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Noen inntrykk fra EBCC-8,
Wien, 21.-23. mars 2012

v/Roald Jarl Guleng,
seksjon for bryst- og endokrinkirurgi,

Sykehuset Østfold Fredrikstad.

Vårsol, vennlighet og stødig organisering var rammen om den åttende europeiske
brystkreftkongress, i Austrian Center Vienna. Det var ca 3700 deltakere, færre enn i Berlin i
2008 og i Barcelona 2010, da antallet var ca. 5000. Dette var den fjerde EBCC jeg var på. Jeg
synes disse europeiske kongressene er hyggelige og gir mye.

Det var mye kirurgisk stoff, 129 av 618 abstracts var under overskriften ”surgcial abstracts”.

Noen hoved- sessions fokuserte på utfordringer i den kliniske hverdag.
Jeg konsentrerte meg om tre slike hoved- områder:

• Brystkreft hos eldre.
• Onkoplastisk kirurgi.
• Toxisitet ved AI hemmere.

-    Pluss litt av hvert annet.

Austria Center Vienna                              UN bygningen lå like ved Austria Center Vienna.
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1. BRYSTKREFT HOS ELDRE.
 “Controversial Issues in the Management of the Elderly breast Cancer
Patient”.
Et ESSO (European Society of Surgical Oncology) – symposium.

Dette var relevant. Ofte har vi pasienter høyt oppe i årene, der klinisk skjønn og pasientens
ønske utfordrer NBCGs veiledende retningslinjer. Hvor sterkt bør vi for eksempel anbefale
strålebehandling til en skrøpelig dame på 83, som fikk fjernet en liten, ER positiv tumor
brystbevarende? Vil hun leve lenge nok til at lokalt recidiv er sannsynlig? Kunne endokrin
behandling utenom protokoll være et alternativ?

Hvem er ”eldre” i denne sammenheng? Dette er ikke klart i litteraturen, og det har endret seg.
I geriatrisk onkologi er ”eldre” 65 – 75 år ;  >75 er ”oldest elderly”.
Viktigere enn kronologisk alder er ”fitness” og comorbiditet.

E. Bastiaanet (NL) pekte på at dette er en stor og voksende gruppe brystkreftpasienter, en
gruppe som mangler internasjonalt anerkjente behandlingsanbefalinger. Kort forventet
levetid, konkurrerende dødsårsaker (komorbiditet) samt pasientenes eget valg må veie med i
en helhetsvurdering.
Tall fra det nasjonale kreftreg.(NL) viser at eldre sjeldnere opereres, og de som opereres
oftere får gjort mastectomi, de får sjeldnere strålebehandling, mindre kjemoterapi og oftere
endokrin behnadling.
Det fryktes at det skjer en underbehandling av denne aldersgruppen, men samtidig er det  fare
for å overbehandle. De eldre har ikke fått del i de siste tiårs generelle bedring av prognosen
ved brystkreft. Derfor mistenkes underbehandling. Samtidig øker risikoen for farlige
komplikasjoner ved  cytostatikabehandling. Det er en balansegang her.
Kunnskapen om gruppen er begrenset. Randomiserte studier r det lite av.

C. Marcopolous (Hellas): Ca. 40% av de som får brystkreft er over 65. Det er en myte at
brystkreft er mindre dødelig hos eldre. Tvert om er 5- års brystkreft- dødelighet hos pas over
75 år 8% , mot 5% hos dem i aldersgruppen under. Men konkurrerende dødsårsaker blir
viktigere enn brystkreft over en viss alder.
Individuell vurdering må til. En artikkel fra MD Anderson om brystkreftpas >83 år pekte på
underbehandling. ”Fitness” heller enn alder burde i større grad styre behandlingen. Den som
er ”fit” kan få kjemoterapi og strålebehandling som de andre, mens den  som er ”frail” må
vurderes mer individuelt: Komorbiditet, livskvalitet, forventet levetid.

R. Jakesz (Østerrike) tok for seg hormon- terapi. ER pos tumores er vanligere hos eldre, og
disse har i utgangspunktet bedre prognose – dvs. så lenge pasienten tar medisinen, og den skal
tas i 5 år. Derfor er det viktig at disse følges opp av legen. ”Tar du medisinen?” TAM
reduserer mortaliteten med 50% og AI er enda bedre. Kontralateral brystkreft reduseres med
50%.

