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Sammanfattning 

Introduktion 
Vinkristin (VCR) är en mitoshämmare med ursprung i oleanderväxten Catharanthus 
roseus som sedan upptäckten på 1960-talet ingår i flera olika behandlingsscheman 
mot främst hematologiska tumörsjukdomar. Substansen administreras intravenöst 
med dosering per kvadratmeter kroppsyta och kännetecknande för vinkristinbehand-
ling är risken för neurotoxiska biverkningar. En takdos är satt för att förhindra dessa 
biverkningar, vilket innebär att vuxna individer sannolikt får en suboptimal behand-
ling. Baserat på beräkningar och djurförsök förväntas en liposomal beredning av VCR 
förändra farmakokinetiken i en riktning mot en större terapeutisk bredd för VCR. 
 
Syfte 
Denna litteraturstudie syftar till att undersöka om liposomalt vinkristin (VSLI) har 
några behandlingsmässiga fördelar jämfört med konventionellt VCR. 
 
Metod 
Informationsinhämtning har skett genom litteratursökning i databasen PubMed, på 
hemsidor till centrala såväl inhemska som utländska aktörer inom evidensbaserad 
hälso- och sjukvård, samt via sökmotorn Google. Sju kliniska prövningar, varav en 
randomiserad, utgör basen för resultatdelen. 
 
Resultat 
Studierna visar att VSLI kan administreras i högre dos än VCR (2,25 mg/m2 istället 
för 1,4 mg/m2 och med en takdos på 2,o mg) innan de neurotoxiska biverkningarna 
blir en begränsande faktor. Clearance för VSLI är lägre än för VCR, vilket medför att 
vävnaderna utsätts för en större exponering av aktiv substans. Detta medför sanno-
likt att andelen patienter som svarar helt eller delvis på behandlingen ökar. Inga 
studier om kostnadseffektivitet eller evidens hittades. 
 
Diskussion 
De genomgångna studierna indikerar att VSLI – ensamt eller som del i en kombi-
nationsbehandling – skulle kunna medföra att en större andel av de patienter som 
genomgår behandling uppnår fullständig respons och återställs. Därtill kan VSLI som 
sviktterapi vara ett alternativ till rent palliativ behandling  
 
Ytterligare studier på olika patientgrupper behöver göras för att få större klarhet i 
behandlingseffekt för respektive sjukdomsprofil och därmed bilda grund till hälso-
ekonomiska analyser 
 
Nyckelord  
Catharanthus roseus, vinkaalkaloider, vinkristin, liposomal, leukemi 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det växtbaserade och mitoshämmande cytostatikumet vinkristin (VCR) är en av de 
tidigast upptäckta och ännu idag använda vinkaalkaloiderna (VA), som sedan det upp-
täcktes bland annat har bidragit till att överlevnaden hos barn med leukemi har ökat 
från mindre än 10 % på 1960-talet till över 90 % idag (1). Tillsammans med andra 
cytostatika utgör VCR basen i behandlingsprotokoll för ett flertal olika tumörsjuk-
domar. Till avigsidorna hör att VCR kan ge kraftiga neurotoxiska biverkningar och 
dosering måste göras med hänsyn till detta. 
 
Eftersom verkan snarare än biverkan är det som önskas har galeniska ansträngningar 
gjorts för att hitta ett mer skonsamt sätt att uppnå terapeutisk effekt. Liposomala 
beredningar är en metod som prövats på andra cytostatika och nu även på VCR.  
 

 

Figur 1 Rosensköna vid fågelbad i Botswana (S 24° 24.427 E 025° 50.573 ) Foto: Lars Åström 

(Vid denna plats ställde en släkting frågan ”Kan man använda den där plantan till nå’t?”, 
vilket inspirerade till detta examensarbete.) 

1.2 Växten rosensköna – förekomst och användning. 

Den rosablommiga oleanderväxten rosensköna (Catharanthus roseus G.Don., tidigare 
Vinca rosea L.), ibland även benämnd rosenvinka, är endemisk för Madagaskar, vilket 
avspeglas i växtens engelska namn ”Madagascar Periwinkle”. Rosenskönan (Figur 1) 
växer idag vilt i tropiska till subtropiska områden och odlas även som prydnads- eller 
nyttoväxt (1).  
 
Från olika delar av världen finns belägg för att avkok på växten traditionellt har använts 
mot diabetes, men även mot skörbjugg, tandvärk och hosta, för att stilla blödningar, för 
vård av kroniska sår, samt som diuretikum (2,3). I slutet av 1950-talet började två av 
varandra oberoende forskningsgrupper, den ena från universitet i Ontario och den 
andra från läkemedelsföretaget Lilly, undersöka rosenskönan i hopp om att finna en ny 
substans med hypoglykemisk verkan. Försök på råttor och möss resulterade istället i 
minskat antal leukocyter, vilket i sin tur visade sig bero på myelosuppressiva egenska-
per hos de ingående alkaloiderna och möss med implanterad leukemi P-1534 levde 
påtagligt längre efter behandling med alkaloiderna. Sammantaget ledde detta till ren-
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framställning och fastställande av struktur-aktivitetssamband för flera av de ingående 
alkaloiderna (3,4).  

1.3 Vinkaalkaloiderna 

l dagsläget har mer än 150 alkaloider från rosenskönan identifierats och bland dessa 
finns de vattenlösliga vinkaalkaloiderna, som är komplexa dimera indolalkaloider, i 
huvudsak bestående av en catharantin- och en vindolindel (2,3). I Sverige finns idag 
fem VA för onkologiska indikationer på den farmaceutiska marknaden (Tabell 1) och 
globalt ytterligare några enstaka. Vinkristin (VCR) och vinblastin identifierades redan 
från början, medan det catharantingruppsmodifierade vinorelbinet, vinblastin-
derivatet vindesin samt det fluorerade vinorelbin-derivatet vinflunin tillkom på 1980-
talet.  
 
Tabell 1 Sammanställning av vinkaalkaloider registrerade i Sverige  

Substans, 
handelsnamn 

Beredningsform, 
introduktionsår 

Strukturformel Terapiområden 

Vinkristin  

Oncovin® 

(5) 

Injektionsvätska 
 
1963 

 

 Leukemier 

 Malignt lymfom 

 Småcellig lungcancer 

Vinblastin  

Velbe® 

(6) 

Pulver till 
injektionsvätska 
 
1963  

 Hodgkin lymfom 

 Terapiresistent koriocarcinom 
(en form av livmodercancer) 

Vinorelbin  

Navelbine® 

(7,8) 

Koncentrat till 
infusionsvätska, 
mjuka kapslar 
 

1981  

 Icke småcellig lungcancer 

 Metastaserad bröstcancer 

Vindesin  

Eldisine® 

(9) 

Pulver till 
injektionsvätska 
 
1986  

 Icke småcellig lungcancer 

 Malignt melanom 

 Akut lymfatisk leukemi hos barn 

 Non-Hodgkin lymfom 

Vinflunin 

Javlor®  

(10) 

Koncentrat till 
infusionsvätska  
 
1988  

 Avancerad/metastaserad cancer 
i urinvägarna 

1.4 Vinkristin 

1.4.1 Farmakodynamik 

Gemensamt för VCR och övriga VA är en cytostatisk effekt som uppstår genom 
bindning till cytoskelettets tubulin, främst vid spindelbildningen i cellcykelns metafas. 
Låga doser kan reversibelt hämma celldelningshastigheten, medan högre doser leder 
till blockerad mitos med apoptos som följd (2,11). Alla celler med hög celldelningstakt 
påverkas av VCR, vilket utöver neoplastisk vävnad särskilt kommer till uttryck i 
benmärg, hårsäckar och mag-tarmkanalens slemhinna. 
 
