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BAKGRUNN
Brystkreft er den klart hyppigste kreft formen 
hos kvinner, og utgjør 22 % av alle krefttilfel-
lene. Det er den viktigste årsak til tapte leveår 
hos kvinner opp til 65 år (3). Hver 10. til 11. 
kvinne i Norge vil utvikle brystkreft. I 2013 fikk 
3220 kvinner og 36 menn denne diagnosen. 
Til sammenlikning rammet sykdommen 1235 
kvinner i 1970. Den aldersjusterte forekom-
sten har økt fra 37 per 100 000 innbyggere 
i perioden 1956–1960 til 79 i 2011, hvilket 

er mer enn en fordobling (1, 2). Årsaken til 
denne økningen er sammensatt og kan delvis 
forklares med en aldrende befolkning. Forhold 
som også spiller inn er tidlig menarche (> 12 
år), sen menopause (> 55 år), ingen barne-
fødsler, eller å føde første barn sent. Livss-
tilsfaktorer er også bidragende (eksempelvis 
fysisk inaktivitet, overvekt, økt alkoholkonsum, 
og langvarig bruk av østrogentilskudd etter 
menopause). Det anslås at 5–10 % av alle 
brystkrefttilfeller skyldes arv (30). Gentesting 
tilbys alle brystkreft pasienter der en mistenker 
en arvelig årsak. Alle kvinner under 50 år 
som diagnostiseres med brystkreft bør tilbys 
slik testing. 

Brystkreft rammer først og fremst kvinner 
over 50 år. Gjennomsnittsalderen ved diag-
nose er 59 år. Kun 4,3 % av nye tilfeller inn-
traff hos kvinner under 40 år i årene 2007 til 
2011. Cirka 40 000 kvinner og menn i Norge 
har eller har hatt brystkreft (2).

Prognosen ved brystkreft er sterkt avhengig 
av stadium. Fem års relativ overlevelse hvor 
sykdommen er begrenset til brystet (stadium I), 
er for årene 2007 til 2011 98,9 %, mot 23,4 % 
hvis det foreligger fjernspredning (stadium IV) 
på diagnosetidspunktet (2).

Den bedringen i prognose man har sett ved 
brystkreft, er knyttet til tidligere diagnostikk 
og bedret kirurgisk behandling, patologisk 
diagnostikk og adjuvant behandling (medi-
kamentell og strålebehandling).

BEHANDLING
Moderne brystkreftbehandling fordrer sam-

arbeid mellom radiologer, patologer, kirurger 
og onkologer. Farmasøyter er involvert i til-
virkningen av cytostatika på sykehusapotek 
og har en viktig rolle i tverrfaglige team hvor 
man identifiserer og gir råd til kreftpasienter 
omkring håndtering av legemiddelrelaterte 
problemer.

Den viktigste brystkreftbehandlingen er 
kirurgi, enten i form av mastektomi eller 
brystbevarende kirurgi. Der den kirurgiske 
behandlingen er blitt mer skånsom de siste 
årene, er den systemiske behandlingen blitt 
mer omfattende. Behandlingsanbefalinger er 
standarisert og utarbeidet av NBCG. Dette 
sikrer likeverdig behandling til alle kvinner, 
uavhengig av bosted. I denne artikkel fokuse-
res det på adjuvant behandling etter lokalisert 
(primært operabel) brystkreft. Med adjuvant 
behandling menes tilleggsbehandling etter 
kirurgi. Behandling av lokalavansert sykdom 
berøres ikke. 

Risikoen for senere metastaser etter kun 
lokal behandling av brystkreft (kirurgi +/- strå-
leterapi) øker med økende tumorstørrelse, ved 
lymfeknutespredning og økende antall affiserte 
lymfeknuter (3). Men selv pasienter med små 
tumorer uten lymfe knutemetastaser kan utvikle 
fjernspredning (4). Alle svulster undersøkes 
med tanke på histologisk grad (I–III), tumor-
størrelse (T), lymfeknutespredning, (N) hor-
monreseptorstatus, HER2 (human epidermal 
growth factor receptor 2) overekspresjon og 
Ki67 verdi (proliferasjonsmarkør) for å anslå 
risiko for senere tilbakefall og dermed nytten 
av adjuvant behandling. 

Adjuvant behandling fører til klart høyere 
kurasjonsrate. Dette er grundig dokumentert i 
et verdensomspennende samarbeid hvor resul-
tater fra et stort antall studier er samlet. Early 
Breast Cancer Trialists' Collaborative Group 
(EBCTCG) har i sin database samlet data 
fra mer enn 140 000 kvinner i randomiserte 
studier med klinisk oppfølging over mer enn 
15–20 år (5, 6). 

NBCG vurderer sine anbefalinger opp mot 
internasjonale anbefalinger om indikasjon for 
adjuvant behandling (7). Disse anbefalingene 
inkluderer pasienter med 5–10 % risiko for til-
bakefall uten systemisk behandling. 
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Hensikt
Brystkreft er den klart hyppigste kreft-
form hos kvinner. Hensikten med denne 
oversiktsartikkelen er å gi en kort inn-
føring i adjuvant behandling av lokal-
isert brystkreft.

Materiale og metode
Artikkelen er i hovedsak basert på 
«Nasjonalt handlingsprogram med 
retningslinjer for diagnostikk, behand-
ling og oppfølging av pasienter med 
brystkreft» utgitt av Helsedirektoratet 
2014, referat fra styringsgruppemøte 
i NBCG (Norsk bryst cancer gruppe), 
et skjønnsmessig utvalg av rele-
vante publikasjoner og egne kliniske 
erfaringer.

