en CD4+ T-cell kan binda med sin T-cells-receptor 

(TCR) till MHC plus antigenet och eliminera hotet. MHC klass I-molekyler däremot 

finns hos alla celler med kärna och binder in antigen från hot som kommer inifrån 

cellen, som till exempel vid tumörbildning. Dessa komplex transporteras till cellytan 

där de kan binda till en CD8+ TCR och presentera de intracellulära hoten som då kan 

tas hand om. Alla immunsvar blir inte lika starka utan varierar i styrka. Detta beror 

dels på T-cellerna men även på hur pass mogna de antigenpresenterande cellerna är. 

Dendritiska cellers immunsvar beror på i vilken miljö som antigenet upptäcks i. Om 

antigenet upptäcks i samband med en infektion eller inflammation så mognar de 

dendritiska cellerna och börjar att uppreglera mer MHC, co-stimulatoriska molekyler 

samt viktiga cytokin som är nödvändiga för att aktivera T-celler (10, 11).  
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Co-stimulatorer 

 

För att en T-cell ska bli aktiverad krävs det dock mer än att bara TCR blir stimulerad 

av ett antigen presenterad på ett MHC. Det kräver också vissa stimulatoriska signaler 

som antingen kan initiera T-cellsaktivering eller stänga av aktiveringen. Dessa 

inhibitoriska och stimulerande signaler bestämmer styrkan på T-cellsaktiveringen 

och således även försvarets effektivitet. Cytotoxisk T-lymfocyt antigen-4 (CTLA-4), 

programmed death protein 1 (PD-1), Tim-3 och lymphocyte activation gene-3 (LAG-

3)-protein är exempel på inhibitoriska proteiner som finns lokaliserade på T-cellers 

yta och vid kontakt med ligander på andra celltyper resulterar i minskad T-

cellsproliferation och även minskad aktivitet. Denna inhibitoriska reglering är 

nödvändig för att undvika ett överdrivet starkt svar som skulle kunna leda till 

autoimmunitet (2, 8). 

CD28 är ett co-stimulatoriskt protein som i kontakt med B7-1 eller B7-2 ligander på 

ytan på APC leder till proliferation av T-celler genom produktion av interleukin-2 

samt anti-apoptotiska faktorer. Andra co-stimulatoriska molekyler inkluderar 

Inducible costimulator (ICOS), 4-1BB och CD27. För att erhålla T-cellsaktivering 

krävs det två stycken samtida signaler, en signal från TCR och en signal från co-

stimulatoriska molekyler som tillsamms aktiverar kinaser i T-cellen som leder till 

proliferation och andra T-cellsfunktioner. Samtidigt kan inhibitoriska molekyler som 

CTLA-4 ge signaler till fosfatser i T-cellen som då inhiberar T-cellens funktion (12). 

 

CTLA-4 

 

Det inhibitoriska proteinet CTLA-4 kan binda till B7-ligander med större affinitet för 

speciellt B7-1 än CD28. Detta leder till att även små mänger av CTLA-4 kan 

konkurrera bort de co-stimulatoriska signalerna från CD28. Denna reglering av T-

cellsaktivering finns till som ett skydd för att hindra kroppsegen vävnad från att ta 

skada på grund av ett för starkt immunförsvar, men denna reglering gör även att 

infekterade eller tumörbildande celler kan överleva och fortsätta att orsaka 

sjukdomar (2). 

CTLA-4 finns inte på naiva T-cellers yta utan uppregleras till immunsynapsen först 

när T-cellerna blir aktiverade till effektorceller. Denna uppreglering sker inte direkt 

utan dröjer ett tag och den maximala mängden CTLA-4 ses först 2-3 dagar efter 

initiering. Denna fördröjning kan förklara varför CD28 med sin mycket lägre 

affinitet för B7-liganderna än CTLA-4 trots allt kan initiera T-cellsaktivering. 

Mängden CTLA-4 som uppregleras är inte konstant utan beror på styrkan på 

stimuleringen av TCR. Detta gör att starkare signaler som leder till starkare 
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immunsvar uppreglerar en större mängd CTLA-4 som kan slå av immunsvaret (3). 

Enbart regulatoriska T-celler har ett konstant uttryck av CTLA-4 på sin yta (2). 

CTLA-4 har mekanismer som verkar genom både en inre och en yttre väg. Den yttre 

verkningsmekanismen innefattar signalering tillbaka genom B7-1 och B7-2 på APC 

som leder till minskat T-cellsvar genom aktivering av enzymet indoleamine 2,3-

dioxygenase (IDO) som minskar mängden tryptofan. Detta kan även leda till 

omvandlandet av naiva T-celler till regulatoriska T-celler. En annan yttre 

verkningsmekanism är produktionen av det regulatoriska cytokinet Transforming 

growth factor β (TGF-β) som leder till inhibition av antigenpresentation till T-celler 

med minskad funktion som följd. Verkningsmekanismer genom den inre vägen 

innefattar rekrytering av vissa inhibitoriska protein som Protein phosphatase 2 

(PP2A) och Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 (PTPN11) till T-

cellssynapsen. Dessa inhibitoriska proteiner stör signaleringen från TCR eller CD28 

vilket leder till inhibition av dessa receptorer. En annan inre verkningsmekanism är 

att CTLA-4 ökar T-cellers motilitet vilket minskar kontaktperioden mellan APC och 

T-celler vilket leder till minskad produktion av cytokiner med minskad T-cells-

proliferation som följd (2, 13). 

Regleringen av immunförsvaret som CTLA-4 ger är väldigt viktig för att förhindra 

uppkomsten av autoimmuna sjukdomar på grund av ett alltför starkt immunsvar. 

Detta visades i en studie som gjordes på möss där genen för CTLA-4 avlägsnades. 

Hos dessa möss skedde en ökning av autoreaktiva T-celler i lymfknutor, mjälte och 

andra organ. Detta gjorde att mössen dog inom 4 veckor från födseln till följd av 

autoimmuna sjukdomar. 

Det konstanta uttrycket av CTLA-4 på regulatoriska T-cellers yta är likväl viktig för 

stävjandet av immunresponsen. Uttrycket av CTLA-4 på de regulatoriska T-cellerna 

tros vara nödvändigt för bildandet av de immunsuppressiva cytokinerna TGF-β och 

Interleukin-10 (IL-10). Avsaknaden av CTLA-4 på regulatoriska T-celler hos möss 

har lett till ökad systemisk proliferation av T-celler vilket tyder på att CTLA-4 är 

nödvändigt på regulatoriska T-celler för att effektivt kunna hämma immunresponsen. 