I celler som utsätts för någon VA aktiveras tumörprotein p53 och kinashämmare p21, 
vilket leder till förändrad aktivitet hos vissa proteinkinaser. Dessa proteinkinaser står 
direkt eller indirekt för fosforylering via BCL2 med inaktivering av BCL2 som följd (se 
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Figur 2). Den inducerade fosforyleringen leder till att det BCL2-associerade X-proteinet 
(BAX) inte längre kan bidra till mikrotubulisyntesen. Sammantaget leder höjningarna 
av p53 och p21, samt förlorad funktion hos BCL2 till apoptos. 

 

Figur 2  Vinkristinets verkan intracellulärt  Återgivet från PharmGKB (12) med tillstånd 
från PharmGKB och Stanford University. © 2011 PharmGKB.  

1.4.2 Farmakokinetik 

VCR tas snabbt upp intracellulärt via diffusion assisterad av transmembranproteiner.  I 
motsatt riktning verkar P-glykoprotein (P-gp eller ABCB1) som tillsammans med några 
andra ATP-bindande kassett-proteiner (ABCC-gruppen) står för det mesta av VCR-
effluxen samt för resistensutveckling mot VCR (13). Relativt små strukturella skillnader 
(se Tabell 1) mellan olika VA ger ändå betydande skillnader i farmakodynamisk och 
farmakokinetisk profil och som en följd av dessa olika indikationsområden (12–14). 
 
Metaboliseringen av VCR är inte fullständigt klarlagd och det har visat sig svårt att få 
helt samstämmiga resultat av försök in vitro och in vivo. Klart är dock att leverenzym-
erna CYP3A4 och CYP3A5 är involverade och att en större metabolit (M1) och två 
mindre (M2 och M4) bildas, se Figur 3 (12,13). 

1.4.3 Farmakogenetik 

Genen för CYP3A5 uppvisar en betydande polymorfism och detta enzym kan för vissa 
etniska grupper vara 14 gånger mer effektivt än CYP3A4 (15).  
 

 
Figur 3 Metabolism av vinkristin i leverceller. Återgivet från PharmGKB (12) med tillstånd 
från PharmGKB och Stanford University. © 2011 PharmGKB.  
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1.4.4 Dosering 

Vid behandling av olika maligniteter är det primärt den celldödande effekten som är av 
intresse och den allmänt myelosuppressiva effekten som följer blir något att ta med i 
beräkningen. VCR är kraftigt neurotoxiskt och ger dosberoende biverkningar i form av 
perifer neuropati, vilket kan yttra sig i motoriska svårigheter och kraftig buksmärta 
med förstoppning och tarmvred. Håravfall är en relativt vanlig icke-neurologisk 
biverkan (14,15).  
 
För att ge maximal terapeutisk effekt bör VCR doseras 1,4 mg/m2 kroppsyta, men ett 
dostak på 2,0 mg brukar tillämpas för att inte ge oacceptabla neurologiska biverkningar 
(5). Dostaket innebär i praktiken att endast barn eller mycket korta och lätta personer 
(se Figur 4) kan få tillräcklig celldödande effekt innan de neurologiska biverkningarna 
begränsar, något som delvis återspeglas i att långtidsöverlevnaden i akut lymfatisk 
leukemi (ALL) är betydligt bättre för barn än vuxna (15). 
 

 
Figur 4 - Visar vid vilken vikt personer med olika kroppslängd (75 – 200 cm) uppnår takdos 
av VCR (2,0 mg), baserat på den rekommenderade doseringen 1,4 mg/m2 kroppsyta1  

VCR ingår i behandlingsprotokoll mot flera olika tumörsjukdomar, främst leukemier 
(15). Dessa tumörsjukdomar drabbar i storleksordningen 10-100 individer per land och 
år (16). Behandlingsprotokollen är vanligen framtagna i samverkan på nationell eller 
internationell nivå och uppdateras med regelbundenhet (17). Då patientunderlaget och 
antalet utförda randomiserade kliniska prövningar inom respektive diagnos är begrän-
sat, blir denna samverkan ett sätt att säkerställa att den för tillfället bästa behandlingen 
finns dokumenterad.  

1.4.5 Liposomer 

Det är sedan studier utförda under 1980–90-talen känt att den terapeutiska effekten av 
VCR i stor utsträckning beror av under hur lång tid som den neoplastiska vävnaden 
exponeras för VCR i terapeutisk koncentration. En metod att åstadkomma förlängd 
cirkulationstid för vattenlösliga molekyler som VCR är att kapsla in dem i liposomer (se 
Figur 5) och därmed även utnyttja fettlösliga substansers benägenhet att passera 
cellmembran (18).  
 
Det faktum att kärlväggar i neoplatisk vävnad vanligen är mer permeabla än i frisk kan 
förväntas öka exponeringen ytterligare tack vare att inflödet av liposomer gynnas. Inom 
onkologin finns sedan tidigare antracyklinerna doxorubicin och daunorubicin i 
liposomal form (18). 

                                                        
1
 Beräknad med de Bois & du Bois formel K =  kroppsvikt [kg]0,425  längd [cm]0,725  71,84  
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Figur 5  Liposom i tvärsnitt 

 

Liposomer är sfäriska vesiklar i nanometerskala (25 –
 100 nm) som är uppbyggda av ett dubbelskiktat lipid-
lager, vanligen av fosfolipider. Två olika metoder att 
åstadkomma liposomer suspenderade i vattenlösning är 
att utsätta en lipid-vattenblandning för endera ultraljud 
eller homogenisering2 (19,20). Vinkristin i liposomal 
form (VSLI) kan sedan framställas genom att VCR 
värms upp under omskakning tillsammans med lipo-
somsuspensionen (21). 

Jämförande studier kring millennieskiftet mellan VCR i vattenlösning och VSLI har i 
musmodell visat att VSLI ger förlängd halveringstid i plasma, ökad ackumulering av 
den aktiva substansen i tumörvävnad och därmed ökad cellhämmande effekt hos 
läkemedelet (22). Med detta i åtanke har ett antal studier med VSLI gjorts hos 
människa och ytterligare några är pågående.  
 
VSLI finns tillgängligt i USA sedan augusti 2012 som Marqibo® på indikationen 
sviktbehandling för akut lymfatisk leukemi som testar negativt för den så kallade 
Philadelphiakromosomen (Ph- ALL) (23). 
 
 

2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om liposomalt vinkristin (VSLI) har 
några behandlingsmässiga fördelar jämfört med konventionellt vinkristin (VCR). 
 
Underliggande frågeställningar är: 

 Hur avspeglas den förmodat förändrade farmakokinetiken för VSLI i den 
kliniska responsen? 

 Hur ser biverkningsprofilen ut för VSLI? 

 Vilken evidens finns för VSLI jämfört med VCR? 

 Är VSLI-behandling kostnadseffektiv? 
 
 

3. Metod 

Föreliggande arbete är en litteraturstudie om nyttan av en relativt ny beredningsform 
(liposomer) av ett etablerat potent cytostatiskt läkemedel (vinkristin) med ursprung i 
växtriket (Catharanthus roseus) med ambitionen att presentera den historiska 
kontexten. Informationsökningen har skett under perioden 2013-04-03 till 2013-05-17. 
Totalt ligger 3 böcker, 12 webbsidor och 14 artiklar (7 översikter och 7 kliniska 
prövningar) till grund för litteraturstudien.  
 