Event- rater, % per år etter operasjon for brystkreft, hos eldre:
Samme bryst:          1,1% tilbakefall per år.

          Kontralaterale bryst: 0,7%
Fjermnetastaser. 3% per år.
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Brystbevarende inngrep er viktig for mange elder.”Also the elderly pastient loves her
breast”.
Aromatasehemmer før operasjon gir ofte god respons, kan gis 8 – 12 måneder, men kirurgi
bør gjøres som endelig behandling.
Margit Leidenius, Finland. DSIC, oppfører den seg annerledes hos eldre? Det kan se slik
ut.
Overbehandles DCIS hos eldre? Trolig. Hos pas > 80 er numbers needed to treat (NNT)
med strålebehandling, etter operasjon for å hindre ett tilbakefall 11 for grad 3, 29 for lavere
grad. TAM reduserer også risikoen ved DCIS, Relativ risiko (RR) med Tamoxifen var 0,6
for samme bryst, 0,4 for kontralateralt bryst. Hun refererte til artikkel i The Breast 2011 om
”Tailoring of treatment og DCIS in the elderly”.
Hennes forslag: Beste behandling er kirurgi. Hvis pasienten er i god form (”fit”): Strålebeh i
tillegg som vanlig. Hvis ikke, vurdere Tamoxifen.

Debatt: Kunkler (UK) mot Liefers (NL)  Er strålebehandling (RT) en standard del av
brystbevarende kirurgi hos eldre pasienter?
I sin ”case against” (gjalt eldre pasienter) pekte Liefers på en  artikkel fra NEJM 2004;
351… om Lumpectomi og Tamoxifen til eldre. I forskjellige høye aldersgrupper ved
forskjellige comorbidity scores var numbers needed to treat (NNT) for å hindre én
påfølgende bryst- event fra 38 (noe yngre, friskere) til 125 (de eldste og skrøpeligste).
I Nederland er andelen brystbevarte hos eldre rel lav, i Irland mye høyere, men i begge land
avtar antall som får strålebehandling omtrent likt og er omtrent likt for dem i  høy alder.
Likevel er det ingen forskjell i overall survival.
Hans konklusjon var å tilby strålebehandling etter brystbevarende kirurgi bare til utvalgte
grupper av de eldste, styrt av tumors størrelse, grad, comorbiditets- score, og pasientens
valg. Kriteriene ble ikke definert nærmere.
Hans slagord var de Hippokratiske: ”Primum nil nocere” og ” In dubio abstine”.
Motparten atgumenterte godt for at strålebehandling etter reseksjon bør være standard, også
for de eldre.

Forsamlingen stemte med ca. 50 – 50 på hver av de to standpunktene, dvs. uavgjort.

Hva med axilledisseksjon ved pos SNB hos en eldre, skrøpelig pasient? Det er som kjent en
operasjon med ikke ubetydelig morbiditet. Overbehandler vi her?
Catalliotti (IT)  argumenterte for å utelate axilledisseksjon i en del tilfelle basert på bruk av et
nomogram, for å anslå sannsynligheten for andre axillemetastaser der SN var positiv. Ved pos
frysesnitt (makrometastase) gjorde han axilledisseksjon. Og da gjerne ikke særlig radikalt,
særlig hvis det ikke var palpable glandler. ”1,5” nivås disseksjon ble foreslått av ham eller en
annen av foreleserne, forutsatt moderat affeksjon og normalt peroperativt palpasjonsfunn..
Hvis parafinsnittet likevel viste metastase, foreslo han å avstå fra axilledisseksjon hos en eldre
pasient.

