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Det som følger under er mine høyst personlige inntrykk fra en kongress som har svulmet 
enormt opp fra jeg deltok her for første gang for 15-20 år siden. Den hadde i år sitt 30 års 
jubileum med over 9000 deltagere som ble samlet i en stor hall under plenumssesjonene. 
Storskjermer overalt og gode høytalere gjør det likevel lett å følge med (og å ”stjele” slides 
med digitalkamera til nytte for dette referatet) 
 
Kent Osborne åpnet konferansen med å slå fast at man i tiden 1970 til 1992 så en jevnt 
økende dødlighet av ca mamma i de fleste land, men at perioden deretter har vist en pen 
reduksjon. Denne reduksjonen så man før effekten av mammografiscreening hadde rukket å 
slå inn og må altså delvis skyldes adjuvant terapi. 
 
Hans forhåpninger til fremtidig forsking ble sammenfattet som følger: 

• Det dreier seg om å forstå de genetiske forhold hos pasient og tumor 
• Genprofilering for prognose og prediksjon 
• Målrettet terapi 
• Molekylærte mekanismer for terapiresistens 
• Farmakogenomiks 

Dette forutsetter mer og bedre interaksjon mellom basalforskere og klinikere for 
transelasjonsforskning.  
 
På dette området har vi et fortrinn i Norge som vi nok kan bli enda flinkere til å utnytte: Vi 
har pasienter som er meget villige til å bli med på forsøk og til å gi oss rett til å samle vev i 
biobanker. Når dette så kobles opp mot det Norsk Bryst Cancer Register (NBCR) som i 
Kreftregister og NBCG samarbeid settes i drift i løpet av 2008, mener jeg vi kan gi bidrag til 
denne forskningen som vil bli lagt merke til. 

Oxford metanalyse 
Så kom (forsinket) en forkjølet sir Richard Peto og presenterte 2005-6 oppdateringer fra 
Oxford metanalysene for femte gang (første i 1985). Som et kjernepunkt fra disse 20 årene slo 
han fast at de mange små sprang (innkluder mammografiscreening) hadde man nå lykkes i å 
mer enn halvere dødligheten av brystcancer (fig 1) 
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Det saaMht effekt av stråleterapi kunne han vise at effekten av lokalresisvratene hos pN0 var 
minimale fordi lokalresisdivratene var minimale uansett. For pN1-3 og pN4+ var de derimot 
solide 15,3 og 22,3% etter fem år (fig 2) 
 

 
 
Dette ga seg utslag i en svak men sikker 15 års overlevelsesgevisnst hos pN1-3 på 7,4% og 
pN4+ på 6,9% (mindre fordi langt flere dør av sykdommen) (fig 3). Indirekte viser jo dette i 
tillegg at lokale reidiv ikke er helt uskyldige. Cirka en av fire dør av dem selv om det ikke er 
tegn til fjernspredning på det tidspunkt de oppdages. 
 

 
 
Mht TAM vs ingen behandling holder effekten seg også etter 15 år (absolutt forskjell 9,3%) 
ingen tegn til at kurvene nærmer seg (bananeffekt) (fig 4). Dert er ingen holdepunkt for 
overdødlighet av annen sykdom. 
 



 
 
Nytt er det at det ser ut som at ER-/ PGR+ pasienter ikke har noe nytte av TAM (fig 5). Om 
det skal ha konsekvens for antiøstrogenterapi alene for disse pasientene bør diskuteres. 

 
For AI vs TAM kunne han på residiv vise en 5 års gevinst på 3,5% mens det bare var en 0,9% 
ikke statistisk sgnifikant forskjell i overlevelse (fig 6). Det samsvarer for øvrig med det man 
fant i 100 måneders oppfølgningen av ATAX trialen (se senere). 
 



 
 
For kjemoterapi med stamcellestøtte var det ingen gevinst i forhold til sikrere regimer. Dette 
funnet ble støttet av en metanalyse av 15 randomiserte trials presentert av DA Berry (abstr 11) 
Effekt av kjemoterapi er relativt sett uavhengig av ER/PGR status 
 
Mange cancerformer viser også en jevn nedgang i mortalitet over de siste desenniene(fig 7)  

 

Taxaner vs antracycliner i adjuvant setting og betydning av HER2 
subtype for effekt av antracycliner 
Resultatene fra US Onkology trial 9735 etter 7 års oppfølgning (abstr 12) ble presentert og 
viste at kombinasjonen doxetaxel/cyclofosfamid (TC) var bedre enne 
doxorubicin/cyclofosfamid. Det dreide seg om operabel brystcancer stadium I, II og III i alt 



1016 pasienter. Etter 7 år var de en absolutt overlevelsesgevinst på 6%  i favør av TC. 
Bivirkningsprofilen var ikke vesentlig forskjellig (lav for begge) og TC ble godt tolerert også 
for de over 65 år. Gruppen mente at TC måtte vurderes som standard terapi og erstatte 
antracyclinholdige regimer. 
 