Till introduktionsavsnittet gjordes en sökning i den medicinska databasen PubMed 
med följande fritext och Medical Subject Headings-termer [MeSH]: 

 Catharanthus roseus 

 Vinca alkaloids [MeSH] 

 Vinca alkaloids/history [MeSH] 

 Vincristine [MeSH] 

 Drug carriers [MeSH] 

                                                        
2
 Vätskeblandningen pressas under högt tryck genom ett finporigt filter 
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 Nanoparticles [MeSH 

 Sphingomyelin [MeSH] 

 Liposomal [MeSH] 

 Cost-Benefit Analysis [MeSH] 
 
Vad gäller vinkristinets historia eftersöktes särskilt de tidigast publicerade 
originalartiklarna. Vidare användes sökmotorn Google och söktermerna ”Vinca 
alkaloids AND pharmacokinetics”,”kroppsyta” och ”Zubrod status”. Tillsammans med 
sökningar på www.fass.se, www.lakemedelsverket.se, ,www.ema.europa.eu 
www.fda.gov och www.sfhem.se erhölls 7 artiklar och 1 webbsida. Därtill användes 
böckerna Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, The alkaloids: 
chemistry and physiology Vol. 37 samt Läkemedelsboken 2011/2012. 
 
Sökningar efter relevanta analyser och översikter av kostnadseffektivitet eller evidens 
för olika behandlingar omfattande vinkaalkaloider eller vinkristin gjordes utöver i 
PubMed också på www.sbu.se, www.lakemedelsverket.se, www.ema.europa.eu, 
http://www.thecochranelibrary.com, www.fda.gov och www.cancer.gov med sökord 
som ”cost benefit” och ”cost effectiveness”, dock utan framgång. 
 
Till resultatdelen gjordes nya PubMed-sökningar med följande sökord: 

 Vincristine [MeSH] 

 Vincristine/pharmacokinetics [MeSH] 

 Liposomal [MeSH] 

 Sphingomyelin [MeSH] 

 Sphingosomal 

 Marqibo® 

 Rituximab 

 Doxorubicin 

 Daunorubicin 
 
Kombinerat med begränsningarna 

 Clinical trial 

 10 years 

 Human  

 Adult: 19+ years 
 
Kliniska prövningar som omfattade liposomala beredningar av andra cytostatika eller 
renodlade studier med avseende på farmakokinetik (FK) utan samtidig redovisning av 
klinisk respons eller säkerhet exkluderades. 
 
Det i särklass snabbaste sättet att få fram alla 7 artiklarna som ligger till grund för 
resultatdelen var att göra en PubMed-sökning med "Vincristine[Mesh] AND 
(Liposomes[Mesh] OR sphingosomal) NOT (doxorubicin OR daunorubicin OR 
rituximab)” och filtren ”Clinical Trial” och ”10 years”, vilket gav 8 träffar.  
  

http://www.fass.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.ema.europa.eu/
http://www.fda.gov/
http://www.sfhem.se/
http://www.sbu.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.ema.europa.eu/
http://www.thecochranelibrary.com/
http://www.fda.gov/
http://www.cancer.gov/
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4. Resultat 

Här presenteras sju kliniska prövningar, varav en randomiserad, avseende liposomala 
beredningar av vinkristin för olika indikationsområden. För samtliga studier gäller att 

 provläkemedlet administrerats intravenöst via perifer eller central venkateter 
under en 60 minutersperiod. 

 deltagarna har avgett skriftligt informerat samtycke 

och att om inget annat anges att 

 P-värden <0,05 bedömdes vara statistiskt signifikanta.  

 deltagarna har fått återfall i eller får sviktbehandling mot sin sedan tidigare 
fastställda tumörsjukdom. 

 
De ingående studiernas upplägg sammanfattas i Tabell 2 nedan, och de belyser vardera 
minst två av de tre aspekterna farmakokinetiska parametrar, klinisk respons och 
säkerhet/biverkningar.  
 
Tabell 2 Sammanställning av studietyp och studerade parametrar  

Studie 

P
u

b
lic

er
ad

   

M
al

ig
n

it
et

 

Fa
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o

ki
n

et
ik

 

K
lin

is
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re
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ke

h
et

 

O
ri
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n
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ar

ti
ke
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ilo
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tu
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M
u

lt
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te
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ie

 

P
iv

o
ta

l 

C
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o
ch

 e
v.

 f
as

 

R
C

T 

St
ö

d
 f

rå
n

 f
ö

re
ta

g 

Studie 1 (21) [n = 16] 

Thomas et al     
2005 

Recidiverande/ 
refraktär ALL 

 X X     
X 
II 

 X 

Studie 2 (24) [n = 27] 
Bedikian et al     

2008 
Metastaserat malignt 
melanom 

 X X X X    X X 

Studie 3 (25) [n = 36] 
Thomas et al     

2009 
Recidiverande/ 
refraktär ALL 

 X X X  X  
X 
I 

 X 

Studie 4 (26) [n = 119] 
Rodriguez et al    

2009 
Non-Hodgkin  
lymfom 

 X X X  X X 
X 
II 

  

Studie 5 (27) [n = 7] 
Bedikian et al    

2010 
Malignt melanom + 
levermetastaser 

X (X) X     X  X 

Studie 6 (28) [n = 34] 
Yan et al     

2012 
Solida tumörer 
(lymfom) 

X  X X    X X X 

Studie 7 (29) [n = 65] 
O’Brien et al     

2012 
Recidiverande/ 
refraktär Ph- ALL 

 X X X  X X 
X 
II 

 X 

 
I alla sju studierna har försökspersonernas funktionella status vid studiestart angetts 
enligt The Eastern Cooperative Oncology Groups (ECOG) skattningsskala, som också 
tillämpas av Världshälsoorganisationen (WHO) (30). Skalan benämns i de studerade 
artiklarna omväxlande ECOG- , WHO- eller Zubrod-skalan och går från 0 (fullt aktiv) 
till 5 (död). Nedan presenteras värdet för tydlighetens skull genomgående som ”funk-
tionell status” och en mer ingående redogörelse för respektive nivå redovisas i Bilaga 1. 

Uppkomna biverkningar kategoriseras enligt Common Terminology Criteria for 
Adverse Events (CTCAE). Om inget annat anges har version 3.0 av kriterierna 
tillämpats i de granskade studierna. Skalan går från 1 (milda biverkningar) till 5 (döds-
fall på grund av biverkning) och presenteras närmare i Bilaga 1. 



8 

Vanligt förekommande i studiernas inklusions- och exklusionskriterier är vilka labora-
torievärden som definierar funktionsnivån hos olika organ. För överskådlighetens skull 
används den sammanfattande beskrivningen ”normala”, ”tillräckliga” eller ”nedsatta” 
värden i framställningen nedan, medan de exakta numeriska värdena för laboratorie-
värdena återfinns i Bilaga 2.  

4.1  Studie 1 – Phase II study of sphingosomal vincristine in patients with 
recurrent or refractory adult acute lymphocytic leukemia. 

Syftet var att göra en första studie med VSLI som monoterapi hos vuxna med recidiv-
erande eller refraktär akut lymfatisk leukemi (ALL) (21). Studien omfattade 16 personer 

 16 år under december 1998 till november 1999. 
 
Vinkristinsulfat (Vincasar PFS®), kolesterolliposomer (100 mg/ml) och natriumfosfat 
(14,2 mg/ml) avsedda för injektion blandades och värmdes upp under omskakning i 

10 minuter i vattenbad (63C). Beredningen administrerades inom 8 timmar i dosen 
2,0 mg/ m2 kroppsyta varannan vecka. 
 
Inklusionskriterier var funktionell status 0-3, mätbar sjukdom, samt tillräcklig lever- 
och njurfunktion. Exklusionskriterier var neuropati av grad 3-4 orsakad av VA, genom-
gången cancerbehandling senare än tre veckor före, genomgången benmärgstrans-
plantation, samt pågående infektion. 
 
Inga allvarliga biverkningar som kunde knytas specifikt till VSLI rapporterades, 
däremot noterades neurologiska biverkningar/nedsättningar av annan medicinering 
och av ALL med CNS-engagemang. Neurotoxisk biverkan (grad 1) rapporterades för två 
personer, samt ortostatism och huvudvärk (grad 2) för en person. Uppkommen feber 
och infektioner bedömdes bero på befintlig neutropeni. 
 