E. Rutgers (NL) sa: ”I am convinced that we treat far too many axillas in breast cancer with
only limited benefit”.
Han minnet om at ved neg SN er det fortsatt 5 – 7 % som har axillemetastaser når
axilledisseksjon gjøres (falske neg SNB), og likevel var axillle- recidivraten etter SNB alene
bare 0,3% eter 3 år. Det betyr at disse oversette axillemetastasene er uten klinisk betydning,
bare 2% av axillene med etterlatte metastatiske lymfeknuter (0,3% x 7%) fikk recidiv etter 3
år. Det er som kjent færre enn etter axilletoilette.
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Når det gjelder axillestatus’ rolle for prognosebestemmelse og valg av adjuvant behandling,
mente han at det er av mindre betydning nå, det er tumors egenskaper (størrelse, grad,
reseptorer, K67) som avgjør.
Noen mindre serier støtter utelatelse av axilledisseksjon ved pos SNB, men resultatet av den
store AMAROS trial (lukket i 2010) ventes i 2013. Der er SN pos pasienter randomisert til
enten strålebehandling alene eller axilledisseksjon. Selv avstår han allerede nå hvis tumor er
”favourable”, og pasienten får strålebeh. og adjuvant systemisk behandling.
Han oppsummerte.

• Radiotherapy provides excellent regional control.
• Primary tumor dictates adjuvant treatment
• Morbidity of radiotherapy seems lower than after axillary dissection.

Til slutt på dette symposiet, oppsummerte dr. Audioso (UK):
• Cancer hos eldre skal tas alvorlig, også brystkreft- dødeligheten øker med årene.
• Kirurgi er viktigste behandlingsform og kan om nødvendig gjøres i lokalbedøvelse,

dagkirurgisk med en operativ mortalitet på i størrelsesorden 1 promille.
• Axillen: SNB er standard.
• Vitenskap: Randomiserte studier mangler og er upraktiske i denne sammenheng, Gode

observasjonelle studier kan gi mye. Han oppfordret til det.
• Geriatric assesment. Nyttig at klinikere lærer noe om dette. Redskaper finnes:

”VES – 13”, ”GFI” og andre evalueringsmetoder.
• Viktigst: Å høre på pasienten, særlig på den gamle pasient.

Tror Wien må være kake- hovedstaden.

Alders- fokuset fortsatte i det kliniske symposiet

Why does age matter?

S. Loibl fra Frankfurt: Breast cancer in the young. 25% av brystkreftpasientene er under
40 på diagnosetidspunktet, 10% under 35.Yngre har oftere cancere som er ER neg, PgR neg,
og av grad 3, i en studie var hele 34% av tumores hos pas under 40 år trippel negative, 21%
var HER-2 positive, bare 17% luminal A, 27% luminal B.
Aldersgruppene fra under 30 til 40 -45 oppfører seg noenlunde likt mht overlevelse, disse
skiller seg nokså klart fra aldersgruppene over, med dårligere prognose. Også ”low risk”



5

cancere som luminal A har dårlig prognose hos yngre, mens basal- like cancere har omtrent
samme prognose som hos eldre.

• ”No young woman with breast cancer is low risk”.
• Do young women do better with neo- adjuvant compared with adjuvant? “Yes”.
• ER positive?  Also the very young must have TAM.
• GnRH in addition? Yes.
• Zoledronic acid? If over 40: Yes.
• Need more RT? Yes. Better local control and survival.
• Breast conserving surgery? Yes, can be done as for patients over 35.
(I NBCG retningslinjene åpnes for det samme, men med årvåkenhet overfor risikofaktorer
for lokale recidiv.)

L. Biganzol, Prato: Surgery in the elderly.
Screening opp til 74 år synes å redusere dødeligheten og anbefales I flere europeiske land.
Adjuvant kjemoterapi: har mindre evidens å bygge på, da færre eldre har deltatt i studier.
Begrens antracykliner og Taxaner til friske eldre.
Behandlingsrelaterte dødsfall øker med alderen.
Men: Av kvinner på 80 eller mer dør opp mot 40% av sin brystcancer, og underestimering av
forventet levetid og helsetilstand er i seg selv en risiko.

         
Donau.                                                                         Donaukanal.

oooooooooooooooooooooo

2. ONKOPLASTISK KIRURGI OG PRIMÆR REKONSTRUKSJON.

Kongressens dag 2 ga stor plass til dette temaet. Det var bidrag fra Paris (K. Clough),
Barcelona (Isabel Rubio) Edinburgh (Michael Dixon) , og fra det tyske brystkreftsenter i
Düsseldorf på poster og gjennom intervju i kongressens bulletin med dets leder dr. Mahdi
Rezai.