Detta är dock inte helt vedertaget ännu då vissa in vitro analyser har gett 

motstridande resultat (2, 12). 

 

Immunterapibehandling 

 

Behandling av melanom med immunterapi har gjort stora framsteg. Genom 

framställning av monoklonala antikroppar (mab) mot CTLA-4 och PD-1 så har 

överlevnadsutsikterna ökat. Ett förstärkt immunförsvar skulle lättare kunna ta hand 

om tumörer i kroppen och förbättrar således överlevnaden för patienter drabbade av 

avancerat melanom.   
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Blockering av checkpoint inhibitorer såsom CTLA-4 (läkemedlet ipilimumab) och 

PD-1 (läkemedlet nivolumab) kan komma att minska den negativa effekt dessa 

signaler har på lymfocyterna och således tillåts dessa att vara aktiva längre för att ta 

hand om tumörceller. Denna nya typ av immunterapibehandling är ett stort 

genombrott i behandling av cancer och har tillsammans med BRAF-inhibitorer och 

MEK-inhibitorer förbättrat utsikterna för personer drabbade av avancerad sjukdom 

(8). 

 

Ipilimumab (Yervoy
TM

)       

  

Ipilimumab är en mab framtagen av det amerikanska läkemedelsföretaget Bristol-

Myers Squibb för att inhibera CTLA-4 och blev godkänd för användning i USA år 

2011. Ipilimumab produceras i CHO-celler (ovarieceller från kinesiska hamstrar) och 

är en helt humaniserad mab. Ipilimumab är godkänd för behandling av avancerat 

icke-resektabelt eller metastaserande melanom hos vuxna och har i studier visat sig 

öka totalöverlevnaden hos dessa patienter. Ipilimumab är idag under utökad 

bevakning vilket betyder att läkemedelsverket vill ha in information kring eventuella 

biverkningar som kan ha med behandlingen att göra (14, 15).  

Kostnaden för behandling med ipilimumab per infusion ligger på runt 197 800 

kronor vilket betyder att kostnaden för fyra behandlingsdoser ligger på cirka 790 000 

kronor (16).  

 

Dosering 

 

Den nuvarande godkända dosen för behandling av metastaserat melanom är 3 mg/kg 

ipilimumab var tredje vecka i 4 doser. Behandlingen ges genom intravenös infusion 

där varje infusion sker under 90 minuter. År 2015 blev ipilimumab även godkänt för 

adjuvant behandling av melanom, då i dosen 10 mg/kg i 4 stycken doser var tredje 

vecka följt av en dos var tredje månad i upp till 3 år (17). Denna behandling ska 

övervakas av specialister inom cancerbehandling. Ifall behandlingen tolereras ska 

alla 4 omgångar av ipilimumab administreras oavsett uppkomst eller tillväxt av 

tumörer. Detta eftersom ipilimumab visat sig kunna ge ett fördröjt svar. Detta 

innebär att i början av behandlingen kan sjukdomen fortsätta att sprida sig innan 

förväntat resultat visar sig (8, 14). 

 

Biverkningar 
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Behandling med ipilimumab kan leda till immunrelaterade biverkningar. Dessa 

biverkningar innefattar inflammation i tarmen, inflammationer i huden, 

inflammationer i lever, neuropatier samt endokrinopatier. Även inflammationer på 

andra ställen i kroppen har uppkommit och misstänks ha att göra med ipilimumab 

verkningsmekanism. Dessa biverkningar är associerade med den inflammatoriska 

effekt som en alltför hög immunaktivitet kan orsaka. Samtida behandling med 

kortikosteroider kan vara nödvändig för att hantera uppkomna allvarliga 

immunrelaterade biverkningar.  

Andra vanliga biverkningar innefattar minskad aptit, trötthet, förvirring, huvudvärk, 

hypotension, diarré, kräkningar utslag, klåda med mera (14). Uppkomna 

biverkningar graderas enligt en skala där grad 1 är milda biverkningar där ingen 

behandling krävs, där grad 4 är potentiellt livshotande och kräver läkarvård och där 

grad 5 innebär död. 

 

Syfte 

 

Syftet med föreliggande arbete är att utvärdera ifall behandling med CTLA-4-

inhibitorn ipilimumab ger bättre effekt som monoterapi eller i kombination med 

andra läkemedel på personer med metastaserande malignt melanom.  

 

 

Material och metoder 

 

Detta arbete är en litteraturstudie där sökningar har skett i databasen PubMed under  

januari-februari 2016. De sökord som användes var ”Ipilimumab”, ”Ipilimumab 

treatment”, ”CTLA-4 inhibitors” samt ”treatment malignant melanoma”. 

Sökningarna begränsades till kliniska prövningar som var max 10 år gamla med 

bivillkor, ”free full text available”. Totalt valdes sex stycken artiklar ut som bas för 

arbetet. Alla dessa artiklar utvärderade effekten av Ipilimumab som monoterapi eller 

i kombination.  
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Resultat 

I tabell 1 redovisas en sammanfattning på de studier som använts i detta arbete. 

Tabell 1: Sammanfattning på sammanställda studier 

 

Studie 1: 

Ipilimumab plus 

Dacarbazine for Previously 

Untreated Metastatic 

Melanoma. Robert et al., 

2011 (18). 

Syfte: 

Syftet var att utvärdera 

ipilimumab i dosen 10 mg/kg 

tillsammans med behandling av 

dacarbazine och ifall denna 

behandling gav någon föbättring 

på overall survival (OS) hos 

patieneter med metastaserande, 

icke-resektabelt melanom. 

Resultat: 

OS i gruppen som 

behandlades med ipilimumab 

+ dacarbazine beräknades till 

11,2 månader jämfört med 9,1 

månader i gruppen som 

behandlades med dacarbazine 

+ placebo. 

Studie 2: 

Combined Nivolumab and 

Ipilimumab or 

Monotherapy in Untreated 

Melanoma. Larkin et al., 

2015 (19). 