14 av 17 personer i åldrarna 23-64 år (median 35 år) kunde slutföra studien och erhöll 
1-5 doser (median 2) om totalt 2,9-4,2 mg (median 3,8 mg). Samtliga hade sjukdom 
med benmärgsengagemang och 11 deltagare någon form av ”riskgenotyp” (främst 
förekomst av så kallad Philadelfia-kromosom, Ph+). En patient uppnådde fullständig 
respons (complete response; CR) efter tre doser (med efterföljande återfall efter två 
månader), en patient med Ph+ uppnådde partiell respons (partial response; PR) inför 
stamcellstransplantation (SCT). Totalt sett erhölls respons hos 22 %. Hos 36 % 
minskade benmärgsengagemanget tillfälligt innan sjukdomen fortskred. Vid sista upp-
följningen hade alla avlidit, utom en person som i ett senare skede kunde genomgå SCT 
och därefter uppnådde CR med annan behandling. 
 
Detta första försök med VSLI i monoterapi som sviktbehandling (salvage therapy) för 
ALL-patienter bedömdes lovande i jämförelse med tidigare försök. Studier med VSLI i 
andra dosintervall, styrkor, under lägre tid och i kombination med andra läkemedel 
kunde anbefallas och hade även initierats innan denna studie avrapporterades. 

4.2  Studie 2 – A pilot study with vincristine sulfate liposome infusion in 
patients with metastatic melanoma  

Huvudsyftet med denna pilotstudie var att utvärdera säkerhet och effektivitet och 
aktivitet för VSLI på patienter med metastaserat melanom (24). 27 vuxna med meta-
staserat malignt melanom av olika ursprung (70 % hud, 15 % ögon, 4 % slemhinnor och 
11 % övrigt) randomiserades med okänd fördelning till endera av två FK-studier med 
antingen fem ampuller (två med VCR, en med Optisome®, en med Na3PO4 buffert och 
en tom steril för blandning) eller med tre ampuller (en VCR, en Optisome® och en 1 
Na3PO4-buffert). Efter tillredning av båda VSLI-uppsättningarna erhölls en slutlig 
koncentration på 0,16 mg/ml som administrerades varannan vecka med dosen 2,0 
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mg/m2 till samtliga deltagare, det vill säga utan sedvanlig takdos på 2,0 mg som för 
VCR. Deltagarna genomgick från en till 24 behandlingscykler (median fyra) med VSLI. 
 
Inklusionskriterier var funktionell status 0-2, mätbar och icke operabel sjukdom, en 
förväntad överlevnad på minst 8 veckor, tillräckliga blodvärden, samt tillräcklig lever 
och njurfunktion. Exklusionskriterier var metastaser i CNS, tidigare behandling med 

VSLI, neuropati med CTCAE-status  2 orsakad av tidigare behandlingar, medicinering 
med fenytoin eller annat läkemedel som påverkar CYP3A-enzymer. 
 
Alla 27 kunde sedan bedömas med avseende på toxicitet och alla utom en med 
avseende på respons. Studien bekräftande att de två VSLI-uppsättningarna var bioekvi-
valenta.  
 
Biverkningarna var övervägande milda (grad 1-2) och inga av grad 4 rapporterades. 
Totalt dominerade illamående (74 %) och feber (67 %). Bland de neurologiska biverk-
ningarna dominerade förstoppning (grad 1-3), känselbortfall, ångest, myrkrypningar 
och perifer neuropati. Det för VCR atypiska illamåendet tillskrevs levermetastaserna. 
Frånvaron av trombocytopeni av grad 3-4 noterades särskilt för de hematologiska 
reaktionerna.  
 
En person uppnådde CR och två PR på behandlingen medan tillståndet stabiliserades 
för ytterligare fem individer. Detta var den första kända CR för ögonmelanom efter 
behandling med VA. En studie med VSLI som monoterapi mot metastaserat ögon-
melanom hade påbörjats vid publicering. 

4.3  Studie 3 – Phase 1 Multicenter Study of Vincristine Sulfate Liposomes 
Injection and Dexamethasone in Adults With Relapsed or Refractory Acute 
Lymphoblastic Leukemia 

Det primära syftet med denna multicenterstudie i fas I var att med hjälp av dosupp-
trappning prova ut maximalt tolererad dos (MTD) VSLI per vecka (med samtidig 
dexametason-behandling) (25). I andra hand syftade studien till att bedöma 
effektiviteten uttryckt som andelen CR eller PR i en ”intention to treat” (ITT)-analys. 
 
Studien omfattade 36 vuxna under perioden augusti 2002 till juli 2006 med tidigare 
VCR-behandlad och recidiverande eller refraktär ALL eller Burkitt-lymfom/leukemi 
(BLL). Gruppens medianålder var 32 år och 67 % var män. Som sviktterapi betraktat 
var detta första försöket för 39 % av deltagarna, andra för 39 % och tredje eller mer för 
22 %. 
 
VSLI med en VCR-koncentration på 0,16 mg/ml bereddes ur ett 3-ampullskit och 
administrerades inom 12 timmar. Doser om 1,5 mg/m2, 1,825 mg/m2, 2,0 mg/m2, 2, 25 
mg/m2 och 2,4 mg/m2 gavs en gång per vecka under en fyraveckorscykel och testades 
enligt 3+3-modellen (se Bilaga 3). Dag 1-4 och 11-14 i varje behandlingscykel gavs även 
40 mg dexametason peroralt eller intravenöst. Benmärgsprov togs dag 14 och 28 i 
första behandlingscykeln. Vid förekomst av röntgenologiska abnormiteter, upprepades 
avbildning av dessa i slutet av cykeln för utvärdering. 
  
Inklusionskriterier var tidigare genomgången behandling mot ALL (inklusive lymfo-
blastiskt lymfom och BLL), funktionell status 0-3, tillräcklig lever- och njurfunktion, 
eventuella infektioner under kontroll och minst 21 dagar sedan genomgången anti-
leukemibehandling. (Kortare tid godtagbar för patienter med snabbt sjukdomsförlopp, 
förutsatt att de återhämtat sig från tidigare toxiska reaktioner). Exklusionskriterier var 
känt CNS-engagemang som krävde samtidig behandling, tidigare uppnådd CTCAE-
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status 3 eller 4 alternativt kvarstående CTCAE-status  2 med avseende på sensorisk 
eller motorisk neuropati, aktiva neurologiska sjukdomar eller pågående graviditet. 
 
Vanligast förekommande biverkningar var förstoppning (67 %), utmattning (61 %), 
perifer neuropati (55 %), anemi och feber (båda 50 %). Frekvensen förstoppning sågs 
öka med dosstyrkan. Kliniskt relevanta toxiska biverkningar (grad 3 och 4) sågs från 
2,25 mg/m2 och vid 2,4 mg/m2 sågs tre fall (motorisk neuropati, krampanfall 
respektive leverpåverkan) av dosbegränsande toxicitet för VSLI. Av 36 deltagare full-
bordade 27 första behandlingscykeln och 2-11 doser (median 4) gavs under hela 
försöket.  
 
MTD fastställdes till 2,25 mg/m2. Jämfört med konventionell VCR-behandling kunde 
en dosökning motsvarande 31-65 % (median 52 %) mer VCR ges som VSLI. I studie-
kohorten på 36 individer erhöll sju patienter (19 %) CR, en patient (3 %) PR, fyra (11 %) 
fick förbättrad hematologisk status, 22 patienter, varav 9 med progredierande sjukdom, 
uppnådde ingen respons och två patienter (6 %) kunde inte utvärderas. Totalresponsen 
(CR + PR) var 22 % (p<0,05). Det relativa bidraget av glukokortikoiden dexametason 
till responsen kunde inte fastställas.  
 

4.4  Studie 4 – Vincristine Sulfate Liposomes Injection (Marqibo) in 
Heavily Pretreated Patients With Refractory Aggressive Non-Hodgkin 
Lymphoma 

Denna internationella öppna enarmade pivotala fas 2-studie utfördes vid 42 centra från 
maj 2000 till september 2002 och omfattande 119 vuxna patienter med aggressivt Non 
Hodgkins lymfom (NHL) (26). 
 