Som et intressant tillegg til dette hadde en gruppe sette på  effekt av antracycliner i relasjon til 
HER 2 status (abstr 12). De kunne vise at antracyclinene i hovedsak kun virket der man hadde 
HER2 overekspresjon. De viste at det ikke er HER2 amplifikasjonen i seg selv, men TopoIIa 
isomerase amplifikasjon som avgjør antracyclinsensitivitet. Dette genet ligger imidlertd rett 
ved HER2 og en får derfor ofte, men ikke alltid en coamplifikasjon av topoIIa når HER er 
amplifisert. Slik coamplifikasjon ser en hos 33% av de HERII amplifiserte. Når bare cirka 
25% av ca mamma har HERII amplifisering og en av tre coamplifiseres dvs ca 9%, stilte også 
denne gruppen spørsmålet om antracyclinene hadde noen rolle i adjuvant terapi av ca mamma 
utover denne spesielle subpopulasjonen. 
 

Må det ta så lang tid å teste nye strategier for adjuvant behandling 
av ca mamma? 
JJ Spinelle fra McGill i Canada holdt et meget tankevekkende innlegg (abstr 14)om hvor 
mange liv som har gått tapt fordi man ikke klarer å innføre ny terapi raskt nok fordi det skal 
gjennomføres omfattende fase I, II og særlig III studier før en tar dem i rutinebruk. Han mente 
og dokumenterte at god effekt på metastatisk sykdom viser at en også får effekten i adjuvant 
setting  (fig 8).  

 
Han viste også, som sir Peto, at mortalitesreduksjonen i British Columbia kom før (cirka 
1980) start av mammografiscreening (slutten av 1980) og mente som han at det skyldes at 
man hadde fått igang adjuvant behandling fra cirka 1977(fig 9) 



 
 
Han dokumenterte at tamoxifenet, som kom inn cirka 85, redder omtrent 20 000 kvinner per 
år over hele verden. Han stilte så spørsmålet: Hvor mange liv kunne vært reddet hvis TAM 
hadde kommet inn i 1980? Svaret blir 100 000 eller flere. Tilsvarende regnestykke for 
trastuzumab (Herceptin) i USA og Cannada alene, med 240 000 nye tilfeller per år, vinner 
9400 liv per år ved hjelp av dette medikamentet. På spørsmålet om hvor mange liv det blir 
dersom dette hadde komment inn i retningslinjene i 2001 og ikke i 2006 slik det ble, blir tallet 
nær på 50 000. Jeg mener slik spørsmål er relevant for de diskusjonen og det tempo NBCG 
opplevet da vi diskuterte bruken av Hercepin med ShDir for et par år siden. De må få en 
kultur for mye raskere behandling av slike saker når internasjonal litteratur så klart viser gode 
effekter for et nytt medikament. Hvis ikke går kvinneliv unødvendig tapt. 
 
Han fortalte at det nå står cirka 40+ nye medikamenter på vent for testing i en adjuvant 
setting, en meget kreende utfrodring når hver av dem sannsynligvis trenger å rekruttere 5-
6000 pasienter i fase III trials. Han foreslo derfor at man internasjonalt skulle gå sammen om 
en kombinasjon av ”screening” av nyepreparat på metatsatisk sykdom og så trekke de beste 
inn i nye adjuvante triela med fokus på: 

• Toksisitet – kort og langtids 
• Dose respons 
• Seleksjon av kohorter ved biomarører 

 
Han pekte på hvilken ideel modell neoadjuvante trials er for å teste respons og biomarkører 
for nye medikament. Han fant at det er et tankekors at mindre enn 0,02 % av samlet kT3 ca 
mamma pasienter inngår i neoadjuvante trials og av alle pasienter bare 5%. 

Minisymposium om kreft stamceller 
De tre foredragsholderne var enig om at dette er et kortroversielt felt. Særlig definisjonen av 
hva en kreftstamcelle er uklare, likeså skillelinjene til de normale stamcellene man nå er enig 
om finnes i alle organer. Beste definisjonen følte jeg at Max Wicha fra Ann Abor Usa hadde: 

• Normale stamceller 
o Evne til å fornye seg 
o Utvikler seg til alle epiteiale celletyper i brystet 



o Har evne til å regenerere en ductal unit når de transplanteres til immundefisitte 
mus 

• “Cancer stem cell”  or “Cancer initiating cell” 
o Evne til å fornye seg 
o Utvikler seg til alle typer celler i en gitt tumor 
o Har evne til å danne tumor når de transplanteres til immundefisitte mus 

 
Både normale stamceller og kreftstammceller kan dele se symmetrisk eler asymmetrisk. 
Symmetrisk deling vil si a en stamcelle blir til to. Asymmetrisk er at en får en ny stamcelle og 
en progenitorcelle som diffrensierer videre (figur 10). Begge har også den egenskap at de 
under gitte betingelser kan danne såkalte mammospherer i kultur. Dersom man bringer disse 
mammosphere i supensjon igjen i kulturen vil en finne at noen av cellene i mammosphere en 
stamceller som kan transplanters eller danne nye mammospherer, mens andre sansynligvis er 
progenitorceller fordi de har mistet disse egenskapene. Dette gir en spennede 
forskningsmodell som jeg tror vi kan vente oss mye fra i fremtiden 
 

 
 
Men problemet er å ha entydige markører for hva som er en stamcelle. Så langt er det i 
hovedsak brukt funksjonelle definisjoner slik det fremgår av det jeg har skrevet over. Men 
andre markører som CD44, CD24 og CD133 synes å være interessante. Hjerneceller med 
markøren CD 133 oppfører seg funksjonelt som stamceller. Likeså brystceller med høy CD44 
og lav CD24. Høyt innhold av enzymet aldehyd dehydrogenase (ALDH) synes også å være en 
god markør. For celler med dette ensymet har en fått en invivo fargeteknikk med et stoff som 
kalles Aldefluor som tillater at en sortere stamceller fra andre celler. 
 
