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Noen inntrykk fra EBCC-7, 

Barcelona 24. – 27. mars 2010 
 

v/Roald Jarl Guleng, 

seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, 

Sykehuset Østfold Fredrikstad. 

 

Med takk til prof. Rolf Kåresen, UIO, for gjennomlesing og bidrag. 

 

 

 

Barcelona, med 1,6 mill innbyggere og et stort, kompakt sentrum, er en interessant by, men 

det ble lite tid til sightseeing. Programmet gikk fra kl 08.30 til 18.15 pluss kveldssymposier 

fra 19.30 – 21.30, for dem som orket det. 

 

Kongresssenteret var dimensjonert for 15000. Antall deltakere var ikke oppgitt, men trolig 

minst som i Berlin, 2008, der det var 5374 deltakere. Et stort cateringområde i tilslutning til 

posterutstilling og andre utstillinger, med nesten konstant tilstedeværelse av mat og drikke 

minnet om arrangementet i San Antonio. Antall abstracts var 638 (538 i Berlin 2008), antall 

posters 580, (516 i Berlin). 

 

Abstract book. European Journal of Cancer (EJC) vol 8 No.3, march 2010. 

Disse vil være tilgjengelig på nettet for de fleste.  

 

 

Nyheters vekst og fall. Dette var den tredje av de europeiske brystkreftkongressene 

undertegnede har fått være deltaker i, de to foregående var i 2008 i Berlin og 2006 i Nice. 

Dette ga mer enn en repetisjons- effekt. Fire års observasjonstid gir et inntrykk av nyheters 

livskraft. 

 Lipotransplantasjons – teknikkken, lovende for å korrigere stygge søkk og arr etter 

brystbevarende kirurgi vakte oppmerksomhet i Berlin (Rigotti, Verona), men så vidt 

jeg fikk med meg, ble den kun nevnt i én poster (abstr. 287, Sao Paulo og Milano).  

Det var også ett foredrag om denne teknikken. 

 Skreddersydd behandling ut fra genomisk tumorgradering fokusert på i Nice har ikke 

nådd å bli så forfinet som antatt. Likevel, subtypene i mikroarrayteknikken (luminal A 

og B, Basal – like, og HER-2 pos) har blitt en del av hverdagen, enklere og rimeligere 

gjennom reseptorbestemmelse, og en ny taksonomi er innført. 

 Noen skuter beveger seg langsommere, men de beveger seg: Brystkreftscreeing i 

Europa. Etablering av EUSOMA – akkrediterte brystsentra i Europa: Dette ble omtalt i 

Nice. I 2006 ble det besluttet opprettet 1500 Breast units over hele Europa innen 2016, 

tre sentra per 1 milll innbyggere. Rapporter fra Frankrike og Sveits viser at det er mye 

som gjenstår, og at ”utenforlandet” Norge har kommet langt. 

 

 

Foreningsmøter i forkant av selve kongressen.  
Fra kl 09. til 13 holdt European Group for Breast Screening, European Society of Surgical 

Oncology (ESSO) og fire andre foreninger sine workshops. For disse er det Extended 

Abstracts i abstractboken. 
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Undertegnede deltok i  

ESSO’s workshop ”The future of sentinel node biopsy” (abstract E3).   

 

E. Rutgers åpnet med å si: ”There is nothing really new about it”.  Metoden er forengst 

etablert.Van der Ploeg  &.al presenterte i Eur J Surg Oncol sin institusjons resultater, med en 

axille recidiv rate på 0,3%, som er bedre enn ved axilletoilette. Rutgers oppsummerte sin 15 

årige erfaring med metoden. Han gir fortsatt en intratumoral injeksjon av ufortynnet nanocoll, 

0,2 ml, og gjør scanning etter 20 min, 2 og 4 timer. Identifikasjonsraten var 98%. 20% hadde 

SN utenfor axillen.  

Bare 17% av sentinel nodes var tumor positive.  

Dette lave tallet kan skyldes rutinemessig bruk av preoperativ UL av axillen, der en av tre 

positive lymfeknuter identifiseres. Slik spares SNB hos en av seks. Han tok sterkt til orde for 

rutinemessig bruk av preoperativ axillediagnostikk med UL og UL ledet FNAC for å sile ut en 

betydelig andel av dem som ikke trenger SNB.  

 

Kommentar: I Nice ble det lagt fram et materiale fra Nottingham, der hele 27 (42%) av 64 

pasienter med positiv axille ble oppdaget med UL og FNAC preoperativt. Nå er metoden 

rutine de fleste steder. 

 

Renato Olmos oppsummerte 32 pasientserier med 8951 pasienter, med <1 % recurrence rate. 

Visualisering av non-axilllære lymfeknuter finnes ved:  

 Sub-areolær injeksjon: 0% 

 Injeksjon i hud: 0,6- 4% 

 Peritumoral injeksjon: 4,9%. 

 Intratumoral injeksjon: 18%,  

 

De fleste i salen injiserte subareolært. 

 

Spect- CT gir en tredimensjonal lymfoscintigrafi- fremstillling, og er mest nyttig ved exstra- 

axillære SNs. Halve salen hadde dette utstyret. De kommende gammakameraene vil ha spect- 

CT integrert, det blir standard innen 4 - 5 år, ble det sagt. 