 Syfte: 

Syftet var att utvärdera och 

jämföra effekten och säkerheten 

på behandling med nivolumab 

med eller utan tillägg av 

ipilimumab jämfört med enbart 

behandling med ipilimumab på 

patienter tidigare obehandlade 

för metastaserande melanom. 

Resultat: 

Progression free survival 

(PFS) var i 6,9 månader för 

patienter behandlade med 

nivolumab, 11,5 månader för 

patienter behandlade med 

nivolumab + ipilimumab samt 

2,9 månader för de 

behandlade med ipilimumab. 

Studie 3: 

Improved Survival with 

Ipilimumab in Patients with 

Metastatic Melanoma. Hodi 

et al., 2010 (20). 

 

Syfte: 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera ifall behandling med 

ipilimumab med eller utan 

samtidig behandling med gp100-

vaccin förbättrade överlevnaden 

jämfört med enbart gp100-

vaccin för patienter med 

metastaserande melanom.  

Resultat: 

OS i ipilimumab + gp100-

vaccin-gruppen var 10,0 

månader, 6,4 månader för 

gp100-vaccin-gruppen och 

10,1 i gruppen som 

behandlades med enbart 

ipilimumab.   
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Studie 4: 

Sargramostim plus 

Ipilimumab vs Ipilimumab 

Alone for Treatment of 

Metastatic Melanoma: A 

Randomized Clinical Trial. 

Hodi et al., 2014 (21).  

Syfte: 

Syftet med denna studie var att 

jämföra effekten på overall 

survival på patienter med 

diagnostiserat metastaserande 

melanom med behandling av 

ipilimumab med eller utan 

tillägg av sargramostim. 

Resultat: 

OS i gruppen som 

behandlades med 

sargramostim + ipilimumab  

var 17,5 månader jämfört med 

12,7 månader i gruppen som 

behandlades med ipilimumab. 

Studie 5: 

A Randomized, Double-

Blind, Placebo-controlled, 

Phase II Study Comparing 

the Tolerability and 

Efficacy of Ipilimumab 

Administered with or 

without Prophylactic 

Budesonide in Patients with 

Unresectable Stage II or IV 

Melanoma. Weber et al., 

2009 (22). 

 

 

Syfte: 

Denna studie utfördes för att 

avgöra ifall samtidig 

profylaktisk behandling med 

budesonid som tillägg vid 

behandling med ipilimumab 

minskar uppkomsten av diarré 

grad 2 eller högre under de 24 

första veckorna hos patienter 

med malignt melanom.  

 

 

 

Resultat: 

Uppkomsten av grad >2 diarré 

var liknande i de bägge 

grupperna, 19 patienter i 

gruppen som behandlades 

med ipilimumab + budesonid 

och 20 patienter som 

behandlades med ipilimumab 

+ placebo vilket stod för 33% 

och 35% respektive. Overall 

survival i gruppen som 

behandlades med ipilimumab 

+ budesonid var 17,7 månader 

och för gruppen som 

behandlades med ipilimumab 

+ placebo 19,3 månader. 

Studie 6: 

Ipilimumab monotherapy in 

patients with pretreated 

advanced melanoma: a 

randomised, double-blind, 

multicentre, phase 2, dose-

ranging study. Wolchok et 

al., 2010 (23). 

Syfte: 

Denna studies syfte var att 

utvärdera ipilimumab 

tumördödande effekt i doserna 

0,3 mg/kg, 3 mg/kg samt 10 

mg/kg på patienter med 

avancerat, icke-resektabelt 

melanom. 

 

Resultat: 

OS var 8,6 månader för de 

som behandlades med 0,3 

mg/kg ipilimumab, 8,7 

månader för 3 mg/kg-gruppen 

samt 11,4 månader för de som 

erhöll 10 mg/kg-behandling.  
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Studie 1 

Ipilimumab plus Dacarbazine for Previously Untreated Metastatic Melanoma. 

Robert et al., 2011 (18). 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att utforska om en dos på 10 mg/kg ipilimumab 

tillsammans med dacarbazine med dosen 850 mg per kvadratmeter gav någon 

förbättring på överlevnaden jämfört med dacarbazine plus placebo på patienter 

tidigare obehandlade för metastaserande, icke-resektabelt melanom.  

 

Studiedesign 

 

Denna randomiserade, dubbelblinda, multinationella fas 3-studie rekryterade 502 

stycken deltagare. Dessa deltagare randomiserades till att antingen få ipilimumab + 

dacarbazine eller dacarbazine + placebo. Alla deltagare fick behandling med 

ipilimumab + dacarbazine eller dacarbazine + placebo var tredje vecka i fyra 

omgångar, därefter behandling med dacarbazine var tredje vecka i fyra omgångar till. 

Behandlingen kunde avbrytas mellan vecka 12-24 ifall toxiska biverkningar 

förknippade med behandlingen erhölls eller om cancern utvecklades trots 

behandling. Patienter som inte erhöll ett toxiskt svar och där sjukdomen 

stabiliserades fick möjlighet att behandlas ytterligare med ipilimumab eller placebo 

var tolfte vecka fram till dess att cancern utvecklades eller fram till studiens 

slutförande.  

För att få delta i studien var deltagarna tvungna att vara över 18 år, ha obehandlad 

steg III eller IV melanom, ha ett ECOG-värde på 0 eller 1 samt ha en förväntad 

överlevnad på över 16 veckor. Exkluderingskriterierna innefattade metastaser i 

hjärnan, autoimmun sjukdom samt långvarig användning av glukokortikoider. Även 

patienter med okulärt melanom exkluderades (eftersom stora delar av ögat inte är 

vaskulariserat och därigenom inte tillgängligt för antikroppar som finns i blodet). 

Behandling med glukokortikoider under studiens gång accepterades ifall 

behandlingen användes för att motverka uppkomna avvikande händelser. Den 

primära effektvariabeln i studien var overall survival. 
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Resultat 

 

Overall survival i gruppen som behandlades med ipilimumab + dacarbazine 

beräknades till 11,2 månader (95% confidence interval (CI), 9,4 - 13,6) jämfört med 

9,1 månader (95% CI, 7,8 - 10,5) i gruppen som behandlades med dacarbazine + 

placebo.  

Överlevnaden efter 1, 2 och 3 år i gruppen som behandlades med ipilimumab + 

dacarbazine var 47,3%, 28,5% och 20,8%, jämfört med 36,3%, 17,9% och 12,2% i 

gruppen som behandlades med dacarbazine + placebo. 