Farger en normalvev, finner en stamcellen der hvor gangene deler seg. Farger en cancer, 
ligger stamcelene i periferien av tumor (bevegelsesfronten). Stamcellene er østrogen reseptor 



negative mens øvrige normalceller er ER+. I hjernen er stamcellen meget resistente mot 
stråleterapi, kjemoterapi og har stor tendens til angioneogenese. Men dersom man ikke lykkes 
å rydde ut disse cellene ser det altså ut som man får residiv. Utfordringen blir altså å finne 
angrepspunkter mot stamceller. Det kan være: 

• Endre resistensmekanismene 
• Få dem over i diffrensiering 
• Immunterapi 
• Utvikle stamcelle spesifikke medikamenter 

Kan tiden for strålebehandling etter brystbevarende kirugi 
reduseres? 
Resultaene fra en canadisk trial, som i 1993-96 randomiserte 1234 kvinner, som hadde fått 
gjort lumpektomi med frie render, til enten konvensjonell stråleterapi 50 Gy i 25 fraksjoner i 
løpet av 35 dager uten boost eller til 42,% Gy i 16 fraksjoner over 22 dager. De så ingen 
forskjell i lokalredidiv 6,7% og 6,2% (for den hyperfraksjonerte arm), overlevelse, kosmetikk, 
kanserrelater og ikke kanser relatert død. De mente derfor at denne forenklingen av 
behandlingen var fullt forsvarlig. I et oppsummeringsmøte for de norske deltagerne mente 
flertallet av onkologene at observasjonstiden i studien på median 9 år, var for kort til at man 
sikkert kunne utelukke at det ville komme senskader etter hyperfraksjoneringen 

Energiballanse, insulin og brystkreft 
Michael Pollak fra McGill, Canada holdt et meget interessant foredrag om sammenhengen 
mellom overvekt insulig Insulin Growth Factor (IGF) og brystkreft. Han viste til den økende  
risiko for brystkreft i relasjon til økende BMI (fig 11), den dårlige effekt høy BMI har på 
prognosen (fig 12) og høy fødselsvekts betydning for senere ca mamma (fig 13). Fysisk 
trening reduserer risiko (fig 14). Forsåvidt alt kjent fra før. Men det har ikke de 
undeliggendemekanismene vært. Men svaret synes å være høyt Insulin og IGF. 
 

 



 
 
Brystcancervev har reseptorer både for insulin og IGF. Særlig IGF har celleproliferative 
egenskaper likt det en ser for HERII. Begge er reseptorer for tyrosin kinase pathways og de 
deler signalveier. IGF signaler kan føre til resesistanse for HERII terapi. Høye nivå for begge 
følger høy BMI, høy fødselsevekt (har høy IGF i navlestrengsblod) mens trening gir lave 
verdier. 
 
En IGF-aktiver gensignatur gir dårlig prognose (fig 15). 
 

 
 
Dette kan gi utgangspunkt for terapi. Det perorale diabetesmedikamentet  metformin 
(Glucofag) gir redusert risiko for brystkreft hos dem som bruker dette i forhold til diabetikere 
som bruker insulin (RR 0,62). Det er i in vivo dyreforsøk vist at anti IGF antistoff signifikant 
redusere cellevekst i cancer transplanterte dyr. Dett har ført til at det nå er et stort 
utviklingsprogram for slike antistoff i den farmaseutiske industrien 
 
Man kan også spørre seg om vi burde være tydliger ut i befolkningen om risikoen forbunnet 
med inaktivitet og høy vekt. Her ligger det reelle muligheter for primærprofylakse mot 
brystkreft. 



Hormone Replacement Therapy symposium 
Det ble hold tre foredrag om dette temaet. Ikke mye nytt egentlig, men en solid gjennomgang, 
i hovedsak basert på de store studiene i USA Nurses Health Study (NHS) og Womens Health 
Initiative (WHI) og i Storbritannia Million Women Study (MWH) kalt så fordi den inkluderte 
en million kvinner. 
 
NHS studien var den først (1976-94) som viste en klar sammenheng mellom bruk av HRT og 
brystkreft med en risk ratio for østrogen alene mot ikke bruker på 1,32 og kombinasjonspille 
østrogen/progesteron på 1,41, dvs 41% økning i risiko. Den viste også at lengden av 
eksponering betydde noe. Settes  RR for ikke bruker til 1, viser det seg at bruk i 1-4 år gir RR 
1,09, 5-9 år 1,19 og mer enn 15 år 1,58. Fem år etter seponering av HRT er overrisikoen 
borte. Etter  5 års bruk er livstidsrisikoen økt med 2 per 1000 kvinner 
 
MWS fant en høyere risiko etter 5 års bruk, 6 per 1000 kvinner for kombinasjonspreparater, 
mens den er bare 1,5 for rene østrogenpreparater. Den relative risiko for kombinasjons-
preparatene er 2,0 mens den for tibolon (Livial) er 1,45 dvs en cirka halvert risiko. Men for 
dette medikamentet ligger det en klar reservasjon i LIFT trialen. Den var egentlig et forsøk på 
å forhindre osteoporose ved hjelp av tibolon. I denne trialen ble 4538 osteoporotiske kvinner 
fra 60-85 år randomisert til enten 1,25 mg tibolon eller placebo. Den ble imidlertid stoppet 
etter median 34 måneder pga øket frekvens av hjerneslag. Kvinnene i tibolongruppen hadde 
da en RR for slag på 2,19( 1,14-4,23). Pussig nok observerte man samtidig en redusert risiko 
for brystkreft i tibolongruppen RR 0,32 (0,13-0,8) uten at det ble kommentert av 
foredraagsholderen. Resultatet passer da heller ikke med andre studier som feks MWS som 
altså viser en 45% økning etter 5 års bruk. 
 