 

Kommentar: Spect CT er nyttig også ved parthyreoideascintigrafi. 

 

 

Patologenes sesjon:  

 

Hva er definisjonen av sub- mikrometastaser (= isolerte tumorceller= ITC) vs. 

mikrometastaser? 

TNM versjon 7:   

 ITC- Isolated tumor cells, sub-  mikrommetastaser- foreligger når det er mindre enn 200 

ikke-konfluente eller nær  konfluente tumorceller totalt i et enkelt lymfeknutesnitt, eller små 

grupper celler som hver ikke er ikke større enn 0,2 mm i et enkelt snitt i en lymfeknute.  

Mikrometastase: >0,2 – 2 mm. 

 

Van Diest: Hvilken implikasjon har mikrometastser eller ITCs? Begge har prognostisk 

betydning, og 12% av de med ITC hadde non-  SN metastaser, hvorav 64% var 

makrometastaser. Van Diest, Utrecht mente disse (ITC) skulle behandles på samme måte som 

makrometastaser, med axilletoilette og  adjuvant systemisk behandling.  
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Det var ikke G. Viale fra Milano enig i, og mente man må se på andre kvaliteter ved tumor, 

samt at forskjeller i selve stagingprosedyren kan gi forskjellige utslag. Mange egentlige sub- 

mikrometastaser blir ikke oppdaget, mens noen (sub-)mikrometastaser er egentlig 

makrometastaser, avhengig av især snitt- tykkelsen. 

 

Rutgers kommenterte, var bekymret for overdreven bruk av kjemoterapi uten hensyntagen til 

tumors egenskaper, og Viali støtte ham, ”Lymph node status is not a target; the biology of the 

tumor should guide.” 

 

”Nye” indikasjoner for SNB. Dette var ikke så nytt. Gravide, tidligere bryst eller axille- 

opererte, menn, brystreduserte, multisentriske tumores- alle kan få gjort SNB.  

Tracer konsentrerer seg lokoregionalt, og er ufarlig for fosteret. Men blåfarge bør ikke brukes 

hos gravide. 

”The only absolute contraindication to SNB is the presence of metastatic axillary nodes.” 

 

Paolo Veronesi, Milano: Når skal man gjøre SNB ved DCIS? 

 Alle DCIS grad 3.  

 DCIS grad 1 og 2: Alle palpable, med mikrokalk >2,5 cm, og der total mastectomi 

skal gjøres.   

 

DCIS med pos SNB: Bare én av 68 med positive SNB hadde flere enn denne éne 

lumfeknutemetastasen i axillen. Derfor: ”Do not perform axillary dissection in all cases of pos 

SNB in DCIS, only when infiltrating cancer is found”. Migrasjon av normale epitelceller til 

axillen har blitt observert, kan gi falske positive lymfeknuter.  

 

Denne anbefalingen er i konflikt med vanlig norsk praksis, og forutsetter at beslutningen om 

axillletoilette ved pos SNB utsettes til histologiresultatet for hovedpreparatet foreligger. En 

slik praksis sparer praktisk talt alle med DCIS og pos SLB(totalt en liten gruppe) for 

axilletoilette , men innebærer en ekstra axilleoperasjon for en og annen  pasient, dvs. der 

endelig histologi av brystpreparatet viser invasivitet. 

 

SNB ved neoadjuvant kjemoterapi. Før eller etter? 

De Velde, J. Y Pierga.  

Komplett patologisk remisjon også nodal, predikerer god prognose.  

Det er den nodale status etter kjemoterapi som teller for prognosen.  

Konklusjon: Neo- adjuvant først, deretter SNB. Trygt å ikke gjøre axilletoilette ved neg SNB. 

Trygt med brystbevarende etter neoadjuvant downstaging. 

Unntak: Inflammatorisk cancer: Gjør ablatio og axille. (P. Veronesi) Ble ikke grunngitt 

nærmere. 

 

Kommentar fra salen.  Ivar Guldvog spurte om dette betyr at man bør gi neo- adjuvant 

behandling der man på forhånd vet at pasienten skal ha systemisk adjuvant behandling, ikke 

bare ved lokalavanserte tumores. Han fikk støtte for dette, dette vil spare noen axiller og øke 

andelen av brystbevarende kirurgi. 

 

Ny teknologi ved SNB:  
I Berlin 2008 ble OSNA nevnt, denne gang var det mye mer om dette intra- operative 

molekylær- diagnostiske verktøy. OSNA: One Step Nucleic Acid Amplification. En hel 

lymfeknute undersøkes. Tar ca. 40 min. Nå er det undersøkt 4000 nodes I 33 institusjoner, 

skrevet 4 papers.  Det er i dag 50 sentra i Europa der dette brukes rutinemessig, på 2700 
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pasienter til nå. 94%  sensitivitet og 95% spesifisitet, 95% konkordans. Måler mengden CK19 

mRNA, denne korrelerer med antall CK19 celler. 

H-E histologi brukes som standard, med snitt på 1,5 – 2 mm.  

Resultater: N+ hos 30%. Skiller mellom makro og sub- mikrometastaser. Lett å lære, 

standardisert, reproduserbart, sparer angivelig penger. 