 

Biverkningar 

 

Biverkningar av grad 3-4 uppkom hos 56% av patienterna som erhöll behandling 

ipilimumab + dacarbazine jämfört med 27% av de patienter som erhöll behandling 

med dacarbazine. De vanligast förekommande biverkningarna i ipilimumab + 

dacarbazinegruppen var diarré, feber, klåda samt förhöjda aminotransferas-värden. 

Immunrelaterade biverkningar uppkom hos 77,7% av de som behandlades med 

ipilimumab + dacarbazine och hos 38,2% av de patienter som erhöll dacarbazine + 

placebo. 

 

Studie 2 

Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated 

Melanoma (19). Larkin et al., 2015. 

 

Syfte 

 

Denna studie utfördades för att utvärdera och jämföra effekten och säkerheten på 

behandling med nivolumab med eller utan tillägg av ipilimumab jämfört med enbart 

behandling med ipilimumab på patienter tidigare obehandlade för metastaserande 

melanom. 
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Studiedesign 

 

Denna randomiserade, multinationella, multicentrade, dubbelblinda fas III studie 

rekryterade mellan juli 2013 till mars 2014 1296 patienter från flera olika 

världsdelar. Deltagarna randomiserades att motta behandling med nivolumab i dosen 

3 mg/kg varannan vecka + ipilimumab-placebo, nivolumab i dosen 1 mg/kg var 

tredje vecka + ipilimumab i dosen 3 mg/kg var tredje vecka i 4 stycken doser följt av 

3 mg/kg nivolumab varannan vecka från cykel 2 och framåt eller ipilimumab 3 

mg/kg var tredje vecka i 4 doser + nivolumab-placebo. Behandlingen fortsatte fram 

till dess att sjukdomen utvecklades, borttagande av samtycke samt om allvarliga 

biverkningar uppkom. 316 patienter deltog i nivolumabgruppen, 314 i gruppen som 

mottog nivolumab + ipilimumab samt 315 i ipilimumabgruppen.  

För deltagande i studien krävdes det att patienterna var minst 18 år, att patienterna 

hade histologiskt fastställd diagnos av grad III-IV melanom, ECOG-värde på 0 eller 

1, ingen tidigare systemisk cancerbehandling för den avancerade formen av 

sjukdomen, och tillgång till vävnadsprover från metastaserande tumörer. 

Exkluderingskriterier innefattade närvaro av metastaserande tumörer i hjärnan, 

okulärt melanom samt någon autoimmun sjukdom.  

 

Resultat 

PFS var i 6,9 månader för patienter behandlade med nivolumab (95% CI, 4,3 - 9,5), 

11,5 månader för patienter behandlade med nivolumab + ipilimumab (95% CI, 8,9 - 

16,7) samt 2,9 månader för de behandlade med ipilimumab (95% CI, 2,8 - 3,4). 

Biverkningar 

Allvarligare biverkningar av graden III-IV uppkom hos 43,5% av patienterna i 

nivolumabgruppen, 68,7% i nivolumab + ipilimumabgruppensamt 55,6% i 

ipilimumabgruppen. De vanligaste biverkningarna var i alla grupperna diarré, 

utmattning, illamående, minskad aptit och hudutslag. I gruppen som erhöll 

behandling med nivolumab + ipilimumab var den största anledningen till avlsutad 

medverkande i studien behandlingsrelaterade biverkningar (38,3%) medan i 

monoterapi-grupperna var anledningen sjukdomsutveckling (49,2% för 

nivolumabgruppen samt 65% för ipilimumabgruppen).  

 

Studie 3 
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Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma. 

Hodi et al., 2010 (20). 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att utvärdera ifall behandling med ipilimumab med eller 

utan samtidig behandling med gp100-vaccin förbättrade överlevnaden jämfört med 

enbart gp100-vaccin för patienter med metastaserande melanom som tidigare erhållit 

annan behandling.  

 

Studiedesign 

 

Studien var en multinationell, dubbelblindad, randomiserad fas III studie som 

rekryterade patiener mellan 2004 och 2008. De 676 utvalda patienterna i studien blev 

slumpmässigt utsedda till att antingen motta behandling med ipilimumab med dosen 

3 mg/kg av kroppsvikt + gp100-vaccin, ipilimumab + gp100-vaccin placebo eller 

gp100-vaccin + ipilimumab placebo. All behandling administrerades var tredje vecka 

i fyra stycken omgångar. 403 patienter deltog i gruppen som behandlades med 

ipilimumab + gp100-vaccin, 137 i gruppen som erhöll endast ipilimumab och 136 i 

gruppen som erhöll enbart gp100-vaccin.  

Inkluderingskriterier var en diagnos på stadium III-IV melanom med minst en 

tidigare annan behandling, ålder på över 18 år, ECOG-värde på 0 eller 1, normal 

lever/njur/blodfunktion, ingen systemisk behandling under de senaste 28 dagarna 

samt positiv status för HLA-A*0201*, eftersom det är denna molekyl som kan binda 

peptider från tumörantigenet gp100. Exkluderingskriterier innefattade okulärt 

melanom, autoimmunsjukdom, aktiva och obehandlade metastaser i det centrala 

nervsystemet, graviditet, långvarigt bruk av systemiska glukokortikoider, samtidig 

behandling med annan cancerterapi eller immunosuppressiva samt tidigare 

behandling med cancervaccin och/eller CTLA-4 antikroppar. Den primära 

utfallsvariabeln var overall survival.  

 

Resultat 
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Overall survival i ipilimumab + gp100-vaccin-gruppen var 10,0 månader (95% CI, 

8.5 – 11,5), 6,4 månader (95% CI, 5,5 – 8,7) för gp100-vaccin-gruppen och 10,1 

månader (95% CI, 8,0 – 13,8) i gruppen som behandlades med enbart ipilimumab. 

Skillnaden i OS mellan ipilimumab + gp100-vaccin och ipilimumab i monoterapi var 

ej statistiskt signifikant. Ipilimumabs effekt på overall survival var lika stor oavsett 

ålder, kön, stadie av sjukdomen eller laktatdehydrogenas-nivåer. PFS var i 

ipilimumabgruppen 2,86 månader och i ipilimumab + gp100-vaccin-gruppen 2,76 

månader. 