WHI studien  viste i sammendrag at en kvinne per 10 000 personår etter 5 år på 
kombinasjons-preparater fikk følgende effekter: 

• 7 flere med hjertesykdom 
• 8 flere med hjerneslag 
• 8 flere med demenssyndromer 
• 8 flere med brtystkreft 
• 6 færre med colorektalcancer 
• 5 færre med frakturer 

Summerer og trekker en fra blir dette 19 uheldige events per 10 000 personår på 
kombinasjonspreparat dvs at 1 av 101 kvinner får en negativ effekt etter 5 års HRT bruk. 
Risiko for hjertesykdom økte med tid gått fra menopause til start HRT og var forholdsvis lav 
perimenopausalt 
 
For meg var det nye at såpass mange vil bli utsatt for demens pga HRT. Figuren under gir en 
god illustrasjon av denne risikoen (fig 16) 



 
 
En spennende observasjon er reduksjonen av HRT bruk denne rapporten førte til da den kom 
ut i USA i 2001. Mer en 38% av alle postmenopausale kvinner i USA brukte på den tiden 
HRT. Rapporten førte til at antallet gikk ned med 38% (fig 16). Samtidig gikk ca 
mammainsidens ned 8,6%.  Fallet skyltes nesten utelukkende ER+ cancere som falt med 
14,7%, mens det ikke var synlig effekt på ER- (fig 17) 
 

 
 
Da disse resultatene ble presentert på San Antoniomøtet i fjor ble det hevdet at en forklaring 
på fallet kunne være at det samtidig var redusert bruk av mammografi i USA i samme 
tidsperiode. Jan Cuzick som presenterte dette kunne nå tilbakevise denne hypotesen. Bruk av 
mammografi var uendret, og i noen områder av USA til og med litt økende. 
 
En fin bekreftelse på denne studien ble presentert av Peter Ravlin. Han hadde gjort en 
populasjonsbasert studie ved å anvende kreftregisteret i California og gjorde svært nær de 
samme observasjonene (fig 18,19) 
 



 
 
Særlig tydlig ble dette når han så på forskjeller i områder med høyt HRT bruk før og etter 
2001. Både i høy og lavrisikoområdene kom det et dramatisk nær 25% reduksjon i ca mamma 
insidens. Samtidig viste en spørreundersøkelsegjennomført i samme populasjonen i 2001 og 
2003 om kvinners bruk av mammografi de siste 2 årene, ingen forskjell, 83,2% i 2001 og 
82,6% i 2003. Han bekreftet også at det var ER+ svulsten som ble mest redusert (fig 20,21). 
 

 
 
I andre land har ikke denne effekten vært like tydelig, men er observert feks i Nederland (fig 
22). Her kom den også senere, tydligst etter den britiske MWS studien ble publisert. 
 

 
 
Han konklusjon er at det i USA er en meget sterk evidens for en sammenheng mellom 
forandringer i HRT bruk og nedgang i bryst cancer insidens og at preliminære studier i andre 
land synes å vise en lignede utvikling.  
 
For min del vil jeg si at det å unnlate å gjøre kvinner oppmerksom på at 1 av 101 vil få 
negative effekter av å ta HRT i 5 år eller mer ikke er forsvarlig legevirksomhet. Man må også 



gjøre oppmerksom på at det vil oppstå cirka 6-8 ekstra brystkrefttilfeller per 1000 kvinner. 
Samtidig må man vite at dette ikke er svært mye i forhold til den gjennomsnittlige risiko for 
brystkreft som er cirka 65 i aldersgruppen 55-60 år. Det er også et poeng at bruk i kort tid, dvs 
1-5 år, og rett perimenopausalt (som da reduserer hjerterisikoen) har langt lavere risiko. Hos 
kvinner med betydelige problemer med hetetokter, nattesvette og palpitasjoner, og uten høy 
slektsrisiko for brystkreft, kan en derfor forsatt foreskrive HRT. Men de må altså få grundig 
informasjon om risiko og beskjed om å forsøke å trappe ned etter 2-5 års bruk. 
 

Langtids effekt av anastrazol (Arimidex) – 100 måneders 
oppfølgning av ATAX studien 
Oppsette for studien fremgår av figur 23. Resultatene vi fikk var for de reseptor positive. 
 