Det primära effektmåttet var responsfrekvensen, definierad som andelen av ITT-
populationen vars bästa respons var CR, obekräftad CR eller PR. Sekundära effektmått 
var responsens varaktighet och total överlevnadstid. 
 
Varannan vecka gavs 2 mg/m2 Marqibo maximalt tolv gånger. Dosminskning tilläts 
med 10 % i som mest tre omgångar med hänsyn till toxicitet av grad 3 eller 4. 
 
Inklusionskriterier var minst två genomgångna kombinationsbehandlingar (varav 
minst en med antracyklin) som misslyckats, någon form av respons på första linjens 
behandling, funktionell status 0-3, tillräckliga blodvärden, tillräcklig leverfunktion och 

 1 mätbar lesion > 2 cm i en riktning 
 
Exklusionskriterier var HIV-positiv serologi, tidigare genomgången benmärgs- eller 
stamcellstransplantation, någon form av behandling riktad mot lymfomet (strål-
behandling, kemoterapi, immunoterapi eller kortikosteroider) eller en större operation 
senare än fyra veckor innan studiestarten, medicinering med fenytoin eller annat läke-
medel som påverkar CYP3A-enzymer, annan tumörsjukdom behandlad för mindre än 
fem år sedan, neurologisk sjukdom, graviditet eller amning. 
 
Av studiens 119 ITT-deltagare visade sig av olika orsaker 77 uppfylla per protocol (PP) 
inklusionskriterierna till fullo och resultatanalysen delades därför upp. Deltagarna 
genomgick 1-20 behandlingar (median 4). Totalt administrerad dos/kroppsyta var 1,9 – 
39,6 mg/m2 (median 7,9 mg/m2) 
 
Grad 1-2 dominerade bland uppkomna biverkningar och neurotoxicitet var mest 
frekvent. 29 % upplevde neuropati av grad 3 och 3 % grad 4, där båda grupperna hade 
sitt utgångsläge på grad 2. Generellt upplevde försökspersonerna en ökning av neuro-
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pati med en grad i förhållande till sina egna utgångslägen. Dubbla dosen VSLI ger en 
biverkningsprofil som är jämförbar med den för VCR. 
 
Responsfrekvensen var 25 % för ITT-populationen varav 5 % uppnådde CR. Sett till 
antal föregående behandlingar, så föreföll responsfrekvensen vara högre ju färre 
behandlingar patienterna tidigare gått igenom. Ettårsöverlevnaden var 33 % och 
medianöverlevnaden 6,9 månader för ITT respektive 61 % och 6,6 månader för PP.  
 
Studien indikerar att monoterapi med Marqibo® (VSLI) har relevant klinisk aktivitet 
för patienter med recidiverande eller refraktära NHL.  

4.5  Studie 5 – Pharmacokinetics and safety of Marqibo (vincristine sulfate 
liposomes injection) in cancer patients with impaired liver function 

En studie av sju vuxna med tidigare malignt melanom och konstaterade metastaser i 
levern, samt förhöjda bilirubinvärden (27). Dessa sju studiedeltagare var på grund av 
sin nedsatta leverfunktion uteslutna från fas II-studier av andra tänkbara cytostatika. 
Som kontrollgrupp (n = 12) agerade en tidigare undersökt grupp med likvärdig 
melanomsjukdom och normal leverfunktion.  
 
Syftet var att karakterisera den farmakokinetiska profilen för VSLI hos personer med 
metastaserat malignt melanom och måttligt nedsatt leverfunktion, samt utröna 
säkerheten och preliminärt effektiviteten. 
 
VSLI med en VCR-koncentration på 0,16 mg/ml bereddes ur ett 3-ampullskit i 
samband med administrationstillfället varannan vecka. Behandling fortgick tills 
maximal nytta eller oacceptabel toxicitet uppnåddes. Dosen justerades med 50 % till 
1,0 mg/m2 kroppsyta med hänsyn till patienternas nedsatta leverfunktion, baserat på 
antagandet att VSLI-eliminationen från blodbanan korrelerar med liposomelimina-
tionen och därmed är beroende av statusen på det mononukleära fagocytsystemet. 
 
Inklusionskriterier var mätbar sjukdom, tomografiskt konstaterad levermetastas, 
tillräckliga blodvärden, samt tillräcklig lever- och njurfunktion. Exklusionskriterier var 
steroidbehandlade CNS-metastaser, tidigare genomgången VSLI-behandling, funk-

tionell status  2 med avseende på neuropati orsakad av tidigare kemoterapi, neuro-
degenerativ sjukdom, medicinering med fenytoin eller annat läkemedel som påverkar 
CYP3A-enzymer,  
 
Alla sju deltagarna kunde utvärderas för toxicitet och sex för respons. Plasmakoncen-
trationsprofilerna togs fram med hjälp av vätskekromatografi och mass-spektrometri. 
Eliminationskinetiken visade olika mönster för gruppen med nedsatt leverfunktion. 
Detta skulle kunna betyda att det finns en skillnad i läkemedelsdisposition mellan 
personer med normal respektive nedsatt njurfunktion. Beträffande T½, CL, Vss eller 
dosjusterad AUC sågs inga statistiskt signifikanta skillnader mellan resultaten för 
studiegruppen (n = 7) och uppgifter från en tidigare genomförd studie med melanom-
patienter (n = 12) med normal leverfunktion som erhållit 2,0 mg/m2. 
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Tabell 3 Farmakokinetiska data för VSLI relaterade till leverfunktion hos patienter med 
metastaserat malignt melanom 

 Nedsatt leverfunktion Normal leverfunktion 

Dos (mg/m2) 1,0 2,0 

n 7 12 

 Medelvärde Median Medelvärde Median 

Cmax (ng/ml) 404 445 1 132 1 075 

AUC0- (ng h/ml) 6 407 5 408 15 555 12 076 

T½ (h) 9,9 9,9 2,2/12,01 2,1/11,61 
CL (ml/h) 365 412 382 356 
Vss (l) 2 876 2 136 2 650 2 702 
1 värden för gruppen (n=8) med biexponentiell respektive gruppen (n=4) med monoexponentiell kinetik 

 
Biverkningarna som kunde knytas till VSLI-behandlingen, snarare än sjukdoms-
utvecklingen, var övervägande milda (grad 0-2) med illamående, kräkningar och 
förstoppning som de vanligaste yttringarna. Feber och utmattning sågs hos en 
tredjedel. Då gruppen undersöktes radiologiskt efter sex veckor, uppvisade sex av sju 
försökspersoner tumörprogression och den sjunde avled kort därefter av hjärtstopp 
som följd av misstänkt lungemboli. Överlevnaden var sex till 58 dagar (median 25 
dagar). 
 
Det är okänt vilken inverkan levermetastaserna har på det mononukleära fagocyt-
systemet. Dessvärre försämrades deltagarnas hälsotillstånd för snabbt för att det skulle 
vara möjligt att bedöma effektiviteten för VSLI i gruppen.  

4.6  Studie 6 – Pharmacokinetic characteristics of vincristine sulfate 
liposomes in patients with advanced solid tumors  

En randomiserad klinisk prövning presenterad 2012 med syfte att utvärdera farmako-
kinetiken för VSLI vid engångs- respektive upprepad administrering hos patienter med 
maligna solida tumörer (28).  
 
Studien utfördes vid universitetssjukhuset i Tianjin, Kina på en kinesisk population om 
34 individer i åldrarna 18-75 år med maligna solida tumörer (främst lymfom) som alla 
tidigare genomgått någon form av cytostatikabehandling och inte svarat på konven-
tionell behandling eller för vilka konventionell behandling saknas. Försökspersonerna 
hade en funktionell status på 0-2 och fördelades i två huvudgrupper som antingen 
genomförde försöket med singeldos (n = 22) varav en undergrupp (n = 6) med VCR 
som referensbehandling, eller fick fyra doser givna med en veckas mellanrum (n = 12). 
Doserna gavs i olika styrka enligt Tabell 4.  
 