I gruppen som behandlades med ipilimumab + gp100-vaccin så var 43,6% av 

deltagarna vid liv efter 1 år, samt 21,6% efter 2 år. I gruppen som enbart behandlades 

med Ipilimumab var andelen 45,6% samt 23,5%.  

 

Biverkningar 

 

Allvarliga grad 3-4 biverkningar uppkom hos 46% av patienterna i ipilimumab + 

gp100-gruppen, 46% av patienterna behandlade med enbart ipilimumab samt 47% av 

patienterna i gp100-gruppen.  Några av de vanligaste biverkningarna var i alla dessa 

gruppen diarré, utmattning, klåda samt minskad aptit.  

Antalet patienter drabbade av immunrelaterade biverkningar var ungefär 60% i 

ipilimumabgruppen där ungefär 10-15% var grad III-IV jämfört med cirka 32% i 

gp100-gruppen där cirka 3% var av allvarlig karaktär.   

 

Studie 4 

 

Sargramostim plus Ipilimumab vs Ipilimumab Alone for Treatment of 

Metastatic Melanoma: A Randomized Clinical Trial. Hodi et al., 2014 (21).  

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att jämföra effekten på overall survival på patienter med 

diagnostiserat metastaserande melanom med behandling av ipilimumab med eller 

utan tillägg av granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)-
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utsöndrande cytokinet sargramostim. Även PFS utvärderades och hur pass väl 

patienterna tolererade behandlingen.  

 

Studiedesign 

 

I denna randomiserade fas II kliniska prövning som genomfördes i USA mellan åren 

2010-2011 deltog 245 patienter. 123 patienter blev randomiserade till att erhålla 

behandling med sargramostim + ipilimumab och 122 patienter blev randomiserade 

till behandling med ipilimumab. Ipilimumab gavs intravenöst i dosen 10 mg/kg var 

tredje vecka i fyra doser, efter fyra doser så gavs samma mängd var tolfte vecka. 

Sargramostim administrerades subkutant i dosen 250 μg de första 14 dagarna i en 21 

dagars cykel.  

Inkluderingskriterier var en ålder på över 18 år, diagnos på metastaserat melanom, 

mätbar sjukdom, inte mer än en tidigare behandling, ingen tidigare CTLA-4 blockad 

eller behandling med CD137 agonister, mer än fyra veckor från eventuell tidigare 

behandling, ECOG värde på 0-1, inga metastaser i CNS, ingen autoimmun sjukdom, 

tillräckliga blod, lever och njurvärden samt så skulle patienterna vara fria från HIV 

och Hepatit B/C.  

 

Resultat 

 

Overall survival i gruppen som behandlades med sargramostim + ipilimumab var 

17,5 månader jämfört med 12,7 månader i gruppen som behandlades med 

ipilimumab. Progression free survival var 3,1 månader i bägge grupperna.  

Andelen av patienterna som var vid liv efter 1 år var 68,9% i sargramostim + 

ipilimumabgruppen samt 52,9% i ipilimumabgruppen. 

 

Biverkningar 

 

Biverkningar av graden 3-5 uppkom hos 44,9% av patienterna i sargramostim + 

ipilimumabgruppen samt hos 58,3% i ipilimumabgruppen. De vanligaste 

biverkningarna i bägge grupperna var diarré och hudutslag. I sargramostim + 
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ipilimumabgruppen uppkom två stycken dödsfall till följd av behandlingen och i 

ipilimumabgruppen uppkom det sju stycken dödsfall.  

 

Studie 5 

A Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled, Phase II Study Comparing 

the Tolerability and Efficacy of Ipilimumab Administered with or without 

Prophylactic Budesonide in Patients with Unresectable Stage II or IV 

Melanoma. Weber et al., 2009 (22). 

 

Syfte  

 

Denna studie utfördes för att avgöra ifall samtidig profylaktisk behandling med 

budesonid som tillägg vid behandling med ipilimumab minskar uppkomsten av 

diarré grad 2 eller högre under de 24 första veckorna hos patienter med malignt 

melanom.  

 

Studiedesign 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblindad, multinationell, placebokontrollerad fas 

II studie som rekryterade 135 patienter. Patienterna blev slumpmässigt valda att 

erhålla 10 mg/kg ipilimumab intravenöst var tredje vecka i 4 doser + 9 mg budesonid 

varje dag i 12 veckor eller placebo istället för budesonid. Det var 115 patienter som 

randomiserades och som erhöll minst en behandling av ipilimumab + 

budesonid/placebo. 58 patienter var med i gruppen som erhöll ipilimumab + 

budesonid och 57 patienter erhöll ipilimumab + placebo.  

Deltagarna skulle vara över 18 år, vara diagnostiserade med steg III-IV melanom, ha 

ett ECOG-värde på 0 eller 1 samt ha en förväntad levnadstid på mer än 4 månader. 

Exkluderingskriterier innefattade om det fanns obehandlade metastaser i CNS, 

tidigare historia av inflammatoriska tarmsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, tidigare 

behandling med CTLA-4 inhibitorer, användning av immunosuppressiva läkemedel 

samt okulärt melanom. Alla deltagare lämnade skriftligen samtycke till sitt 

deltagande i studien. Den primära utfallsvariabeln var uppkomsten av grad >2 diarré 

under de 24 första veckorna av studien. 
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Resultat 

 

Uppkomsten av grad >2 diarré var liknande i de bägge grupperna, 19 patienter i 

gruppen som behandlades med ipilimumab + budesonid och 20 patienter som 

behandlades med ipilimumab + placebo vilket stod för 33% och 35% respektive. 15 

patienter fick så pass svåra biverkningar att de var tvungna att avsluta behandling i 

gruppen som behandlades med ipilimumab + budesonid och i ipilimumab + 

placebogruppen var antalet 18. 55% av patienterna i ipilimumab + budesonidgruppen 

erhöll biverkningar av grad III eller IV och procentalet för ipilimumabgruppen var 

47%. 

Overall survival i gruppen som behandlades med ipilimumab + budesonid var 17,7 

månader  och för gruppen som behandlades med ipilimumab + placebo 19,3 

månader. Andelen som var vid liv efter 1 år var 62,4% i gruppen som erhöll 

behandling med ipilimumab + placebo samt 55,9% i gruppen som erhöll behandling 

med ipilimumab + budesonid. 