 

G. Viale omtalte en annen rask test, Gene search assay, en RT- PCR assay for 

mammaglobin og cytokeratin 19 for metastaser >0,2 mm.  ”Has the potential to make SNLB 

evaluation less subjective and reduce the need for second operations on the axillla.” 

 

Ny metode for SN mapping: Near Infrared Image Oriented surgery. Rapport fra Leyden, 

Belgia. Fortsatt eksperimentelt. Mange mulige anvendelser, også for å oppnå radikal 

reseksjon ved brystbevarende kirurgi. NIR- lys: 745 - 779 nm.  Indocyanin grønt brukes som 

NIRF probe, fremstiller på en skjerm et bilde av tumor, lymfebaner og SN.  

Fremtiden? ”Om 2 - 5 år kommer tumorspesifikke, optimaliserte prober.” 

Se Br. J surg 2009. 96(11) 1289- 1294. 

 

Hvis noe av dette slår gjennom, kan det gi store endringer i det tverrfaglige samarbeidet. 

 

Slutt på ESSO workshop. 

 

****************** 
 

Radioterapi ved brystkreft. 
 

J.Yarnold, UK. Research issues in breast radiotherapy. (Abstract E1.) 
 

Kan noen pasientgrupper slippe RT? Lokale recidiv er avtagende pga tidligere diagnose og 

bedre adjuvant behandling.  

Svar: Nei, vi vet ikke nok ennå. 5 års observasjonstid er kort for en G1 tumor. 

 

Kan doseringen endres, mengde, fraksjonering, fordeling i brystet?  

Svar: Ja. 

75% av LR (lokale recidiv) kommer nær operasjonsstedet.  

Hypotese: ”Sufficient to restrict RT to operation site”.  

 

ELIOT: Intra-op electron therapy, 20Gy x 1, enkelt dose mot tumorsengen. Lovende. 

 

Kan man redusere antall behandlinger? 

UK partial breast RT: 1960 pas. 15 fraksjoner, 2,7 Gy hver. Hypofraksjonering, mer enn 2 Gy 

gis hver gang. Resultat: Ingen signifikant forskjell i LR eller i kosmetikk vs. regulær 

behandling.. 

 

UK start trial B.: 40Gy i 15 fraksjoner like godt som 50, og er nå standard i UK.  

Kommer trolig 5 fraksjoners behandling: UK fast trial: (2003- 05) 5 x 6,5 Gy synes å matche 

25 x 2Gy.  

 

Boost med 16Gy mot operasjonsfokus.  

NB! Krever at kirurgen etterlater markører, særlig under onkoplastiske prosedyrer kan 

operasjonsstedet flytte seg flere cm i forhold til hudsnittet. 
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Fremtiden: Mer individualisert strålebehandling, dosering av tumorsted vs resten av brystet, 

og hensyntagen til tumorbiologi og pasientfaktorer. 

 

Hvis 5 x 6,5 Gy blir standard, vil det bety en lettelse for mange pasienter med lang  

reiseavstand til stråleenhetene i Norge. 

 

*************************** 
 

Loko- regional kontroll.  
 

Lokal kontroll og overlevelse J. Overgaard, Aarhus. Abstract 205, ikke med i 

abstractboken ennå. 

Han utfordret tesen om at et liv reddes hvis 4 lokale residiv forhindres. Denne er blitt en 

”sannhet” etter artikkelen i Lancet oktober 2005. Dette var en stort metaanalyse. De som ikke 

fikk RT, fikk 19% flere LR, og 5% flere døde etter15 års oppfølging. En assosiasjon mellom 

LR og mortalitet sees altså, men betyr det at man hos alle pasienter kan senke mortaliteten ved 

å gi god lokal behandling?  

I denne danske studien fant man at det ikke var noen sammenheng mellom lokal kontroll og 

mortalitet ved to ytterpunkter: De små  tumores med gode prognostiske kjennetegn (<11mm 

og E+, H-,N0), og aggressive, større tumores med mer enn 3 axillære lymfeknutemetastaser. 

Det var i midt- gruppen med 1 – 3 axilllære metastaser at en klar sammenheng mellom lokal 

kontroll og overlevelse ble sett. 

 

Er det lokale tilbakefallet samme sykdom eller en ny primærsvulst? Bollet, Paris 

(Abstract 206.) 

Praktisk viktig å skille mellom de to. Nærhet i lokalisasjon ikke til stede hos 30 – 50. Sanne 

tilbakefall sees oftest innen 3 år. Recurrence betyr metastasejakt.   

 

Winer, Boston: Systemisk behandling (Abstract 207) har stor betydning for lokal kontroll, 

men kan ikke erstatte RT, det er synergi mellom dem.: NSABP- B-21: EtterTAM alene 16,5% 

lokale recidiv (LR), Radioterapi  (RT) 9,3% LR, begge 2,1%. 

 

Foreløpig ingen tydelige grupper der RT etter brystbevarende beh.  kan unngås, grensen eller 

målet på <5% LR etter 10 år (0,5 % residivrisk per år) kommer man ikke under uten RT, ser 

det ut til. (Likevel, hva med den gamle pas med E+, H- tumor, N0, som ønsket å bevare 

brystet, men kvier seg for strålebehandlingene? Og som har 5- 10 års forventet levetid? Rådet 

som ble gitt var å diskutere det med pasienten, legge fram det vi vet om risiko, og la henne 

delta i diskusjon og valg.) 