Provberedningen färdigställdes genom att blanda en ampull (1 mg) frystorkat VSLI 
med 10 ml dinatriumvätefosfatlösning (okänd koncentration) och mixas i fem minuter 

över 50-igt vattenbad. Som referensbehandling användes VCR. Data för plasmakon-
centration som funktion av tiden erhölls med hjälp av masspektrometrisk analys av 
blodprover tagna vid ett antal definierade tidpunkter, därefter beräknades de farmako-
kinetiska parametrarna ur dessa data.  
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Tabell 4  Medelvärden för farmakokinetikparametrar för enda/sista dosen av fyra 

 Singeldos Multipla doser 

       

Dos (mg/m2) 1,5 2,0 2,3 2,0ref 1,5 1,8 

n 5 6 5 6 6 6 

Cmax (ng/ml) 141,3a 127,0 218,7 83,4 134,8 85,2 

AUC0-t (ng h/ml) 205,1a 201,2a 281,8 121,3 169,8 130,3 

AUC0- (ng h/ml) 229,3a 242,9a 316,1 140,3 216,7 155,5 

T½ (h) 17,5 24,9 19,2 16,0 17,4 13,0 

CL (l/h) 7,0 8,7a 8,0a 14,6 7,6 11,8b 

Vd (l) 166,3 309,0 217,5b 321,9 202,1 212,7 

2,0
ref

 = referensgruppen som fick 2,0 mg VCR/m
2 

a = Statistiskt signifikanta värden (P < 0,05) relativt referensgruppen som fick 2,0 mg/m
2
 VCR 

b = Statistiskt signifikanta värden (P < 0,05) relativt gruppen som fick 1,5 mg/m
2
 VSLI singeldos 

 
För gruppen (n = 12) som fick upprepad dosering noterades ingen märkbar 
ackumulering av vinkristin i plasma. VLSI ger längre T½ och högre AUC jämfört med 
konventionellt VCR, vilket förväntas ge större effekt på tumörerna. 
 
Tabell 5 De vanligaste biverkningarna efter enda/sista dosen 

 Singeldos Multipla doser 

Dos (mg/m2) 1,5 2,0 2,3 2,0ref 1,5 1,8 

n 5 6 5 6 6 6 

Perifer neuropati (%) 2 5 3  5 6 

Neuropatisk smärta - 2 5  4 6 

Förstoppning 2 3 3  1 4 

Spänd buk 1 1 1  3 5 

Yrsel 2 2 2  1 2 

Illamående 2 1 2  1 1 

Anorexi - - -  4 5 

2,0
ref

 = referensgruppen som fick 2,0 mg VCR/m
2 

 
De mest frekventa biverkningarna (Tabell 5) var perifer neuropati (75 %), förstoppning 
(46 %) och buksmärtor (35 %). Studiens författare konstaterar att alla VSLI-
beredningarna har likartad toxisk profil, samt att icke-hematologisk toxicitet är 
vanligare än hematologisk.  

4.7  Studie 7 – High-dose vincristine sulfate liposome injection for 
advanced, relapsed, and refractory adult Philadelphia chromosome-
negative acute lymphoblastic leukemia 

Studien omfattade 65 vuxna patienter  18 år med återfall i ALL, där samtliga tidigare 
genomgått minst en behandlingsomgång med VCR (29).  
 
Syftet med studien var att utvärdera högdosbehandling med VSLI för vuxna med 
Philadelfiakromosom-negativ akut lymfatisk leukemi (Ph- ALL). Det primära effekt-
måttet var andelen patienter som uppnådde CR eller CR med ofullständig åter-

hämtning (CRi) av antalet neutrofila granulocyter (< 1,0109/l) eller trombocyter 

(< 100109/l) i perifert blod. CRi inkluderades eftersom patienterna förväntades vara 
påverkade av och ännu inte återhämtat sig från tidigare tung behandling. Sekundära 
effektmått inbegrep varaktighet för CR/CRi, total överlevnad, andel patienter som 
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kunde överföras till HCT efter VSLI, total respons (CR + CRi + PR + ”benmärgsblast-
respons” [BMB]) och tid för att uppnå CR/CRi.  
 
Varje vecka administrerades 2,25 mg/m2 VSLI som monoterapi. Hydroxikarbamid och 
systemiska kortikosteroider tilläts dag 14 respektive 5 under första fyraveckorsperioden 
för att kontrollera eventuell leukocytos. Patienterna fick VSLI tills respons uppnåddes, 
leukemin förvärrades, toxicitet uppkom eller annat behandlingsalternativ såsom HCT 
framstod som mer ändamålsenligt. 
 

Inklusionskriterier var ålder  18 år, konstaterad Ph- ALL i minst andra recidivet eller 
minst två genomgångna cytostatikabehandlingar (inklusive HCT) mot leukemi, minst 
en föregående CR överstigande 90 leukemifria dagar. Exklusionskriterier var BLL, ALL 

med CNS-engagemang, kvarstående CTCAE  2 eller tidigare upplevd CTCAE  3 
neuropati utlöst av tidigare VCR-behandling eller att behandlingsansvarig (i samråd 
med patienten) bedömde att omedelbar HCT var ett mer gynnsamt alternativ än VSLI  
 
Biverkningar relaterade till behandlingen uppkom hos 5 % av studiepopulationen. 
Totalt reagerade 86 % med någon form av neuropati. Inget specifikt biverknings-
mönster kunde kopplas till kön, ålder eller etnicitet. Minst en biverkning av grad 3 
upplevdes av 39 % och någon form av neurologisk biverkan på denna nivå av 23 %. 
Motsvarande för grad 4 upplevdes av 19 % respektive 2 %. Trenden var att ju högre 
VSLI-exponering, desto högre andel CR/CRi men också desto högre andel biverk-
ningar. Utveckling av neuropati var dock inget ”villkor” för att uppnå CR/CRi. 
Ungefär en tredjedel av patienterna upplevde en allvarlig biverkan som kunde kopplas 
till behandlingen. 92 % avled under studien; 23 % under behandlingen och 69 % under 
uppföljningen till följd av sjukdomen i sig eller någon följdsjukdom. 
 
En femtedel av patienterna uppnådde CR/CRi. Ytterligare 15 % uppnådde PR eller 
BMB, vilket gav en total respons på 35 %. Merparten (9 av 13) av de patienter som 
uppnådde CR/CRi gjorde detta med en varaktighet som översteg varaktigheten hos 
föregående behandling. En av CR/CRi-patienterna fick ett återfall 15 månader senare 
och uppnådde därefter återigen CR med VSLI monoterapi. 
 
Det föreföll möjligt att administrera 157-276 % mer vinkristin som VSLI än som 
konventionellt VCR (med takdos på 2,0 mg) och komma upp i motsvarande biverk-
ningsnivå. Biverkningsprofilen för VSLI i högdos (2,25 mg/m2 utan tillämpning av 
takdos) betraktades som ”förutsägbar och hanterbar”. Slutsatsen blev att VSLI är en 
acceptabel sviktterapi när inga andra behandlingsalternativ återstår för patienter med 
refraktär Ph- ALL. 
 

5. Diskussion 

5.1 Farmakokinetik 

Med undantag av studie 6 (28) från Kina, så förefaller det inte finnas några publicerade 
direkt jämförande FK-studier mellan VCR och VSLI utförda på människor. Däremot 
bekräftar de båda i huvudsak farmakokinetiska studierna 5 och 6 (27,28) entydigt det 
som framkommit i tidigare djurförsök (22), nämligen att clearance minskar drastiskt 
(studie 5 indikerar en halvering) och som en följd av det att halveringstiden och ”arean 
under kurvan” (AUC) ökar proportionellt. Omfattningen av den tumörcellhämmande 
effekten har inte kunnat beläggas, men antas samvariera med FK-parametrarna.  
 