Sistnevnte forteller at 220 brystsentra i Tyskland rapporterer til et nasjonalt senter lokalisert til
hans enhet Luisenhospital Breast Center i Düsseldorf,  40.000 nye brystkrefttilfelle årlig. År
2000 fikk 64% utført brystkonserverende kirurgi, i 2010 var tallet 72%.
I en fransk spørreundersøkelse fra 2010 ble det rapportert nøyaktig samme tall, 72% og 28%.
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I Luisenhospital Breast Center har man et utdanningsprogram i seks moduler for brystkirurgi,
Düsseldorf og Milano samarbeider (European Academy of Senology). Av andelen som
fortsatt får mastectomi, var det i Tyskland kun 17% som ønsket sekundær rekonstruksjon.
(EBCC bulletin nr 3, s 12). Andel primære rekonstruksjoner er økende.
Fra samme enhet  redegjøres kort i poster (abstract 597) for 5 hovedprinsipper for
onkoplastisk kirurgi hver med standardisert indikasjonsstilling og utførelse. Fra nov 08 til nov
11 fordelte 952 brystbevarende operasjoner seg slik:

1. Glandular rotation. 58%
2. Dermoglandular rotation 16%
3. Tumoradapted reduction mammoplasty 14%
4. Thoracoepigastric flap 3%
5. Latissimus dorsi flap 9%

Men hvor mage av disse ville vi kalle ”onkoplastiske” prosedyrer? Krishna Clough i Paris har
laget en kassifisering av fire ”nivåer” av brystkonserverende kirurgi og et ”atlas” for tumores i
de forskjellige kvadranter.

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.
Se også 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.

Level 1 er det vanligste og enkleste. Defekten lukkes ved underminering av hud og kjertel
som så kan fylle defekten. Det Rolf Kåresen har kalt ”låvedørsprinsippet”. Brukbar inntil 20%
excisjon, og gir godt resultat hos ca. 90%. Begrepet ”lumpectomi” går inn under level 1,
foutsatt underminering.

Level 2 kirirgi er nyttig når fra 20 – 50% av brystet må excideres. Clough definerer dette
nivået slik: mer enn 20% reduksjon, hud må excideres, mammoplastikk / modellering i en
eller annen fasong må gjøres.
Det er nok  level 2 som best tilsvarer det vi kaller ”onkoplastiske prosedyrer”.

”Level 1 og 2 should/ can be done by the general breast surgeon”. (Clough)

Level 3 og 4 innebærer lapper fri og ikke fri, og er vanligvis plastikk kirurgens domene.

 Isabel Rubio , Barcelona: Oncoplastic surgery: Increasing surgical options for breast
cancer patients.
Hun hadde gått i skole hos K. Clough, Paris. I Spania gjøres disse operasjonene noen steder
av brystkirurger, noen steder sammen med plastikk- kirurg, eller bare av plast. kir.
Hun gikk raskt gjennom hoved- teknikkene:

• Pedikkel for NAC (areola) nedad for reseksjon oppad.
• Pedikkel oppad for reseksjon i nedre del av brystet.
• Round Bloc (Smultring) areolanært  i alle kvadranter for mindre tumores i middels til

små bryst.
• J- mammoplastikk i nedre laterale kvadrant.
• Grisotto, med hud- øy caudalt for areola på de-epitelialisert pedikkel ved reseksjon av

retroareolær tumor, dvs sentral reseksjon.
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• Øvre mediale kvadrant, medialt i denne? Hun nevnte den, i et glimt som dessverre var
for raskt for meg.

Nippelsparende mastestomi fikk bred omtale. Dette er vist å være trygt når tumor er >  1 cm
eller mer fra areola. Frysesnitt av vevet bak areola må gjøres. Flere studier viser lav lokal
recidivrate, og oftere i huden omkring enn i areolaområdet. Frysesnitt viser involvering hos 5
– 10% , og da må nipple- areola komplekset (NAC) fjernes.
Nekrose av NAC er rapportert i 1 – 17% , vanlig omkr 5%. Kan trolig reduseres ved at
mastectomien gjøres gjennom lateral incisjon. Pasienten må ikke røyke.