 
 
De gode nyhetene var at en så en fortsatt forbedring av residivfri overlevelse (DFS), absolutt 
forskjell  2,8% til 4,8%, og en svak forbedring i fjernspredninsraten Distant Disease Free 
Survival (DDFS), 1,3 til 2,4% i forhold til analysene ved 5 år. Alle pasienter er nå av 
medikasjon og en har således dokumentert at anastrazol har en ”carry over” effekt, dvs 
vedvarende virkning etter at preparatet er seponert. Det er også fortsatt bedre enn tamoxifen 
(fig 24 og 25) 
 

 
 



God nyhet er det også at overrisiko for fraktur hos de som er på AI forsvinner meget raskt 
etter seponering. Om fallet er så dramatisk som figuren under viser , var det mer tvil om. 
Cuzick, som presenterte dette, innrømmet i diskusjonen at det kunne være en 
underrapportering av frakturer. Men ettersom blindingen om hvem som hadde fått TAM, og 
hvem AI, var opprettholdt også etter medikamentseponering, er det nok riktig at det etter 
seponering ikke er noen forkjell i frakturrisiko i de to gruppene. Den solide reduksjonen i 
contralateral cancer holder seg også, og er etter 9 år 2,5% mens Tam ligger på 4,2%. Til 
sammenligning er kumulativ risiko for ca mamma i gjennomsnitt 0,7-0,8 per år hos de som 
ikke får antiøstrogener, dvs 6-7% (fig 26 og 27). 
 

 
 
Den dårlige nyheten er at en fortsatt ikke får en signifikant forbedring av den totale 
dødligheten (OS). Da det ble brakt opp i diskusjonen svarte Cuzik at det ville han heller ikke 
forvente fordi hos disse i gjennomsnitt 71 år gamle kvinnene, var nær halvparten av 
dødsfallene ikke cancer relatert. Han mente at formålet med behandling var å unngå residiv og 
død av ca mamma. Aksepterer man det er det vel rimelig å konkludere med at AI gir en 
forbedring i forhold til TAM på absolutt 2,4%.  
 

MR som screening av høyrisiko kvinner og som metode for å påvise 
Ductalt Carsinoma In Situ (DCIS) 
En gruppe fra Amsterdam presenteret resultater fra screening av kvinner med en kalkulert 
livstidsrisiko for brystkreft >15% (abstr 42). I alt 2283 kvinner var inkludert med en 
gjennomsnittsalder på 40 år og en median observasjonstid på 5,3 år. 427 var BRCA 1 og 173 
BRCA 2. Screeningmetoder var klinisk undersøkelse hver 6 måned og mammografi/MR hver 
12. De fant ialt 94 maligne tumores hvorav 19 DCIS (20%). Relativ sensitivitet for klinisk 
undersøkelse var 21%, mammografi 44% og MRI 69%. De hadde 13 intervallcancere og 10 
av dem var BRCA 1 pasienter. Spesifisiteten for klinisk undersøkelse var 98%, mammografi 
95% og MR 90%. Hos BRCA 2 pasientene var 38% av svulstene DCIS.  
 
De var bekymret for den høye intervallcancer raten hos BRCA 1 pasienter som jo også har 
trippel negative tumores med dårlig prognose. Det er det etter min oppfatning grunn til og 
støtter NBCG’s anbefaling av profylaktisk mastektomi hos disse kvinnene i 40 års alder etter 
ooforektomi i 35 års alder. 
 
De hadde ingen kommentar til den slette sensitivitetten for klinisk undersøkelse, som forøvrig 
også påviste store cancere i forhold til de andre modalitetene. Dette funnet støtter at vi i Norge 
nå har utelatt klinisk undersøkelse i screening av høyrisikokvinner. 
 



Kuhl, radiolog fra Bonn, rapporterte fra en undersøkelse hvor de sammenligner mammografi 
og MR hos kvinner som er henvist for brystrelaterte sykdommer med fokus på MR’s evne til 
å diagnostisere senere histologisk verifisert DCIS sett i realsjon til mammografi. Det har vært 
akseptert at mammografi er best for dette formålet pga evnen til å påvis mikrokalk. Hun viste 
at dette ikke holder, at MR er overlegen og at en rekke DCIS grad III ikke er kalkholdig. Hun 
har også en langt bedre sensitivitet for DCIS påvisning enn Amsterdamgruppen. Hun 
kommenterte dette i disksjonen, og sa rett ut at det var fordi de ikke hadde spesifikk nok 
kriyterier for å finne DCIS, særlig grad III som ofte hadde nokså subtile MR funn. Hennes 
sensitivitetstall fremgår av figur 28. 
 

 
 
Hun ble spurt om kostnytten ved å bruke denne modaliteten på alle henviste pasienter, men 
slo det bort med at et kvinelig spart hadde sin egenverdi uansett. Hvilke konsekvens dette skal 
ha for bruk av MR i Norge utover at vi bør bruke denne modaliteten for høyrisikokvinner 
under 60 år, er jeg meget usikker på. Vi har så lite MR kapasitet at det foreløpig neppe er 
grunnlag for en indikasjosutvidelse. 

Multidisiplinære guidlines i det amerikanse National Cancer Center 
Network (NCCN) 
Dette var en spennende gjennomgang av metodene et omfattende nettverk av størrre 
amerikanske cancersenter har for å utvikle handlingsprogramme for diagnostikk og 
behandling for de fleste cancerformer innkludert brystkreft. Ligner endel på det 
Kunnskapssenteret ved Folkehelseinstituttet nå forsøker å få til, og resultatet ble svært likt det 
NBCG gjennom alle år har hatt i ”Blåboka” www.nbcg.no. Hovedforskjellen til 
Kunnskapssenterets metode er at i dette nettverkets panel sitter det bare fagfolk fra alle 
spesialiteter som driver med diagnostikk og behandling med et unntak og det var en 
representant for pasientforeningene. De har siden 1995 oppdatert handlingsplanene en gang 
årlig. De er basert på 3 nivå kunnskap og et fjerde ”uenighetsnivå” der de ikke kan oppnå 
konsensus om et forslag: 

http://www.nbcg.no/


• Kategori 1. Konsensus baser på høynivå kunnskap 
• Kategori 2a Konsensus basert på lavere nivå kunnskap 
• Kategori 2b Ikke absolutt konsensus, men ingen større uenighet i panelet basert på 

laver nivå kunnskap 
• Stor uenighet i panelet om anbefaling. 