 

Kirurgens rolle for local kontroll. E. Rutgers.: ”What constitutes optimal local control 

in surgery? (Abstract 208) 

Axille: Preop UL med FNAC. SNB. 

Bryst: God billeddiagnostikk, studer bildene med radiolog, ha tilgang til bildene på  op stuen. 

Ikke- palpabel: God preoperativ markering, diskutere med radiologen. Han bruker en 

radioaktiv markør, Iod 121, omkring tumor, dette synes bedre enn guide wire i 

sammenlignende studier. 

Markør er obligatorisk å legge inn før neoadjuvant behandling, for å veilede eksisjonen etter 

god remisjon. Intraoperativ ultralyd ble også anbefalt. 
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Onkoplastiske teknikker opprettholder kosmesis med videre marginer og etterlater intet dead 

space (hulrom) slik at boost volumet ved RT kan minimaliseres. 

Godt samarbeid med patolog med prepartmarkering.  

Neoadjuvant behandling kan vurderes noen ganger, for bedre marginer. 

Marginene skal være fri, og ”free means free.” 

Der ablatio er indisert eller ønskes, bør straks- rekonstruksjon diskuteres og tilbys hvis mulig. 

 

Hvor mange i Norge legger inn radioaktive markører i stedet for metalltråd? Eller kull, slik 

de gjør i Stockholm?  

Markering før neoadjuvant? Så lenge vi her i landet gjør ablatio etter neo- adjuvant 

kjemoterapi, er dette uaktuelt, men i hvilken grad er dette, eller bør være, et særnorsk 

fenomen? 

Her legger Rutgers vekt på å unngå dead space, pga strålebehandlingen. Hvis det er viktig 

(det kan kanskje onkologene i NBCG ha en mening om), må det få følger for 

operasjonsteknikken til de fleste norske mammakirurger. 

 

 

 

***************************** 
 

 

Brystenheters kvalitet. 
 

EUSOMA- achieving the critical practice. Cataliotti, Firenze. (Abstract 2) 

Gode sentra med høyt faglig nivå er ikke nyttig bare for pasientene, det hindrer utbrendthet 

hos de som arbeider der, fordi det gir større job satisfaction. I en undersøkelse sa 24% av 

kirurger at de var (nesten) utbrendt. (kan det stemme?). Forskning, reiser, mentorship og annet 

faglig oppbyggende motvirker slitenhet. Annals of Surgical Oncology 2005. 

 

UEMS organiserer eksamen for spesialiteten brystkirurgi i regi av ESSO i sept 2010. 

 

Anbefalinger fra det franske cancerinstitutt. (Abstract 3) 

52000 nye årlig, 15000 screening oppdagete. Screening 50 – 74 år. 53% fremmøte, 17% 

opportunistisk screening.  

523 kirurg- sentra autorisert, dvs ca. ett senter pr 100 000 innb. 279 ble ikke godkjent.. 

Pasienter kan sjekke www.e-cancer.fr og velge behandlingssted. 

Anbefalinger/ krav:    Kirurgi: 30 brystkreftoperasjoner/ år/ senter. (!) 

   Stråleterapi: 600/ år 

   Kjemoterapi: 80/ år. 

 

Disse kravene synes svært lave, jeg spurte A. Costa, sesjonens chair om dette. Han sa at dette 

er starten av en utvikling i Frankrike, første skritt. 

 

 

How can you tell if your local breast unit is good? Tollenaar, Leyden. (Abstract E13) 

Samfunnet krever innsyn. JAMA 2009; 302 (21). 

Leger evalueres på internett (vi så et glimt av E. Rutgers’ side). 

 

Donobedians paradigme: Følgende skal måles/ vurderes når et senter, en tjeneste, skal måles: 

1. Struktur: Faciliteter, stab 

http://www.e-cancer.fr/
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2. Prosess: Pasientflyt, tidsfrister. 

3. Resutater (Outcome): Registreringer i database. 

 

I tillegg kommmer Patient satisfaction: Comfort, service, experience. 

 

En må ha standarder å måle  opp mot, for eksempel: 

 Nasjonale (I Norge NBCG, Mammografimanualen),  

 www.guidelines.govt  og  

 EUSOMAs kvalitetsstaandarder. 

 

Registreringen krever mye, definisjoner av kategoriene som registreres, fullstendighet i 

registreringen. 

 

I Nederland publiseres rangeringer av helseinstitusjoner, og disse rangeringene varierer 

betydelig fra ukeblad til ukeblad/ avis til avis, og raskt fra tid til tid. Dette viser at grunnlaget 

for en slike vurderinger ofte er mangelfullt. 

 

Et eksempel på hvor utfordrende det kan være å måle outcome, var når man i Leyden villle 

bruke marginer som kvalitetsindikator. Hvordan definere en positiv eller fri margin? Fri 

overalt? Fokal? Ekstensiv involvering? I Leyden fant man 21% focal involvering, 11% 

ekstensiv (Igjen, forskjellen mellom disse måtte defineres), og dette medførte re-eksisjon hos 

21%, dvs at ikke alle med fokal involvering ble re- eksidert. 