Variationer i eliminationsmönstret iakttogs i större utsträckning för referensgruppen 
med normal leverfunktion (n = 12) i den nordamerikanska studie 5 än för den kinesiska 
studiegruppen (n = 34) i studie 6, där samtliga hade normal leverfunktion (27,28). 
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Teoretiskt skulle skillnaderna i eliminationskinetik mellan den nordamerikanska och 
kinesiska studiepopulationen kunna förklaras av att polymorfismen för CYP3A5 
varierar med etnicitet. Dock är underlaget för litet för att några säkra slutsatser ska 
kunna dras om hur detta eller hur den terapeutiska effekten i sin tur påverkas.  

5.2 Säkerhet och biverkningar 

Genomgående för de studier som avhandlar säkerhet och biverkningar av VSLI (21,24–
27,29) var att biverkningarna generellt var milda (CTCAE 0-2), dosberoende och 
dominerades av förstoppning, utmattning och neuropati. Vad neuropatin beträffar 
kunde den vara övergående eller kvarstå över tid, men reversibel neuropati föreföll 
vanligast. Däremot går det inte att uttala sig om effekter på lång sikt.  
 

 
Figur 6 Dos som funktion av kroppsvikt när 2,25 mg/m2 kan administreras utan hänsyn till 
dostak – jämför Figur 4 

VCR brukar ges 1,4 mg/m2 och vecka med en takdos på 2,0 mg på grund av neuro-
toxiciteten (se Figur 4), vilket i praktiken innebär att behandling av vuxna människor 
sker på subterapeutiska nivåer. I form av VSLI kan VCR ges 2,25 mg/m2 och vecka utan 
dostak (se Figur 6) innan de neurotoxiska biverkningarna kommer upp i motsvarande 
nivå. För en genomsnittlig vuxen individ (175 cm) innebär detta en dos kring 4 mg, det 
vill säga dubbla mängden aktiv substans, vilket. rimligen möjliggör ett bättre behand-
lingsresultat för patienter som har behov av singel- eller kombinationsterapi med VCR. 
 
De ingående studierna är uteslutande gjorda på personer äldre än 18 år, men med 
kännedom om att ALL är vanligare hos barn än vuxna, så kan behandlingsfram-
gångarna bli intressanta att applicera även på den pediatriska populationen. Ett 
dilemma att förhålla sig till är dock eventuell kvarstående neuropati – den är inte 
önskvärd för någon, men blir med naturlighet ett extra utdraget problem för en ung 
människa.   
 
Rent hypotetiskt skulle ett barn som uppnår tillräcklig terapeutisk effekt med konven-
tionell VCR-behandling kunna erbjudas en lägre dos VSLI för att uppnå motsvarande 
behandlingseffekt. Med denna dossänkning borde risken för biverkningar på såväl kort 
som lång sikt minska, vilket är en tilltalande tanke.  
 
Syftet med studie 6 var förvisso att att undersöka FK, men en anmärkningsvärd detalj 
är att biverkningar finns redovisade för alla grupper utom den referensgrupp som fick 
konventionellt VCR. Någon förklaring till varför detta inte har gjorts går inte att utläsa i 
artikeln och frågan som dröjer sig kvar är ”Varför gjordes ingen jämförelse?” Beror det 
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hela på något misstag eller finns det uppgifter som inte bör offentliggöras av exempel-
vis konkurrensmässiga skäl? 

5.3 Klinisk respons 

Resultaten för singelterapi VSLI mot ögonmelanom, i synnerhet för patienter med 
nedsatt leverfunktion, måste betraktas som lovande, även om det endast var en patient 
av 27 i studie 2 (24) som hade denna tumörform. Det har nämligen inte funnits någon 
sviktbehandling att ta till tidigare för denna patientgrupp och tidigare har ingen med så 
pass långt framskriden sjukdom svarat på behandling med någon VA, utan behand-
lingen har varit rent palliativ. Utfallet av studie 2 i kombination med studie 5 öppnar 
för nya möjligheter för patienter med nedsatt leverfunktion på grund av levermeta-
staser, eftersom dessa tidigare gjort dem undantagna i princip alla andra sviktterapier. 
 
Responsen hos gruppen ALL-patienter som fick högdos VSLI i kombination med 
dexametason var å ena sidan likvärdig med responsen hos tidigare studerade grupper 
som fått intensiva kombinationsterapier, fast å andra sidan cirka 10 % bättre än andra 
studerade monoterapier (25).  
 
Definitionerna för vad som klassades som fullständig (CR), ”Nästan fullständig” (CRi) 
eller partiell respons (PR) var lika många som studierna (21,24–27,29) och därtill 
skiftade målvärdena för vad som kan anses som ”god respons”, men de var genom-
gående mycket väldefinierade och förankrade i olika statistiska analysmetoder. I studie 
4 (26) hade en utomstående granskningspanel ansvar för att granska och värdera 
behandlingsresultaten, vilket var det närmaste någon av de granskade studierna kom 
blindning. 

5.4 Evidens och kostnadseffektivitet 

Avsaknaden av randomiserade kliniska prövningar ger med automatik någon av de 
lägre evidensstyrkorna. De behandlingsriktlinjer som finns för flera tumörsjukdomar 
och som ofta arbetas fram i samråd mellan specialister från flera länder, har vanligen 
evidensstyrka 2-3, det vill säga måttligt till begränsat vetenskapligt underlag. Det 
saknas helt enkelt patientunderlag till och med om det samarbetas över landsgränserna 
för att få ihop tillräcklit många och stora studier.  
 
Nu finns inga direkta prisuppgifter för att kunna jämföra en VSLI-behandling med en 
likvärdig VCR-behandling, men det inses lätt att det handlar om en kostsam 
behandling när det dels rör sig om om en nyutvecklad beredningsform och dels att 
infusionsvätskan måste iordningställas av en beredningsfarmaceut inför varje enskilt 
administreringstillfälle.  

5.5 Övrigt 

Noterbart är att 6 av 7 studier (se Tabell 2) har finansierats av läkemedelstillverkare 
eller andra finansiella intressen. Det är värt att fundera över vad detta skulle kunna få 
för konsekvenser för studiernas resultat. Å andra sidan är det frågan om dyra läke-
medel för små grupper och sponsring är sannolikt en förutsättning om det ska bli några 
studier över huvud taget.  
 
Av det studerade materialet går inte att utläsa hur många veckor eller månader ”extra 
livslängd” som en VSLI-behandling skulle kunna leda till jämfört med en konventionell 
VCR-behandling, men även om det hade gjort det, så är det svårt att värdera den tiden 
objektivt. Det blir mer en filosofisk/existentiell frågeställning som grundar sig i hur den 
enskilde och dennes närstående upplever ”bonustiden”– blir det extra tid att göra något 
bra av eller ett utdraget psykiskt lidande i väntan på döden? (Själva studiedeltagandet 
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har för flertalet deltagare sannolikt varit ”den sista strimman hopp”, då många av dem 
varit medicinskt färdigbehandlade enligt aktuella behandlingsprotokoll.)  
 
För närvarande pågår tre studier med VSLI i form av Marqibo® (31) Om det på sikt 
visar sig att VSLI ger bättre behandlingsresultat än VCR i gruppen med svårt sjuka och 
flera återfall, så är det en spännande tanke att se vad som skulle hända om VSLI-
behandling skulle sättas in tidigare i sjukdomsförloppet? Skulle det rentav innebära 
minskad risk för återfall i sjukdomen? 
 