Hovedprinsippet blir altså at der de ikke har høyt nivå kunnskap, fylles gapene ut med 
panelets praktiske erfaringer under forutsetning avv konsensus. Prinsippet er illustret i fig 29. 
 

 
 
For de som er interessert finnes 2008 guidelines under www.nccn.org

Behandling av symptomer som følger behandling for cancer 
mamma 
Interessant foredrag av Charles Loprinzi om et tema det både forskes og snakkes lite om. 
Det dreier seg om plager som: 

• Vaginal tørrhet 
• Manglende/redusert libido 
• Fatigue 
• Kjemoterapi indusert neuropati 
• Hetetokter, palpitasjoner og nattesvette 

 
Skjedetørrhet er i to studier rapportert å forekomme hos 36-71% av pasienter som er 
behandlet for brystkreft. Det finnes tre behandlingsalternativ: 

• Ikke østrogenholdige fuktighet/smøremiddel som han ikke hadde mye tro på 
• Vaginal østrogen som krem eller stikkpiller. Det fungere bra og kan derfor brukes hos 

kvinner som står på tamoxifen. Men det suges opp et signifikant nivå av østrogen fra 
skjeden.  Behandles pasienten med tamoxifen blir østrogenet effektivt utkonkurrert og 
representerer dermed ingen fare. Situasjonen er helt anderledes dersom kvinnene står 
på aomataseinhibitorer. Der er østorgenproduksjonen nær 100% stoppet og da er det 

http://www.nccn.org/


svært sannsynlig at resorbert østrogen kan ha en uheldig effekt. Vaginalt østrogen 
anbefalses derfor ikke hos disse kvinnene. 

• Pilokarpin 5 mg per os daglig har vært prøvd ved øre-nese-halskreft hvor 
strålebehandlinge kan gi munntørrhet. Effekten har vært vekslende. I en ganske liten 
studie presentert på ASCO i fjor (abstr 8099), ble det rapportert at noen få pasienter 
hadde en ”markert forbedring” i sin skjedetørrket av pilokarpin po. Ingen av de 
tilstedeværede på det norske oppsummeringsmøtet hadde noen erfaring med dette. 
Skal dette forsøkes bør det vel skje som en klinisk studie 

 
Når det gjalt libido hadde foredragsholderen forsøkt testosteron, men uten målbar effekt. 
Også her var han nihilistisk, men mente at samtaler kunne hjelpe, men at det da måtte skje 
med spesialtrent personell 
 
For fatigue hadde han samme nihilstiske holdningen til medikasjon med et unntak, ginseng i 
doser opptil 1000 mg daglig. Han advarte likevel mot sin egen studie av ginseng og mente at 
den måtte etterprøves. Beste evidens for tiltak med effekt på fatigue var at fysisk aktivitet er 
bra.  
 
For kjemoterapi indisert nevropati var gabapentin og vitamin E prøvt uten effekt. Så også 
her var han egentlig uten forslag. Eneste unntak var at for paxitaxel indusert akutt 
smertesyndrom hadde paroxetin (Seroxat, Paroxetin)10 mg x1 en viss effekt 
 
For hetetokter hadde paroxetin  i doser på 10 mg daglig og gabapentin (Neurontin) i doser på 
800 mg x 1 bedre effekt enn plasebo, og kan være verdt å forsøke. Effekten kommer etter 1-2 
ukers bruk og frekvensen av hetetokter er redusert med rundt 50% i fohold til basalverdi før 
medikasjon. Det er imidlertid vert å legge merke til at plasebomedikasjonen ga en rundt 30% 
reduksjon. Venlafaxin (Efexor) tbl 37,5 mg x 2 ble ikke nevnt av foredragsholderen, men har 
vist lignende resultater og har vært mest benyttet i Norge 

Sentinel node (SN) teknikk og betydning av mikrometastaser 
Generelt var det forholds lite av spesifikk kirurgisk interesse under symposiet. En sesjon om 
sentinel node åpnet med et innlegg (abstr 51) fra B Fishers NSABP gruppe om det var mulig å 
avstå fra komplett aksilletoilette dersom en SN var positiv. Denne trialen, som rekrutterte 
5611 pasienter i perioden 1999-2004, var en randomisering i to grupper: Gruppe 1: SN og 
deretter aksilletoilette (AT) uansett SN svar og Gruppe 2: SN alene dersom SN var negativ. 
Som alle andre fant de flere positive SN i gruppe 2, 41,5% mot 35,5% i gruppe 1. Den vanlige 
tolkningen er at SN alene blir nøyere undersøkt av patologene enn når de skal se på alle 
lymfeknutene i aksillepreparatet. Som i et annet abstrakt (54) viste de at mye 
lymfangiogenese predikerer for ikke SN metastaser. De hadde opp til 9 SN i noen av de 
inkluderte pasientene, noe som nærmer seg et komplett AT. Deres noe flaue og lite 
anvendelige konklusjon for oss som kan SN teknikken, var at dersom man hadde små tumores 
< 5mm med mer > 5 SN og uten lymfangiogenese, så kunne man kanskje avstå fra 
aksilletoilette. På spørsmål om hvorfor det ikke hadde med mål på mikrometatsaene, var 
svaret at å måle mikrometastasene hadde ikke vært del av protokollen, og at de ikke hadde 
midler til å etterinnkalle og ettergranske preparatene. Det er jo riktig synd, fordi der hadde 
man hatt et flott materiale for å finne ut av hvilke størrelse mikrometastasen skal ha for å bety 
noe for prognosen 
 