 

Studie 6 

 

Ipilimumab monotherapy in patients with pretreated advanced melanoma: a 

randomised, double-blind, multicentre, phase 2, dose-ranging study. Wolchok et 

al., 2010 (23). 

 

Syfte 

 

Denna studies syfte var att utvärdera ipilimumabs tumördödande effekt i doserna 0,3 

mg/kg, 3 mg/kg samt 10 mg/kg på patienter med avancerat, icke-resektabelt 

melanom.  

 

Studiedesign  
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Denna randomiserade, multicentrade dubbel-blinda studie utfördes på 66 stycken 

centra i 12 länder där 217 människor deltog. Deltagarna i studien var tvungna att vara 

minst 16 år, ha en histologiskt fastställd diagnos på steg III-IV melanom, ha en 

mätbar sjukdom (tumör-diameter > 20mm) samt erhållit minst en tidigare behandling 

mot malignt melanom där behandlingen inte gett positiva resultat. Deltagarna var 

även tvungna att ge skriftligt samtycke för deltagande i studien. Studiens primära 

endpoint ORR. 

Deltagarna blev slumpvist utvalda att erhålla behandling med 10 mg/kg, 3 mg/kg 

eller 0,3 mg/kg Ipilimumab. 73 deltagare erhöll ipilimumabbehandling med dosen 

0,3 mg/kg, 72 deltagare fick dosen 3 mg/kg och 72 deltagare erhöll dosen 10 mg/kg.    

Deltagarna mottog introduktionsbehandling i 4 stycken omgångar vecka 1, 4, 7 och 

10. Introduktionsfasen avslutades vecka 24, eller vid förvärrad sjukdom, död, 

allvarliga biverkningar eller borttagande av samtycke. Behandlingen administrerades 

som intravenös infusion under 90 minuter. Vecka 24 påbörjades underhållsfasen där 

deltagarna behandlades med sin tidigare dos Ipilimumab var tredje månad fram till 

förvärrad sjukdom, död, allvarliga biverkningar, borttagande av samtycke eller 

studiens slut.  

 

Resultat  

 

Overall response rate (ORR) i gruppen som behandlades med 0,3 mg/kg var 0%, 

4,2% för de som behandlades med 3 mg/kg samt 11,1% för de som behandlades med 

10 mg/kg ipilimumab. OS var 8,6 månader (95 CI, 7,7 – 12,7) för de som 

behandlades med 0,3 mg/kg ipilimumab, 8,7 månader (95% CI, 6,9 – 12,1) för 3 

mg/kg-gruppen samt 11,4 månader (95% CI, 6,9 – 16,1%) för de som erhöll 10 

mg/kg-behandling.  

 

Biverkningar 

 

Mängden biverkningar som uppkom ökade med högre dos. Allvarliga biverkningar 

uppkom hos 36% av patienterna behandlade med 0,3 mg/kg ipilimumab, 49% i 3 

mg/kg gruppen samt hos 53% av deltagarna som behandlades med 10 mg/kg 

ipilimumab.  
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Diskussion 

Denna litteraturstudie bygger på 6 arbeten som alla innefattar behandling med 

ipilimumab (en CTLA-4 inhibitor) i kombination med andra läkemedel med olika 

verkningsmekanismer (studie 1-5) eller som monoterapi (studie 6). Upplägg och 

huvudsakliga resultat summeras i tabell 2. 

 

Tabell 2: Summering av studerade läkemedel, verkningsmekanismer och 

huvudakliga resultat i studie 1-6. 

Studie # Kombination läkemedel  Verkningsmekanism Resultat  

1 - 6 Ipilimumab  Anti-CTLA-4  

    

1 (ref 17) Ipilimumab + dacarbazine Alkylerare Synergi 

2 (ref 18) Ipilimumab + nivolumab Anti-PD-1 Synergi 

3 (ref 19) Ipilimumab + gp100 Peptidvaccin Ingen skillnad 

4 (ref 20) Ipilimumab + sargramostim GM-CSF Synergi 

5 (ref 21) Ipilimumab + budesonid Glukokortikoid Ingen skillnad 

6 (ref 22) Ipilimumab  olika doser Anti-CTLA-4 Hög dos bättre 

 

 

I alla studier presenterade nedan var deltagarna drabbade av samma grad av sjukdom 

och var i liknande ålder vilket underlättar jämförelser av resultatet studierna emellan. 

Inkluderings och exkluderingskriterierna var likartade i alla studier och 

doseringsschemat var detsamma för ipilimumab i alla studier. 

Brister i denna litteraturstudie var att enbart PubMed användes som sökmotor och 

med gratisversioner som underlag. Användning av andra sökmotorer hade kunnat ge 

större urval av studier och artiklar som passade in på inklusionskriterierna. 

Behandling med ipilimumab är relativt ny med färre artiklar att välja mellan som 

följd.  De utvalda studierna var relevanta för frågeställningen och genomfördes på 

liknande sätt.  

 

I studie 1 (18) visade sig ipilimumab I dosen 10 mg/kg + dacarbazine ha en högre 

OS än enbart behandling med dacarbazine (11,2 månader mot 9,1 månader). Även 

överlevnaden efter 1 och 2 år var högre i ipilimumab + dacarbazine gruppen vilket 

visar på ipilimumabs effekt på metastaserat malignt melanom.  

Antalet allvarliga biverkningar som uppkom var högre i gruppen som behandlades 

med ipilimumab + dacarbazine där 56,3% drabbades av grad III-IV biverkningar. De 



 

 

27 
 

biverkningar som uppkom och i den grad de uppkom i överensstämde med de 

biverkningar som rapporterats i andra studier, med diarré och hudutslag som 

vanligast förekommande biverkningar (19-23).  De bägge grupperna hade inga 

tydliga skillnader mellan deltagare utan var väl balanserade.  

Behandling med CTLA-4 inhibitorer har i andra studier kunnat ge en försenad 

positiv effekt på antitumöreffektivitet vilket också visade sig i denna studie där vissa 

patienter, 6 månader efter behandling, erhöll ett komplett svar från att tidigare 

erhållit ett partiellt svar på behandlingen. Dessa fynd stärker ytterligare bevisen för 

fortsatt behandling även om patienten initialt inte verkar svara på behandlingen (8, 

14).   