Hva med multisentrisk sykdom? Også her kan brystbevarende kirurgi gjøres, forutsatt ”Wide
resection through one incition that can provide a satisfactory cosmetic outcome” (Hun nevnte
noe hun kalte NCCN guidelines)

Neoadjuvant behandling? Gis av mange også før brystbevarende kirurgi, også før level 2
kirurgi. Hele 35% i serien fra Düsseldorf fikk dette (abstract 597).
RT boost? Senker LR- raten.

Clips i tumorsengen? Ja, for å veilede strålebehandlingen. Må være MR kompatible.

Intraoperativ vurdering av marginene? Ja, når vev flyttes. Rereseksjoner blir vanskeligere,
mastectomi må ofte gjøres ved ikke fri margin.

• Kirurgen vurderer preparatet makroskopisk.
• Noen bruker frysesnitt (I Wien bl.a.).
• Margin Probe et nytt instrument, kan senke re- reseksjonsraten med ca. 50% iflg en

serie. Dyr i bruk, engangs prober.
• Faxitron, bilde perop. (abstract 612). Omtrent like effektiv.
• Intraoperativ ultralyd ved kirurgen. Lovende, også vist å kunne redusere re-

reseksjonsraten med ca. 50%.

Contralateral operasjon for symmetrisering? Ikke overdriv. K. Clough fortalte at noen
pasienter i ettertid nesten anklaget ham for å ha operert på det friske brystet. Mange
aksepterer assymetri, men ikke ”disfigurement” (vansiring). Bare ca. 20% av hans siste 200
pas fikk utført samtidig symmetriserende inngrep på motsatt side. Av de gjenværende 80%
var det bare 10% som ba om det i ettertid.

Dixon argumenterte mot standpunktet at multivokalitet/ multicentrisitet kontraindiserer
brystkonserverende kirurgi.
Flere artikler viser at det kan gjøres med like lav lokal recidivrate.
”Clear margins is all you need”.

Dixon viste flere videos, der han bl. a. demonstrerte teknikken med hydrodisseksjon langs den
subcutane fascie, ett tilfelle med  lipofilling og ett med fjernelse av et område med DCIS på
ca. 10 cm lateralt , via mammoplastikk. Dette lot seg gjøre med bra kosmetisk resultat, men,
som han sa,  pasienten må først informeres om at det mangler data som sier at det er trygt å
behandle DCIS > 5 cm brystbevarende..

Flere av hans pasienter hadde fått letrozol i 8 mnd eller mer preoperativt for å redusere
tumorvolumet.
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Praksis når det gjelder neoadjuvant behandling, dvs. kombinasjon av systemisk behandling og
kirurgi,  varierer tydeligvis mye.

“Breast conservation in controversial cases” (Clough). Mangler abstract.
Preoperativ kjemoterapi eller endokrin behandling kan øke andelen av brystbevarende kirurgi
med 40 – 70%.
I hvor stor andel av brystkreftoperasjonene er level 2 oncoplasty nødvendig? I hans senter i
Paris, Institute Curie, opereres ca. 650 nyebrystkreftpasienter årlig, 10% opereres med
onkoplastiske teknikker (level 2). I Wien var tallet 11%. I en større spørreundersøkelse i
Frankrike, som omfattet 13213 pasienter var tallet 11 % , men varierte fra 5 til 36%, det siste
syntes han var altfor høyt. Hans budskap var ”Make it simple!”
Level 1 fungerer godt for de fleste, og som han sa. ”A fool with a tool is still a fool”.
Man skal altså vise moderasjon med level 2 teknikker, særlig når man behersker dem.

De som trenger level 2 inngrep: Store tumores inkl DCIS, og tumores i nedre del av brystet og
retroareolært.

Han bruker stort sett bare 4 – 5 teknikker, nevnte:
1. Superior pedicled mammoplasty (Kan fjerne 150 – 300 gram nedad i brystet)
2. Round block technique (Smultring)
3. Inferior pedicled mammoplasty. (Øvre reseksjoner)
4. Racket incision, plasty.(Større reseksjoner I over lat. Kvadrant)
5. J- technique (lower outer quadrant.)
6. Grisotto, med hud- øy. For retroareolære tumores.