 

Forskjellige institusjoners resultater kan fremstilles i funnel- plot, der x- aksen fremstiller 

volum, y- aksen kvalitetsparametre. I eksempelet vi så, kom ”knekken” mellom tilnærmet 

vertikalitet og tilnærmet parallellitet mellom linjene ved rundt 100 cases pr år. (Min 

observasjon, dette ble ikke spesielt kommentert).  

 

I tillegg til å føre registre, er auditing (ettersyn) et ledd i å føre kontroll med institusjonens 

kvalitet. Den kan være ekstern eller intern. Pionerer i auditing var Ernest A. Codman (1910) 

og Florence Nightingale. EUSOMA har retningslinjer/ råd om auditing. I en multidisiplinæær 

sammenheng krever auditing ekstra mye. Auditing innbefatter også ettersyn og evaluering av 

registre.  

Det norske rectumcancerregister ble nevnt som et godt eksempel på at registre og auditing 

virker. Lokal recidivrate falt drastisk etter gjennomføring av reigstrering, der hver institusjon  

kunne få sine tall, og alle fikk tilgang til de samlede resultater. 

 

Tolenaar hadde innført, eller jobbet med å innføre web- baserte skjemaer, med uniforme 

definisjoner og pull-down menyer. En registrering vil ta ca. 15 minutter.  

 

Han konkluderte med at  

 Observasjonelle studier blir stadig viktigere.  

 Registre må til for å måle kvalitet. En ny generasjon elektroniske journaler vil spare 

arbeid i registrering.  

 Auditing bør være en del av hverdagen 

 Kostnader til kvalitetsarbeid må inn i de regulære (kliniske avdelingers?) budsjetter. 

 

SUM: ”Synoptic reporting, uniform registration”. 

 

http://www.guidelines.govt/
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Diskusjon: Rolf Kåresen spurte: “How do you handle the media?” Svar: Media lager en 

masse oppstyr, så det er en utfordring. Saklighet, faglighet er viktig når man snakker med 

pressen. 

Pasientorganisasjonene ble spurt og rangeringen i media. Deres svar var at de ikke er 

interessert i rangering, bare at ”The hospital  must be good”. 

 

Resultatene i funnel plots er anonyymisert for det enklelte sykehus, men kirurgene bes om å 

oppbevare egne data.  

 

Hvordan håndtere ”outliers”? Svar. Man kommenterer, gir dem 1 - 2 år. Noen sentra har 

måttet slutte, f. eks med kirurgisk behandling av øsofaguscancer. 

 

Robert Mansell, Cardiff fortsatte å snakke om standarder, definisjoner, kvalitetsmål, 

monitorering. (Abstr. E13.) 

Hawthoorn- effekten: Bare det at kirurgen får vite at det registreres, gir bedre kvalitet. Men 

denne er ”useful only for sensible surgeons”.  De vanskelige kirurger er en utfordring for 

sykehusstyrene, disse sakene bør behandles på styrenivå.  

 

Konsensus- delen i kvalitetsprosessen er det ofte svake ledd, konsensus er ofte mer basert på 

tro enn evidens.  

 

Pasienttilfredshetsundersøkelser: Denne må organiseres av en tredjepart, ikke av de som gir 

servicen direkte, dvs. ikke av kirurgen eller sykepleierne.  

 

Interessant sesjon, også  i lys av funksjonsfordelings-  diskusjonene i Norge. Jeg tenkte at vi i 

Norge allerede har tatt et stort skritt fremover ved gjennomføring av spesialiteten bryst og 

endokrin kirurgi, der nesten alle institusjoner som behandler brystkreft vil være 

utdanningsenheter. Disse institusjonene må hvert år rapportere status til legeforeningen 

(SERUS- rapporter), og spesialitetskomiteen må årlig vurdere om akkrediteringen kan 

opprettholdes. I tillegg kommer institusjonsbesøkene. Dette er ekstern audit, og medfører at 

hver institusjon stadig må holde øye med sin egen kvalitet(struktur, prosess, resultater), dvs 

intern audit.  

 

Etter denne sesjonen snakket Rolf Kåresen med Tollenaar om samarbeide i utformingen av 

nasjonal  brystkreft database. En annen kongress- dimensjon: Spontanitet, nye kontakter og 

samarbeid over grensene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havne- avenyen med statue 

av Christopher Columbus. 
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Samarbeid om forskning. 

 
R. Coleman, Sheffield, UK. (Abstract 6) 

 

United Kingdom har utviklet en sterk nasjonal infrastruktur for kreftforskning. National 

Cancer Research Network (NCRN) i UK kan vise til sterk økning av forskningsprosjekter og 

innlemming av brystkreftpasienter i disse. I 2001 ble NCRN etablert, og det ble starten på ”a 

great success”. NCRN er et samarbeid mellom National Health Service og bidragsytere/  

charities. Dette har finansiert forsknings- arbeidskraft som støtter klinikere i deres forskning.  

NCRI, Nat. Cancer Research Initiative er en annen organisasjon, den utvikler trials, bl.a. i 

samarbeid med BCSG (Brystkreftgruppen). 

 

Siden 2001 har 36000 brystkreftpasienter blitt med i randomiserte studier (RCTs) og 65000 i 

ikke- randomiserte. I 2008/09 ble 9% av pasientene med i RCTs,  til sammen 30% med i 

studier.  Dette er en tidobling siden før 2001. Ideelt sett skal alle brystkreftpasienter inviteres 

til å bli med i studier, men det krever at man har en bred portefølje av studier å innlemme i.  