Studien sponsrades av läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb vilka har utvecklat 

läkemedlet ipilimumab. Denna inblandning kan göra resultatet mindre trovärdigt då 

resultatet kan vinklas så att läkemedlet framställs bättre än vad det egentligen är. 

Med detta i åtanke så var det bra att studien var både randomiserad och dubbel-

blindad vilket minskar risken för bias något. Studien hade även en hög mängd 

deltagare vilket är ett plus.  

Avsaknaden av en kontrollgrupp med enbart erhållen behandling av ipilimumab utan 

tillägg av dacarbazine hade varit intressant att se då kombinationsbehandlingen hade 

kunnat jämföras med monoterapibehandling. Resultatet av enbart behandling med 10 

mg/kg ipilimumab har i andra studier visat sig ge en OS på 12,7 och 11,4 månader. 

Jämför man med de resultaten så är resultatet av kombinationsbehandling med 

ipilimumab och dacarbazine inte bättre än monoterapi med OS som primärt mål. 

I studie 2 (19) jämfördes ipilimumab I dosen 3 mg/kg I kombination med nivolumab 

jämfört med monoterapi. Kombinationsbehandlingen visade sig ha högre PFS än 

monoterapi av både ipilimumab och nivolumab, dessutom hade nivolumab högre 

PFS i monoterapi jämfört med ipilimumab.  

Andelen allvarliga biverkningar var högre i kombinationgruppen med 55% av 

deltagarna drabbade av allvarliga biverkningar. Ipilimumab i monoterapi gav även 

mer antal allvarliga biverkningar än monoterapi med nivolumab. 

Kombinationsbehandling med ipilimumab och nivolumab visade sig ge en större 

andel biverkningar än monoterapibehandling av de bägge läkemedlen. De 

biverkningar som uppkom i studien överensstämmer med den biverkningsprofil som 

presenterats i andra studier (2, 3).  

Läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb sponsrade även denna studie vilket är ett 

minus då de även utvecklat nivolumab. En annan nackdel är att studien hade som 

primary end points bbåde PFS och OS fast valde bara att redovisa PFS i den 

publicerade artikeln. PFS som end point kan ha vissa nackdelar då ipilimumab visat 

sig kunna ge positiv effekt efter initiell progression av sjukdomen. Presentationen av 

enbart PFS försvårar tolkningen av resultatet jämtemot de andra studierna där ingen 

korrelation setts mellan PFS och OS (20, 21). 
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I studie 3 (20) visade sig ipilimumab i dosen 3 mg/kg ge en högre OS än både 

ipilimumab i kombination med gp100-vaccin och monoterapi med gp100-vaccin, 

denna ökning i OS var dock inte statistiskt signifikant. Detta resultat tyder på att 

kombinationsbehandling med ipilimumab och gp100-vaccin inte ger några fördelar 

jämfört med monoterapibehandling. En annan sak som denna studie visat på är att 

behandling efter initiell progression kan vara fördelaktig på grund av att effekten kan 

vara fördröjd, detta överensstämmer med en andra studier där samma slutsats kunde 

dras (8, 18). 

En skillnad från de tidigare studierna är att i denna studie screenades deltagarna efter 

positiv status för HLA-A*0201 vilket ger en annan patientgrupp som kan påverka 

resultatet något jämtemot de andra studierna som tagits upp i detta arbete.  

Biverkningarna som uppkom i studien överensstämmer med de biverkningar som är 

presenterade i andra studier. Kombinationsbehandling med ipilimumab och gp100-

vaccin gav ingen ökning i andelen drabbade av allvarliga biverkningar jämfört med 

monoterapi behandlingarna. Detta visar på att kombinationsbehandlingen tolererades 

väl bland deltagarna i studien.  

Denna studie var både randomiserad, dubbel-blindad och hade ett högt antal 

deltagare vilket är bra. En nackdel med studien är det att den sponsrades av 

läkemedelsföretagen Medarex och Bristol-Myers Squibb vilket försämrar 

trovärdigheten något.  

I studie 4 (21) visade man att ipilimumab I dosen 10 mg/kg i 

kombinationsbehandling med sargramostim förbättrade OS jämfört med 

monoterapibehandling med samma dos ipilimumab. Dock observerades ingen 

skillnad i PFS grupperna emellan. Kombinationsbehandlingen visade sig även ge en 

bra effekt på överlevnaden efter 1 år. Kombinationsbehandlingen hade även en lägre 

andel allvarliga biverkningar än monoterapibehandlingen vilket visar på att 

läkemedlen uppnådde en synergisk effekt. Framförallt var det färre förekommande 

biverkningar i gastrointestinal-kanalen i kombinationsbehandlingen jämfört med 

monoterapibehandlingen. Utöver det var biverkningsprofilen densamma i denna 

studie som tidigare visats i andra studier och som kan förklaras med ipilimumabs 

verkningsmekanism (2, 3). 

Denna studie tog även hänsyn till att effekten av ipilimumab ibland kan vara fördröjd 

genom att tillåta deltagarna i studien att fortsätta behandlingen trots initial 

sjukdomsprogression (8). Detta kan ha lett till något missvisande resultat mot de 

studier där behandlingen avbröts direkt vid progression. Denna studies huvudsakliga 

sponsor var inte Bristol-Myers Squibb utan istället The National Cancer Institute. 

Dock hade företaget även en roll i denna studie. Denna studie var en fas II-studie 

vilket innebär att antalet deltagare var mindre, studien var inte dubbel-blindad vilket 

försämrar dess kredibilitet något. 
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Kombinationsbehandlingens ökade OS och dess bättre biverkningsprofil jämfört med 

monoterapibehandling med ipilimumab är ett lovande resultat som tyder på synergi 

mellan de två läkemedlen. Detta visar även på en fördel med ipilimumabbehandling i 

dosen 10 mg/kg. Antalet deltagare var lite lågt och uppföljningstiden vilket gör att 

behandlingen bör upprepas på en större mängd patienter och med en längre 

uppföljningstid innan säkra slutsatser kan dras. 