En som svarte noe bedre på dette var Nora Hansen fra Santa Monica, et av pionersykehusene 
for SN teknikken. Hun klassifiserte SN hos 790 pasienter ved hjelp av H+E farging og 



immunhistokjemi mot cytokeratin i NO dvs ingen met, ITC < 0,2mm, mikromet 0,2-2,0mm 
og makromet > 2mm. Hun fant ingen forskjeller i hverken DDFS eller OS mellom N0, ITC 
eller mikromet etter 8 års observasjon. Problemet er imidlertid at hele  76,5% av pasientene 
hadde fått en eller annen form for adjuvant behandling og selv i NO gruppen hadde over 60% 
fått slik behandling (fig 30) Hennes konklusjon var også temmelig defensiv og uklar: 
Behandlingsbeslutninger blir tatt pga metastaser i SN og det er uklart om de affiserer 
DFS/OS. Hun henviser til at man må avvente svar på nye randomiserte trials. 
 

 
 
Mer spennede var et foredrag (abstr 53) som anvendte en genmetode, RT-PCR  
”GeneSearch”, som måler de to markørene cytokeratin 19 og mammoglobin som som er 
markører for epitelceller. De hevdet at de hadde justert sensitiviteten på assayet slik at de 
måtte ha minst 2000 celler i undersøkt vev for å få positivt utslag. En ITC gruppe skal 
angivelig ha cirka 1000 celler. De sammenlignet så peroperativ bruk av denne metoden med 
frysesnitt. Fasit var endelig histologi med H+E farging. Resultat mht sensitivitet og 
spesifisitet av av metoden i forskjellige settinger fremgår av figurene 30 og 31. Den er altså 
klart mer sensitiv, særlig på mikrometastaser, enn frysesnitt, men noe mindre spesifikk. Som 
fortrinn fremhevet de at den kunne gjøres av en bioingeniør uten patologstøtte fordi patologer 
var mangelvare. Videre at det tok 30-40 minutt å gjennomføre den og at den dermed kunne 
brukes peroperativt. Kostnadene med prøven ble ikke fremlagt 
 

 

Nyheter innen billeddiagnostikk – Functional Imaging 
To spennende foredrag om molekylær billeddiagnotikk ved brystkreft  hvor BJ Tromberg 
snakket om utvikling av non-invasive optiske metoder for å påvise brystkreft og i måling av 
behandlingsrespons. Hans gruppe utnyttet at forskjellige molekyler som finnes i normalvev og 
kreftsulster har forskjelig konsentrasjon. Eksempler er deoxyhemoglobin og oxyhemoglobin 



som vil være høyere og lipider som vil være lavere i kreftsulstene. Molekylene har forkjellig 
bølgelengede for maksimal absorbsjon (fig 32). Ved å sende lys med en definert bølgelengede 
kan de måle abssorbsjonen og lokalisere svulstene (fig 33) 
 

 
 
Særlig hos unge med tette bryst fikk de store forskjeller i absorbsjon mellom normalvev og 
cancer og det ble antydet at dette kunne gi muligheter for tett monitorering av 
høyrisikokvinner. De hadde også utviklet håndholdte prober for måling av lysabsorbsjon 
omtrent slik en gjør det med ultralyd. Med spektroskopiske metoder kunne de skille mellom 
godartede og ondartede svulster (fig 34). Vel så spennede var det at metoden synes å kunne gi 
en meget bra predikasjon på respons på neoadjuvant kjemoterapi (fig 35) med bedre samsvar 
enn MR på senere histologisk pT målinger. De menet at denne metoden kunne gi mulihet for 
hyppigere kontroller av unge kvinner med høy brystkreftrisiko og at den ville kunne få et 
fortrinn foran MRI ved at den var enkel, portabel og ikke særlig kostbar. På spørsmål ble det 
opplyst at produkjonskostnadene for det portable utsyret var rundt 60 000 kr. 
 

 
 
EL Rosen holdt et foredrag om Funksjonell billediagnostikk for bryst: Status for PET.  
 
Han definerte anatomisk billeddiagnostikk som en diagnostikk som baserer seg på endringer 
i størrelse, fasong og tetthet og som beskriver responser ved forandringer i størrelse. 
 
Funksjonell billeddiagnostikk definerte han som en metode som baserer seg på tumors in 
vivo biologi: perfusjon, metabolisme og molekylære struktur. Den måler responser ved 
forandringer i funksjonelle/molekylære prosesser i tumor. 
 
Det finnes flere funksjonelle billedmodaliteter: 

• MRI og MRI med spektroskopi (hvor Norge har en meget aktiv gruppe ved NTNU) 
• Positron Emisjon Tomografi (PET) ev kombinert med CT: PETCT 



• Single-photon Emission Computed Tomography (SPECT) 
• Optisk billeddiagnostikk som beskrevet over 
• Ultralyd med ekkodoppler 

 
Den vanligste isotopet ved PET er fluorodesoxyglucose som har den egenskapen at isotopen 
akkumuleres i celler med høy glucosemetabolisme slik de fleste kreftceller har. 
 