Man har nå 39 åpne trials, 72 er lukket. De fleste trials innebærer vevsstudier, undersøkelser 

av biomarkører, og har nødvendiggjort opprettelsen av en stor tumor og biomarkør-  bank. 

 

Fokus for fremtiden: 

 Preoperativ terapi. 

 Prediktive biomarkører 

 Nye legemidler 

 Angiognenesis 

 Subtyper. Trippel negative, osv. 

 Livsstil og brystkreft..  

 

I Norge har vi ikke et slikt omfattende nasjonalt program, men noe å bygge på.  NBCG har 

organisert prosjekter, institusjoner har blitt med i forskningsnettverk. Det er også prosjekter i 

regi av universitetssykehus, der andre brystenheter inviteres til å delta. Lokale 

forskningsnettverk, f. eks rundt OsloII studien kommer, med satellitt enheter og opprettelse av 

lokale vevsbanker. 

  

UK- revolusjonen krevde penger, ”real money were given.” 

 

 

****************** 
 

 

Lobulært carcinom er annerledes. (Abstracts 214 – 219) 
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S. R. Lakhani, Brisbane, Australia. (214) Lobulært  carcinom (LC) mangler ekspresjon av 

E-cadherin genet, og denne immunhilstokjemiske undersøkelsen hjelper med å skille  mellom 

den aggressive pleomorfe LC (PLC) og høyggradig DCIC. PLC utgjø ca. 1% av all brystkreft. 

 

P. Poortmans, Inst. Radioterapi, Tiburg, NL. (Abstract 215) Lokal beh. av lobulært 

carcinom. ILC –tumores er ofte større enn ventet ut fra billeddiagnostikk. Mer diffust 

vekstmønster. Oftere ufri marginer, oftere gjøres ablatio. Men selv ved ufri marginer etter 

BCT (brystkonserverende beh), er det ikke mer lokale recidiv enn hos pas operert 

brystbevarende for ductal cancer.  Studie: 416 pas. Med ILC og BCT: 6,4 % LR, tross ufri 

margin hos 17%, etter re- reseksjoner. Reseksjonsmarginer hadde ingen innflytelse på LR. 

 

Etter ablatio fantes en LR på 19 % etter 10 år, mot bare 10% hos de som var behandlet med 

BCT (innbefattet RT).  

Konklusjon: Vanskelig å oppnå fri marginer, men ILC er meget strålesensitiv, og fokal 

involvering av marginene kan aksepteres. Etter mastectomi for ILC ble det anbefalt å vurdere 

henvisning til postoperativ strålebehandling. 

 

V. Cocquyt. Med. Oncology, Gent. (Abstract 216, med flere referanser) ILC: 

Gjennomsnittlig litt eldre pas, ER og PgR pos, Her- 2 neg, P53 neg., indian files, E-cadherin 

neg. Annerledes metastatisk mønster. Metastasene kommer senere, overlevelse med 

metastaser er lengre, metastaser til serøse flater, sjeldnere til lever og lunger. 

Respons på kjemoterapi lavere enn ved IDC. Ved store tumores og neoadjuvant behandling: 

50% respons ved ILC, mot 75% ved IDC.  

Derfor: ”Think twice before starting neoadjuvant chemotherapy for ILC.”  Preoperativ 

endokrin behandling ved ILC bør sees nærmere på.  

Fremtiden: Genomics og proteomics vil gi mer lys over adjuvant/ neoadjuvant behandling ved 

ILC. 

 

S. Chia Vancouver. (Abstract 217) Sykdomsutvikling ved ILC vs IDC. Retrospektiv 

undersøkelse, stor database i Canada. 11911 med IDC og 1292 ILC, 10 års estimated relapse 

free survival 75% (IDC) mot 74%, breast cancer survival 81% og 81%, ikke signifikant 

forskjell, mens 10 års locoregional RFS var 93% for ILC mot 89% for IDC, bare denne 

forskjellen var signifikant, i lett favær av lobulær cancer. 

 

A. Vazques Guerrero. Nice. Hvordan unngå re- reseksjoner ved ILC? Ved diagnostisert 

ILC gjøres MRI og deretter UL for å vurdere muligheten for reseksjon før operasjonen. Et 

algoritme, en protokoll, ble fulgt. Fri marginer var kravet. Reoperasjonsraten etter etablering 

av denne preoperative kartleggingen og vurderingen falt fra 17 % til 5,5%.  

 

Også når det gjelder infiltrerende lobulært carcinom var det nyheter som kan komme til å 

innvirke på praksis. 

 

********************* 
 

Fra Poster discussions: 
 

Abstract 231. TAM med og uten RT. A. Fyles & al, Canada.  !0 års oppfølging 383 TAM 

alene,  386 TAM +  RT.  LR : TAM/RT: 5%. TAM alene : 13,8%. Subgruppe-  analyser ga 

ingen lavere LR enn 5% med TAM alene, nærmest kom kvinner >70, med LR på 7,5% med 

TAM alene, 2,9% med kombinasjonen.  
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Altså: Foreløpig ingen gruppe som kommer under 5% risiko for LR etter 10  år, uten RT. 