I studie 5 (22) hade ipilimumab I dosen 10 mg/kg I kombination med profylaktisk 

behandling av budesonid ingen effekt på uppkomsten av grad >2 diarré som 

biverkning. Uppkomsten av biverkningar i de bägge grupperna överensstämde med 

uppkomna biverkningar presenterade i andra studier oavsett behandling med 

budesonideller ej. Denna studie visade på en jämförelsevis hög OS i bägge grupperna 

vilket ytterligare stödjer ipilimumabs effekt på metastaserande melanom i dosen 10 

mg/kg. Studien stödjer även ytterligare fördelen med fortsatt behandling efter initial 

progression då förbättring hos vissa patienter var fördröjd (8).  

Denna studie var också den sponsrad av Bristol-Myers Squibb. Deltagarantalet i 

denna fas II-studie var också lågt med kort uppföljningstid vilket gör att resultatet 

blir osäkert.   

Resultatet från studien visar på att profylaktisk behandling med systemiska 

kortikosteroider inte hade någon önskad effekt på uppkomsten av en av de vanligaste 

förekommande biverkningarna, diarré. Detta tyder på att sådan behandling inte är att 

föredra. Denna studie visar på att systemisk behandling med glukokortikoider inte 

har någon effekt på CTLA-4 inhibitorers tumördödande effekt.  

I studie 6 (23) visade sig att OS förbättrades ju högre dos Ipilimumab som erhölls. 

Även ORR förbättrades ju högre dos. Detta resultat tyder på att ipilimumabs 

tumördödande effekt är dosberoende och att behandling i dosen 10 mg/kg ger ett 

bättre resultat.  

Andelen biverkningar som inträffar är även den dosberoende då fler blev drabbade 

av allvarliga biverkningar i grupperna som erhöll starkare dos. Biverkningarna var 

överensstämmande med andra studiers biverkningsprofil (2, 8). Studien var sponsrad 

av Bristol-Myers Squibb. Studien var en fas II-studie med relativt lågt antal deltagare 

men var dubbel-blindad och randomiserad med demografiskt liknande deltagare i 

alla grupperna. Studieresultatet kan dock ha förvrängts av det faktum att personer 

som inte svarade på behandling i lägre dos fick korsa över i en annan studie där de 

mottog behandling av ipilimumab i dosen 10 mg/kg. Detta leder till att resultatet i de 

lägre grupperna kan ha påverkats av den ökade doseringen ipilimumab vilket kan 

minska skillnader grupperna emellan. Detta påverkar resultatet av både OS och även 

skillnader i biverkningar. Detta är ett minus i studiens utformning för de lägre 

doserna men bör inte ha påverkat resultatet av ipilimumab-behandling i dosen 10 

mg/kg hos de patienter som fick denna dos från början.  
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Resultatet från de studier presenterade ovan är att ipilimumab har en god 

tumördödande effekt och förbättrar överlevnaden för patienter drabbade av 

metastaserat malignt melanom. Kombinationsbehandling med ipilimumab hade i 

studie 2 och studie 4 en lovande effekt. Kombinationsbehandling med ipilimumab 

visade sig även ge ökad risk för allvarliga biverkningar jämfört med 

monoterapibehandling, detta resultat var genomgående för alla studier förutom 

studie 4. Resultatet från studie 4 visade istället på mindre förekomst av allvarliga 

biverkningar när behandling med Ipilimumab erhölls tillsammans med sargramostim. 

Resultatet från studie 2 är svårtolkat då ingen tydlig korrelation mellan PFS och OS 

har påvisats i de andra studierna. Resultaten från studierna visar även på att 

ipilimumabs effekt är dosberoende då högre dos ger bättre effekt, men även också 

ökad risk för allvarliga biverkningar. Resultatet från studie 5 visar på att profylaktisk 

behandling med glukokortikoider inte ger någon minskad förekomst av vanligt 

uppkomna biverkningar och inte heller att sådan systemisk behandling skulle ha 

någon hämmande effekt på CTLA-4 inhibitorers tumördödande egenskaper. 

Resultatet från studierna tyder också på att behandling med ipilimumab kan ge en 

fördröjd respons och att fortsatt behandling kan vara fördelaktig vid observerad 

initial sjukdomsprogression. En nackdel med behandling med ipilimumab är det höga 

priset och de relativt vanligt förekommande allvarliga biverkningarna.  

Nackdelar med studierna är att alla studierna var på något vis sponsrade av 

läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb som ligger bakom utvecklingen av 

ipilimumab. Bristol-Myers Squibb inblandning i sponsring har också lett till att 

samma forskare står bakom resultatet i samtliga studier. En annan nackdel med 

studierna är att patienternas välmående under behandlingstiden ej var i fokus. 

Förekomsten av biverkningar var visserligen väl presenterade men inte hur dessa 

biverkningar påverkade patienterna. 

 

Slutsatser 

 

Behandling av metastaserat malignt melanom med CTLA-4 inhibitorn Ipilimumab är 

en fördelaktig behandling jämfört med tidigare förekommande behandlingar gällande 

effekten på överlevnad. Ipilimumabs effekt är dosberoende och bättre resultat ses 

med högre dos. För behandling av eventuellt uppkomna biverkningar så är 

behandling med systemiska glukokortikoider ett bra alternativ. Ipilimumab i 

kombination med PD-1 inhibitorn nivolumab och med GM-CSF-utsöndrande 

vaccinet sargramostim är lovande. Ipilimumab i kombination med sargramostim 

visade sig ge minskad förekomst av allvarliga biverkningar vilket kan anses positivt 

ur patienternas synpunkt. Denna kombinationsbehandling visar på synergisk effekt 

och är uppmuntrande men bör styrkas i andra studier på större patientgrupper och 

med längre uppföljningstid. Det höga priset och de allvarliga biverkningarna som 

kan förekomma är en nackdel med denna behandling och för patienternas välmående 
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under behandlingstiden så kan det vara fördelaktigt att hitta markörer hos de 

patienter som svarar bra på denna behandling för att lättare screena vilka patienter 

som skulle dra mest nytta av denna behandling.   

Immunterapi vid cancer är ett forskningsfält i mycket snabb utveckling och i 

dagsläget har de mest lovande behandlingsresultaten visats för just malignt melanom. 

Slutsatserna av min litteratursammanställning bekräftas till stor del i en nyligen 

publicerad reviewartikel om ett stort antal olika kombinationsterapier (inklusive de 

som nämns i arbetena 1-4) vid malignt melanom (24).  
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