6. Slutsats 

VSLI har lägre clearance än VCR och sannolikt följer den terapeutiskt tillgängliga dosen 
ute i tumörvävnaderna samma mönster. För ALL-patienter förefaller en VSLI-dos på 
2,25 mg/m2 och vecka (utan dostak) ge en biverkningsprofil som är jämförbar med 
1,4 mg/m2 och vecka VCR (med takdos på 2,0 mg). Sammantaget öppnar detta för att 
patienterna kan få möjlighet till bättre terapeutisk effekt utan mer biverkningar än vid 
konventionell VCR behandling. 
 
Fler studier på olika patientgrupper behövs för att säkerställa effekterna för respektive 
sjukdomsprofil och bilda grund till hälsoekonomiska analyser, fast här behöver en 
varsam avvägning ske mellan tillgängliga ekonomiska och personella resurser i 
förhållande till klinisk nytta och förbättrad livskvalitet. 
 
 

7. Tackord 

Inledningsvis ett postumt tack till min framlidne farbror Arne Söderström, som ställde 
frågan ”Kan man använda den där plantan till nå’t” till sin botanikintresserade brors-
dotter vid besöket på hans gård i Sasakwe, Botswana 2006. Det var där resan började… 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Staffan Tavelin för trivsamma och 
intellektuellt utmanande diskussioner, återkoppling och handfasta råd under arbetets 
gång.  
 
Varmt tack till min svägerska Maria Åström, hematolog till professionen, för 
inspirerande gemenskap, uppmuntrande ord och sakkunnig hjälp.  
 
Ett alldeles speciellt tack till min make Lars Åström, som gjort denna utbildningsresa 
möjlig och kärleksfullt har stöttat mig under hela studietiden. Mitt hjärta gläds!  
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A 

Bilagor 

Bilaga 1 – Skattningsskalor 

 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status, ofta angiven som “Zubrod-
skalan för funktionell status”. 

Grade ECOG 

0 Fully active, able to carry on all pre-disease performance without restriction 

1 Restricted in physically strenuous activity but ambulatory and able to carry out work of 
a light or sedentary nature, e.g., light house work, office work 

2 Ambulatory and capable of all selfcare but unable to carry out any work activities. Up 
and about more than 50% of waking hours 

3 Capable of only limited selfcare, confined to bed or chair more than 50% of waking 
hours 

4 Completely disabled. Cannot carry on any selfcare. Totally confined to bed or chair 

5 Dead 

 
Ursprungligen publicerad av Oken et al i American Journal of Clinical Oncology (30), 
“with credit to the Eastern Cooperative Oncology Group, Robert Comis M.D., Group 
Chair” 
 
 
 
 
Generell gradering av biverkningar (AE) enligt “Common Terminology for Adverse Events 
(CTCAE)  

Grade Brief definition 
1 Mild; asymptomatic or mild symptoms; clinical or diagnostic observations only; 

intervention not indicated 
2 Moderate; minimal, local or noninvasive intervention indicated; limiting age-

appropriate instrumental activities of daily living 
3 Severe or medically significant but not immediately life-threatening; hospitalization 

or prolongation of hospitalization indicated; disabling; limiting self care activities of 
daily living 

4 Life-threatening consequences; urgent intervention indicated 
5 Death related to AE 
 
Detaljerade beskrivningar över hur biverkningar (AE) specificeras grad för grad med 
avseende på olika mätvärden och symtom återfinns på National Cancer Institutes 
hemsida, direktlänk http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-
14_QuickReference_8.5x11.pdf  
 
 
 
 
  

http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_8.5x11.pdf
http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_8.5x11.pdf


B 

Bilaga 2 – Laboratorievärden från studiernas inklusionskriterier 

 
 

 Hematologiska värden Leverfunktionsvärden Njurfunktionsvärden 

”Normal-
värde” 
 
Referens-
intervall för 
vuxna*  

Trombocyter (B-TPK) 

Kvinnor: 165 - 38710
9
/l 

Män: 145 – 348 10
9
/l 

 
Neutrofila granulocyter 
(B-neutrofila)  

1,8 - 7,5 10
9
/l 

S-bilirubin 5-25 µmol/l 
Alanin aminotransferas 
(S-ALAT)  
Kvinnor: 0,15 - 0,75 µkat/L 
Män: 0,15 - 1,1 µkat/L 
 
Alkaliska fosfataser  
(S-ALP) 0,60 - 1,8 µkat/L 

Kreatinin (P-Krea) 

Studie 1 

- - - 

bilirubin  1,5 mg/dl (26 
µmol/l) 

ALAT  4 gånger övre 
normalvärdet 

kreatinin  1,5 mg/dl (130 
µmol/l).  

Studie 2 neutrofila granulocyter 

>1,010
9
/l,  

trombocyter >10010
9
/l, 

S-bilirubin  1,5 mg/dl (26 
µmol/l). 

S-kreatinin  2,0 mg/dl 
(180 µmol/l) 

Studie 3 
- - - 

Bilirubin   2 gånger övre 
normalvärdet 

kreatinin  2 x övre 
normalvärdet 

Studie 4 neutrofiler  0,510
9
/l, 

trombocyter  5010
9
/l 

(såvida det inte är lägre på 
grund av benmärgs-
engagemang)  

bilirubin < 2 gånger övre 
normalvärdet 

S-ALAT och S-ALP  4 
gånger övre normalvärdet 

- - - 

Studie 5 neutrofila granulocyter 

>1,010
9
/l, trombocyter 

>10010
9
/l,  

S-bilirubin 1,6-3,0 mg/dl 
(27-51 µmol/l). 

S-kreatinin  2,0 mg/dl 
(180 µmol/l) 

Studie 6 - - - - - - - - - 

Studie 7 - - - - - - - - - 

* Referensvärden hämtade från http://www.internetmedicin.se/lab/klinkem.asp 

Värden angivna i mg/dl (amerikansk standard) är här omvandlade till µmol/l med hjälp av 
konverteraren på http://icd.internetmedicin.se/enhet  

 

 

Beskrivning av laboratorievärdenas innebörd (32)  

B-TPK: Trombocytmängd – låga värden kan indikera nyligen genomgången eller för 
kraftfull kemoterapi 

B-neutrofila: Mängd neutrofila granulocyter– låga värden kan indikera nyligen 
genomgången eller för kraftfull kemoterapi 

 

S-ALAT: leverenzym – förhöjt värde indikerar levercellskada 

S-ALP: indikerar främst avflödeshinder i gallgångarna 

S-Bilirubin: Nedbrytningsprodukt av döda erytrocyter – förhöjt värde kan indikera 
sjukdom i lever eller gallgångar 
 
S-kreatinin: Avspeglar glomerulär filtration och muskelmassa; indirekt mått på 
njurfunktion 
 
  

http://www.internetmedicin.se/lab/klinkem.asp
http://icd.internetmedicin.se/enhet


C 

Bilaga 3 - Utprovning av maximalt tolererad dos med 3+ 3 –design 

 
De doser som ska utvärderas börjar på någon dokumenterat ofarlig nivå och höjs 
stegvis och successivt avtagande med till exempel 67 %, 50 % och 40 % (ungefärligen 
omvänt proportionellt mot Fibonaccis talföljd och ”det gyllene snittet”).  
 
Tre personer introduceras i studien enlig nedanstående flödesschema. Proceduren 
pågår tills tillräckligt många har visat toxisk respons på någon dosnivå. Dosen ”en nivå 
under” under fastställs då som maximalt tolererad dos (MTD) (33) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Flödesschemats utseende inspirerat av BioStrategics Consulting Ltd Blog (34) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 av 6 responser 
toxiska 

 

Introducera 3 
försökspersoner 

1 toxisk  
respons 

Lägg till 3 på 
samma dos 

2-3 toxiska 
responser 

> 1 av 6 responser 
toxiska 

Höj till nästa dos 

Stopp, MTD= 
föregående dos 

 

Stopp, MTD= 
föregående dos 

0 toxiska 
responser 
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