 
Abstract 233. Pasienters ønske om kontralateral mastectomi er basert på overdrevne 

forestillinger om risiko. Chaudry, Bristol, UK. Når pasienten gis informasjon, med tall for 

risiko, vil de fleste (her 23 av 27) roe seg, akseptere ”cooling down” for et år eller så, og til 

slutt frafalle ønsket om profylaktisk kirurgi. Mange hadde en forestilling om 5 - 10 dobling av 

risiko i forhold til det reelle. 

 

Noe å ta med seg til Norge, der det er aksept for å fjerne motsatt sides bryst når pasienten ber 

om det.  

 

Abstract 232. Safety and routine feasibility og nipple sparing mastectomy. B. Ballardini 

Pavia, Italia. 

Ved denne kongressen var det flere posters med serier om hudsparende, evt. nippelsparende 

mastectomi med straks- rekonstruksjon. Denne presenterte en serie på 175 pas fra juni 03 – 

april 09. Frysesnitt fra bak areola. 26 pos, fra bak nipple: 7 pos. Man gjorde inngrepet 

gjennom en lateral incisjon. 

 

Annet:  

Abstract 500. Risk- reduserende mastectomi hos brystkreftopererte pasienter med 

BRCA 1/ 2 mutasjon synes ikke bedre Distant disease free survival eller OS.  

Støtter norsk praksis. 

 

Abstract 504. Svangerskap etter brystkreft er trygt og synes forbundet med bedre 

prognose. 

 

Abstract 499. Kjemoterapi til brystkreftpasienter, gitt etter 1. trimester synes ikke å 

skade fosteret. 

 

Se forøvrig http://twitter.com/EBCC7 og http://www.ecco-org.eu/Conferences-and-

Events/EBCC-7/Press-releases  

 

************************* 
 

Pasient - kommunikasjon. Abstr. E19 
Lesley Fallowfield, Sussex Psychosocial Oncology group hevdet at å utvikle dyktighet på 

dette området motvirker utbrenthet hos behandleren og reduserer angst, misforståelser og 

rettssaker. Å rekruttere pasienter til randomiserte trials (meget aktuelt i UK) kan være 

pedagogisk utfordrende. Konkrete råd ble gitt. 

Feilinformasjon i medier og på nettet er et økende problem. ”Respectful  communication” og 

anbefaling av seriøse informasjonskilder er metoden, og selv å være orientert i 

ukebladjungelen gir et overtak. 

Forsømte områder: Metastatisk sykdom. Disse føler seg oftere glemt, usynlige i forhold til da 

de var under primærbehandling.  Ofte skyldfølelse, ensomhet, isolasjon.  

Eldre med brystkreft behandles stundom ”in a patronizing way”. Kognitive problemer er en 

ekstra utfordring. Likevel er eldre ofte mer tilfredse og aksepterer rådene lettere. 

Pasienter med angst: 80% hadde ytterligere behov for informasjon. 

 

http://twitter.com/EBCC7
http://www.ecco-org.eu/Conferences-and-Events/EBCC-7/Press-releases
http://www.ecco-org.eu/Conferences-and-Events/EBCC-7/Press-releases
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Jeg synes dette var et meget godt og betimelig foredrag. Snakket med henne etterpå, hun 

nevnte at hun regelmessig arrangerer kurs. Om vi ønsker det i Norge kunne hun gjerne 

komme og besøke oss. Noe for høstmøtet? Brystkreftkurset? 

 

******************************* 

 

KVELDSSYMPOSIET torsdag 25. mars 19.25 – 20.45.: Targeted therapies 

in breast vancer. 
Offisielt EBCC-7 satelittsymposium, støttet av Novartis. 

 

Julie Doughty, Glascow, foreleste først om aromatesehemmere i adjuvant sammenheng. 
Tidlige fjernmetastaser kan reuseres ved å gi letrozol fra start. BIG 1 – 98. Ikke vist i ATAC.  

Avventer FACE trial, som direkte sammenligner AIs. 

 

Michael Gnant, Wien, om bisfosfonaters anti- cancer aktivitet, nye data om mulig nytte 

ved tidlig brystkreft. I 15 år har vi visst om bisfosfonaters anti- cancer virkning, og 

Zoledronsyre er det bisfosfonat som synes mest virkningsfullt. Pagets ”seed & soil” hypotese 

fra 1889 har fått nytt lys over seg: Stamceller kan ”sove” i > 10 år i beinmargen, og der ligne 

hematopoietiske stamceller.  

Clodronate i 2 år reduserer risiko for brystkreft, HR 0,66, effekten ses 10 år etter endt 

behandling.  Trial: ABCSG- 12 med zoledronic acid som aktør er i gang. 

 

Fabrice André, Lleida, Spania: Targeting m- Tor. M-Tor er en intracellulær kinase, som 

aktiveres av transmembranale tyrosin kinaser. Selv aktiverer m- TOR signalveier som 

påvirker bl.a. apoptose og angiogenese. En m-TOR hemmer, Everolimus, undersøkes nå i en 

fase II studie. 