Han presenterte en serie på 250 pasienter operert med onkoplastisk teknikk (level 2):
• Median T= 2,5 cm, DCIS 3,3 cm.
• Vekt av resektat: 150 – 405 gram
• Involverte marginer. 13% (Ductale 8%, lobulære 16%, extensiv DCIS 31%)
• Ved ufri margin: Mastectomi 80%, re- reseksjon 20%.
• LRR (Lokal recidivrate) 1,7% etter 50 måneders follow- up.

Kurs om onkoplastisk kirurgi  ved Institute Curie:

Neste kurs: 23. – 25. mai og 1.- 3. november 2012.

Kontakt: info@parisbreast.com

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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3. HVORDAN HÅNDTERE BIVIRKNINGER OG TOKSISITET VED
AROMATASEHEMMERE.?

Spanderte halve dag 3 på dette, siden det er en dagligdags problemstilling på poliklinikken,
med mulige alvorlige konsekvenser.

Dr. P Neven, Leuwen, Belgia. Langtids- compliance ved AIs er et stort problem. 28,2%
sluttet med letrozol, 36% med exemestane.
I Leuwen forsøkte man med månedlige påminnelser pr. brev, men etter ett år var det ingen
forskjell på gruppene: Henholdsvis 23% og 25% i de to gruppene hadde sluttet.
”I feel like I am 100 years old!” sier noen. Da røyner det på for motivasjonen.

Hovedsaken er: Følg opp disse pasientene, spør om de har bivirkninger, spør om medisinen
tas.  Riktig effektive tiltak mangler, men noe hjelp kan gis ved bivirkninger.

1. Hetebyger, flushing. Er verre ved tamoxifen, men er likevel svært plagsomt for noen,
og viktigere som trussel mot compliance enn arthralgier. Rødme, palpitasjoner,
svimmelhet, angstelse, irritabilitet, søvnvansker. Mekanismen går via endring av setpoint
til termoreguleringen, og serotonin og noradrenalin spiller roller. Gode trials mangler.
Råd som gis:
• Unngå varme omgivelser (åpenbart),
• Fysisk trening hjelper, ble vektlagt, kanskje viktigste tiltak.
• Clonidin (Catapressan) hjelper noen.
• GABA- analoger: f. eks. gabapentine, har selv bivirkninger, og så  som så compliance!
• SSRIs eg fluoxetin. Hjelper en del pas., selv i små doser.
• Ganglion stellatum blokkade. 10ml lokalanestesi injiseres.  20 av 25 fikk det bedre,

men prosedyren gir forbigående Horners syndrom. Kan gjentas inntil 3 ganger.

2.Muskel- skjelettsmerter. Er en markør på lavt østrogen og at medisinen virker. Ca.
50% plages. Hender, føtter, skuldre, knær. Svekket gripekraft. MR viser fortykkelse av
seneskjeder og væske i disse hos ca. 66% av dem med symptomer. Hyppigst plaget er de
av ung alder, nylig menopause, gjennomgått kjemoterapi. Der er ingen systemisk
inflammatorisk prosess. Mange remedier prøves, men NSAIDs er best undersøkt.
Revmatolog W Bolten fra Wiesbaden minnet om kontraindikasjonene (Ulcus, bl.a.)og at
Naproxen synes tryggest hva hjertet angå, for det er relativt stor forskjell mellom
medikamentene. Kombiner med protonpumpehemmer hvis syrerelaterte problemer. Start
med full dose, reduser til effektiv dose.
Men også her: ”Exercise is the most important thing they can do”. All mosjon, gå, sykle,
men også vedlikeholde håndstyrken med stressballs eller lignende. Vitamin D kan
muligens hjelpe, der vit D nivået er lavt.
Spontant forløp: De fleste kjenner bedring eller blir kvitt smertene etter 6 – 18 mnd.

”Go back to Tamoxifen after 2 years if much, persisting  problems with AIs ”. Panelet
samstemte i det.

3.Seksuelle problemer. Tørrhet, dyspareuni, redusert libido. Mer enn ved Tamoxifen.
Førstevalg er lokale midler som senker PH til 3,5 – 4,5. (Repadina? Replens?) Østradiol-
holdige kremer lokalt? Hjelper, men ikke på libido. Ikke bekreftet langtids- sikkerheten,
absorpsjon skjer. Lokale androgener? Testosteron patch. Motstridende data.
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4.Kognitiv funksjon:  Trolig ingen reell negativ effekt av Aromatasehemmere, men
østrogener har en nevroprotektiv virkning til en viss alder. Tamoxifen synes å være verre
enn AIs her.