I primærdiagnose av brystkanser har PET ikke noe for seg. En metanalyse av 13 uavhengige 
studier (Sampson 2002) viste en sensitivitet på 89% og en spesifisitet på 80% altså klart 
dårligere en den enklere og billigere mamaografien og mye dårligere en MR mht sensitivitet. 
Heller ikke for diagnostikk av axillemetastaser er PET oppløftende. I forskjellige, stort sett 
små studier, fant man mellom 20 og 85% sensitivitet, de fleste mellom 40 og 60% 
 
Mht metatisk sykdom var han heller ikke særlig positiv til bruk av MR ved ca mamma. For 
benmetastaser må man blant annet være klar over at  PET ofte gir falsk negative funn. Det 
gjelder særlig for sklerotiske benmetastaser. Han var derfor negeativ til å bruke PET som 
eneste modalitet for å screene for metatsatisk ca mamma feks ved lokalavansert sykdom. For 
skjelett var TC-99 MDP scitigrafi klar den beste selv om PET var bedre for lytiske lesjoner. 
Han slo derfor fast at for ben var disse to metodene komplementære.  
 
Der PET virkelig kunne gi et bidrag, var dersom man vurderr omfattende inngrep pga lokale 
residiv (feks ribbereseksjoner): PET er nemlig en god modalitet for å påvise retrosternale 
metastaser som jo da kan være en kontraindikasjon for forsøk på store kurative inngrep. 
 
I sin sammenfatning mente han:  

• At PET ikke var indisert for tidlig ca mamma. 
• At den kunne være til nytte ved utredning av lokalavansert sykdom 
• At den kunne være nyttig ved restaging i forbindelse med lokoregionale residiv og ved 

stigende tumormarkører der andre modaliteter ikke har gitt napp. 
• At man må huske at PET er dårlig til å påvise sklerotiske bemetastaser 

ATLAS (Adjuvant Tamoxifen, Longer Against Shorter)en randomisrt 
studium av 10 versus 5 år adjuvant kjemoterapi blandt 11 500 
kvinner – preliminære resultat 
Sir Peto presenterte igjen. Resultatene var meget preliminære og blandt annet preget av at 
bare 55% av svulsten3e var testet for hormonreseptorstatus. Resultate var en svakt tendens til 
at 10 år ga noe bedre overlevelse en 5 år, men for lite il at man foreløpig kan trekke noen 
praktisk klinisk konsekvens av funnet. 
 

Systems biology and targeting the HER network in the treatment of 
breast cancer 
Referatet begynner å  bli langt, men jeg kan ikke avslutte det uten å nevne symposiet med 
overnevnte tittel. Særlig Kent Osborn holdt et foredrag om de fire HER onkogene og nære 
slektinger som østrogen reseptor (ER), Epithelial Growth Factor Receotor (EGFR) og Insulin 
Growth Factor Reseptor (IGFR) som det virkelig var til å bli klok av (håper jeg for dette er 
vanskelig!). Det HER-signalerende nettverket består av inputs via ligander og deres tihørende 
reseptorer, som gir positiv stimulering til celledeling og bremsende negative kontrollsirkler 



som kan lede til celledød (apoptose). Output er at det dannes transkripsjonsfaktorer som leder 
til proliferasjon, migrasjon, diffrensiering oog eventuelt apoptose (fig 36) 
 

 
 
Nå er det et kjent fenomen at det ofte oppstår resistens for blokkeren av HER2, det 
monoklonale antistoffet trastuzumab (Herceptin), ved at andre kaskader i nettverket blir 
overaktive som kompensasjon for at HER 2 er blokkert. En strategi for å unngå dette er å 
blokkere flere av reseptorene samtidig for å unngå resistensutvikling. Det finnes en lang liste 
av antistoffer som virker på forskjellige av HER reseptorene (i figur 37 markert med sine 
respektive nummer). Ved å blokkere flere av dem slik figur 37 og 38  viser er det oppnådd 
100% stopp i cellevekst i cellekultur mens bruk av bare en eller to får cellene til å prolifirere 
igjen etter noen tid (fig 39 og 40). Dette prinsippet prøves nå ut klinisk. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Enkleste måte å sammenfatte dette på er å bruke Osborns egne sammendrag: 
 

 
 
Ellers er å berette er det at vi hadde et meget bra sammenfatningsmøte ledet av Erik Wist og 
at noen av oss også hadde utenomfaglige aktiviteter på puben ”Dirty Nelly” 
 



 
 
San Antonio har et trivelig sentrum selv om temperaturen i luften ikke var mye å skryte av 
denne gangen. At dollarkursen er lav og kjøpesentraene nord i byen svære, ga mange påskudd 
til storstilt julegavehandel til seg selv og andre. 
 

 
 
Så står det igjen å ønske medlemmene av Fagmedisinsk forening for Bryst- og 
endokrinkirurgi (FMBE), og andre som måtte lese dette sammendraget, en riktig god jul og et 
godt nytt år. For FMBE blir det et spennede år. Den store utfordringen er etter min oppfatning 
å gi LIS kandidatene et godt utdanningstilbud og dermed bidra til et faglig løft og høyere 
status for spesialiteten blandt unge leger som skal velge sin karrierevei. Jeg ser frem til å 
samarbeide med det nyvalgte styret for å møte denne og andre utfordringer i 2008 
 
Rolf Kåresen 
Leder av FMBE 
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