 

************* 
 

Basalfoskning: 
R. Clarkes foredrag om Stem cells and cancer (Abstract425) gjorde meg kanskje litt mer 

opplyst om emnet enn i Berlin 2008. Support celler rundt stem cells og Notch- reseptor 

signalveier er angrepsmål for nye medikamenter i utvikling. Notch aktivatorer beskytter 

normale celler ved kjemoterapi, Notch inhibitorer sensitiviserer brystkreftceller for 

kjemoterapi. Notch 4 , ikke Notch 1 inhibitor, hindrer tumor utvikling in vivo. Notch 4 har å 

gjøre med overgangen fra stamcelle til progenitorcelle.  

 

Også DCIS kan være basal-like, trippel negative, og denne varianten er trolig en forløper til 

basal-  lik IDC. DCIS har paradoksalt oftere overekspresjon av HER-2 (28- 60%, mot 15- 

30% ved IDC). 

(Abstract 438). 

 

Anne-Lise Børresen Dale, Oslo Breast Cancer Research Consortium foredro om 

Progression of  precursor and pre- invasive lesions to  invasive cancers. (Abstract 439) 

Mikroarray- undersøøkelser av normalt brystvev og vev fra forskjellige stadier av 

sykdommen, inkludert DCIS, ble utført. Endringer i glycan- gen uttrykket ble funnet, disse 

endringene synes viktig i malignitetsutviklingen. I alle premaligne stadier fant man alle fem 

subtyper (luminal A osv..). 
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En interessant gruppe DCIS ble identifisert, med genekspresjon mer lik avansert cancer. 

Kanskje kan man etter hvert identifisere en gruppe DCIS som kan utvikle invasive egenskaper 

og en gruppe som ikke har denne egenskapen. 

Basallike cancere kommer fra myoepteliale celler. 

 

**************** 
 

 

 

 

 

 

 

Onkoplastisk kirurgi.  
Krishna Clough. Abstract E21.  Referert av Rolf Kåresen.  

Jeg oppfattet dette innlegget som det viktigste på konferansen sett med kirurgens øyne. Han 

kaller sin metodikk ”The third way”. De to andre er da konvensjonell brystbevarende og 

mastektomi. Fordelen med”The third way” er: 

 Umiddelbar remodellering av brystet 

 Bedre kosmetikk 

 Videre eksisjoner og dermed oftere frie marginer 

 Flere kan få brystbevarende kirurgi 

Han operer med to nivå for onkoplastisk kirurgi 

Nivå 1: 

 Mindre enn 20 % av brystvolumet må fjernes 

 Enkle ommodelleringsteknikker kan brukes 

 Unødvendig å fjerne hud 

 Trenger ikke plastikkirurgisk trening 

Nivå 2: 

 20 % - 50% av brystet må fjernes 

 Dvs betydelig volumtap som krever at hud fjernes 

 Spesielle mammoplastiske teknikker anvendes for remodellering 

 

Når det gjelder nivå 1 teknikkene var hans standpunkt: ”Learn it to day, do it yoursdelf on 

Monday”. Det er jeg enig i. Remodelleringen består i prinsipp i å underminere både rett under 

huden og rett over bunnfascien i det mammavevet om står igjen etter en hud til fascie 

reseksjon av tumor med omkringliggende normalvev. Undermineringen må være omfattende 

for å unngå hudinndragninger. Også areola og mamillen kan undermineres. Med suturer 

trekkes mammarvevet sammen slik at sårhulen elimineres. Jeg har benyttet teknikken lenge, 

og beskriver den som ”låvedørsteknikken”. Man klapper de to underminerte mammalappene 

sammen som en lukker en låvedør. Det jeg ikke har gjort, men som ble beskrevet av Clough 

er å sette klips i kanten av de to lappene slik at sårhule lokalisasjonen avsløres på CT bildene 

når stråleplanleggingen gjøres. Det han ikke sa, men som jeg synes må være viktig, er å bruke 

MR kompatible klips. Dette er meget enkelt og bør i større grad enn i dag taes i bruk i Norge 

for å unngå de arrdeformitetene vi ser, særlig etter reeksisjoner. 
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Både Richard Rainsbury og Krisna Cluogh holder masterklasser hvor de underviser i disse 

teknikkene også på Nivå 2. Clough holder sitt første kurs på engelsk 22-23 september 2010 

(info@parisbreast.com). 

 

********* 

 

Se artikkelen Improving Breast Cancer Surgery: A classification and Quadrant per Quadrnt 

Atlas for Oncoplastic surgery. Krishna B. Clough & al. Annals of Surgical oncology 2010, 

published online 06. febr 2010. 

 

I boken BREAST SURGERY Saunders 2009, i serien “A companion to specialist surgical 

practice”, redigert av J. Michael Dixon, beskrives Cloughs onkoplastiske teknikker i tekst og 

bilder, i kapittel 6. 

 

 

***************** 
 

Også på EBCC-7 var det en del å lære, som nevnt også ting som kanskje bør vurderes i 

forhold til NBCGs veiledende handlingsplan. 

 

Kirurgi var godt representert: 135 abstracts var kirurgiske, 78 omhandlet radiologi og 

screening, 32 patologi, 54 epidemiologi/ prevensjon/ follow up, 144 hadde onkologisk fokus, 

89 molekylærbiologi, prediktive og prognostiske faktorer. Det meste av alt var interessant, 

også for en kirurg. 

 

EBCC-8 er lagt til Wien 21. – 24. mars 2012. 

 

 

************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gruppe norske kirurger på vei hjem sammen med Anita Fredriksen fra 

sponsor Novartis.   
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