5.Lipider og cardiovaskulær risiko. Østrogen cardioprotektivt til ca. 60 års alder.
”Forsiktighet” tilrådd ved eksisterende hjertesykdom. Tamoxifen sikrere hos eldre mht.
hjertet, men farligere mht tromboembolisk risiko. Også her: Oppmuntre til fysisk trening,
sunn mat, og i tillegg kontrollere blodlipider hos utsatte pasienter.

7.Skjelett- helse. (Robert Coleman, Sheffield). Ingen forskjell mellom
aromatasehemmerne, som dobler risikoen for lårhalsbrudd. Dette normaliseres heldigvis
etter endt behandling. Allerede etter 3 måneder kan forandringer i trabekel- tettheten sees.
Hos tidlig postmenopausale pasienter, som er mest utsatt, sees et bentap på 1/6 i løpet av
tre år. Ved kjemoterapi- indusert menopause øker risikoen for stort AI indusert bentap.
Halvårlig Zoledronsyrebeh ble da anbefalt.  Men postmenopausal status er ikke alltid lett å
diagnostisere, særlig ved tamoxifenbehandling, som senker FSH. Ammenore betyr som
kjent ikke nødvendigvis postmenopausal status.

En grundig risikovurdering krever
a. anamnese (BMI, kosthold,røyking, alkohol, tidligere brudd, familiehistorie mht

hoftebrudd, leddgikt? Steroider?),
b. beintetthetsmåling,
c. noen ganger vitamin D- måling.

Ved vit D tilskudd angbefalte dr. Coleman (UK) 1600 IE vit D daglig.400IE er for lite.
Han foreslo å droppe kalktabletter, men heller gi vit D alene, og spise mer kalciumrik
mat. Begrunnelsen var at kalktabletter er som å spise kritt. Kanskje norske pasienter er
mindre kresne?
Ved ung alder og indusert menopause foreslo han Zoledronsyre (Zometa) 4 mg inj
hver 6 mnd..
Verktøy for måling av risiko: FRAX index. Se. www.shef.ac.uk./FRAX.
Artikkel: Hadj. &al. Ann. Oncol. 2011:22(12)

Stephans- domen.
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LITT AV ANNET JEG FANT INTERESSANT:

Abstract 460. A seven gene signature predicting benefit of postmastectomy
radiotherapy in High risk breat cancer. Tramm, Aarhus. Med bidrag fra Oslo- miljøet.
Ble tatt opp på poster discussion session. Genanalysen ser ut til å kunne identifisere de 25%
av pasientene som har liten eller ingen nytte av postop strålebehhandling.

Abstr. 458. Reirradiation plus hyperthermia (HT) for recurrent breast cancer. S.
Oldenburg, NL Gjaldt store locale recidiver på thoraxveggen. En miserabel situasjon de
fleste av oss ser fra tid til annen..
En serie på 583 pasienter fra 1982 til 2006 ble presentert. Median alder 58 år. Median
størrelse på recidiv 10 cm. 38% hadde fjernmetastaser. Behandling. Strålebeh, evt
kjemoterapi evt. endkrin beh..
Sentralt sto superficiell varmeterapi.( 41- 43 grader i en time, 1 – 2 ganger ukentlig.)
Responsrate 82%. Komplett respons 50%. Partiell 32 %.
”Refer earlier! Combine with surgery.”
Lav- dose cis platin ble nevnt.
 HT has radiosenzitising properties.
Sentralisering av denne utfordrende pasientgruppen til ett nasjonalt eller internasjonalt
senter ble anbefalt.

Abstr. 491. medical and personal reasons for no breast reconstruction after
mastectoly.Hequet & al, Inst. Curie, Paris.
Mastectomiraten var 26%, men bare 23,5 % ble rekonstruert. Flere årsaker , medisinske og
personlige kom fram i en spørreundersøkelse. Manglende informasjon var tydeligvis en
viktig årsak. 40% sa at de ikke hadde fått tilbud. Nå vil man gi standardisert informasjon om
sekundær rekonstruksjon ved Institute Curie.
Interessant undersøkelse også  i lys av det store fokus på brystrekonstruksjon  i massemedia
her i Norge.

Abstr. 212 Radio- guided occult lesion localisation vs. Wire guided.. Postma, NL
Trådmerking best.

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

BESTE FOREDRAG ?
Kanskje Valerie Beral, Univ of Oxford: ”The role of lifestyle, genes and bad luck in
women with breat cancer.”
”Vi vet mye om årsaksforhold.” startet hun med å si.
6,3% av kvinner i den vestlige verden vil få brystkreft før fylte 70 år, i landsby- Arfika er
tallet 1%.
Hun bygger på tall fra 200 epidemiologiske studier verden over.

• HRT (Hormonbehandling): RR1,3, blir null 12 år etter seponering.
• Barnefødsler: 10% risikoreduksjon per barn.
• Varighet av amming viktig og bidrar betydelig.

Amming pluss barnefødsler utgjør et fall i risiko fra 6,3% til 2,7 % ved 70år.

Annet, der fellesnevneren er ernæring og kalori- balanse:
• Alder ved menarche.
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• Kroppshøyde.
• Overvekt
• Alkohol. 10% risikoøkning per drink per dag.

Fjernes summen av ernæringsfaktorene gir et fall i risiko fra de nevnte 2,7% til 1,8%.

Se www.millionwomenstudy.org
Polygen risiko betyr ikke så mye i denne sammenheng, med RR fra 0,7 til 1,4. Tre affiserte
slektninger betyr en RR på 1,3.

I Europa er det 430 000 nye brystkrefttilfeller årlig.
Brukes årsaks- statistikk på disse vil modifiserbare faktorer utgjøre:
Alkohol: 9%
Fedme 9%
HRT (hormonmedikasjon) 2%

Dette er livsstilsfaktorer man kan gjøre noe med. De resterende 80% kan vanskelig influeres

(Økning av barnefødsler og amming   forutsetter en endring i de vestlige lands
sammfunnsorden. Men har noen sett på brystkreftinsidensen hos kvinner med mange barn i
vesten,  f. eks Smiths venner? ).

Til den enkelte kvinne som har fått brystkreft kan man ikke angi noen årsak.

MYE ER FORTSATT PÅ BEDDINGEN.

• Når det gjelder axillen skal det bli interessant å se resultatet av AMAROS studien.
Kan vi utelate flere axilledisseksjoner?

• Når det gjelder screening, er den største randomiserte studien i verden startet, der
halvparten av kvinner mellom 47 og 50 og mellom 70 – 73 tilbys screening. (A.R.M.
Wilson, Nottingham, i EBCC 8 bulletin 1, s 10). Overdiagnostikk ved screening er et
faktum, men anslås forskjellig, fra 4% (Duffy) til 52% (Jørgensen og Götzsche). I de
få randomiserte studiene med kontrollgruppe uten screening estimeres en
overdiagnostikk på fra 7 til 14% av de screeningoppdagete cancere. (Abstract E4).

• Når det gjelder nytten av geneprofil- undersøkelser, som 70 – geners signaturen
(mammaprint), EORTC MINDACT trial , som vesentlig gjelder prognostisering,
kan resultater ventes innen få år. Mulige prediktive gentester for å foutsi
behandlingsrespons eller resistens, som Theraprint, undersøkes også. Håpet er bl.a.
at flere pasienter som ikke har nytte av kjemoterapi kan identifiseres. E. Rutgers
(Bulletin 3, s.1) håper resultater av MINDACT og Tailor X trials vil bli lagt fram på
EBCC 9 i Glascow i 2014.
Skreddersydd behandling etter ”genetic fingerprint” er nok mange år unna. Bl.a.
mangler medikamentene.

• The breast unit. Organisering og akkreditering er godt i gang, men bare 140 av
1500 av Europas sentra er akkreditert i Seno- network. Noe å se nærmere på for
brystsentra her til lands?

Det var selvsagt mye mer, men dette får holde.
Dere andre som var der, suppler eller korriger meg gjerne.
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Vennlig hilsen,
Roald J. Guleng

PS.: EBCC-9 er lagt til Glascow, 19.- 21. mars 2014.