Resultat og fortolkning
NBCG har laget retningslinjer for 
adjuvant behandling som sikrer en 
likeverdig behandling uavhengig av 
bosted. Adjuvant systemisk behandling 
har i gjennomsnitt ført til en betydelig 
bedring i prognose. Det pågår et kon-
tinuerlig arbeid for å redusere behand-
lingsinduserte bivirkninger, samt med 
større sikkerhet kunne identifisere pasi-
enter med nytte av behandlingen for å 
unngå unødige bivirkninger. 

HOVEDBUDSKAP

Brystkreft er den klart hyppigste kreft-
form blant kvinner med vel 3000 nye 
tilfeller hvert år.

NBCG utarbeider retningslinjer for 
adjuvant behandling.

Behandlingsinduserte bivirkninger og 
håndteringen av disse har fått økende 
oppmerksomhet de siste årene.
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(8). Tamoksifen er en selektiv østrogenresep-
tormodulator (SERM) som kan virke både som 
en antagonist og en partiell agonist avhengig 
av vev. Den har derfor en rekke østrogene 
effekter, spesielt hos postmenopausale kvinner. 
Dette gir positive bivirkninger på skjelettet og 
lipidstoffskiftet. Videre reduserer tamoksifen 
risikoen for ny kreft i motsatt bryst. Kun tamok-
sifen er dokumentert som adjuvant behandling 
av menn med brystkreft.

Tamoksifen gir sjelden alvorlige bivirknin-
ger, og som oftest er bivirkningene av lett til 
moderat grad. De vanligste bivirkninger er 
hetetokter, abdominalt ubehag (først og fremst 
kvalme), kolpitt (skjedekatarr) og vekt økning. 
Enkelte får svimmelhet, hodepine eller depres-
sive reaksjoner/humørsvigninger. Av alvorlige 
bivirkninger ses en økt risiko for tromboem-
bolisk sykdom (spesielt dyp venetrombose og 
lungeemboli). Legemiddelet gir i tillegg en 
økt risiko for endometriecancer (gjelder kun 
postmenopausale kvinner). Ved gynekologiske 
symptomer som unormale vaginale blødnin-
ger og blodig utflod skal pasientene henvises 
gynekolog.

Aromatasehemmere
Aromatasehemmere (AI) er førstevalg hos 
postmenopausale kvinner. Postmenopausale 
kvinner har fortsatt sirkulerende østrogener. 
Disse syntetiseres i perifert vev fra androgener, 
produsert hovedsakelig i binyrene, men også 
i ovariene. Aromatasehemmerne blokkerer 
den enzymatiske konvertering av androge-
ner til østrogener (androstenedion til østron 
samt testosteron til østradiol). Legemidlene er 

Adjuvant endokrin behandling
Cirka to tredjedeler av pasientene har hor-
monreseptorpositiv sykdom. Tilstedeværelse 
av østrogen- og progesteronreseptorer i 
tumor indikerer sannsynlighet for respons 
på endokrin behandling. Sirkulerende ste-
roidehormoner bindes til intracellulære resep-
torer og stimulerer cellene til vekst og deling. 
Kun hormonreseptorpositive pasienter har 
nytte av adjuvant endokrin behandling.

De viktigste legemiddelgruppene til bruk i 
adjuvant behandling er anti-østrogen (tamok-
sifen) og aromatasehemmere (AI). Aromatase-
hemmere er førstevalg hos postmenopausale 
kvinner. Standard lengde på den endokrine 
behandling er 5 år, men nye retningslinjer 
anbefaler utvidet adjuvant behandling til inntil 
10 år for pasienter som har brukt tamoksifen i 
2–5 år. Her vil toleranse være avgjørende for 
anbefaling om videre bruk. 

En liten undergruppe av pasienter vil 
ha nytte av goserelin som ovariefunksjon-
suppresjon i tillegg til tamoksifen eller 
 aromatasehemmer (27). Dette gjelder svært 
unge pasienter (< 35 år), pasienter som for-
blir premenopausale etter kjemotrapi og de 
som har utbredt sykdom i axille (fire eller 
flere lymfe knuter med spredning). Dette er en 
behandling som kan gi betydelige bivirkninger 
og det er viktig at pasientene følges godt opp. 
Bentetthetsmålinger er anbefalt.

Tamoksifen 
Adjuvant tamoksifen (20 mg x 1) i 5 år har vist 
betydelige effekter på overlevelse. Legemidlet 
fører til cirka 30 % relativ mortalitetsreduksjon 

enten non-steroidale (letrozol, anastrozol) eller 
steroidale (eksemestane). 

Flere store studier (9–15) har vist at AI gir 
noe bedre sykdomsfri overlevelse enn tamok-
sifen. Bruk av aromatasehemmere reduserer 
risiko for å dø av brystkreft med 40 % sam-
menliknet med ingen endokrin behandling. 
Behandling i 5 år med aromatasehemmer 
reduserer 10 års mortalitet med cirka 15 % 
sammenliknet med 5 år med tamoksifen (28).

Det er ikke grunnlag for å anbefale et lege-
middel fremfor et annet. Bivirkningsprofilene 
kan variere, noe som gjør at et bytte fra et 
non-steroidalt til et sterioidalt AI eller omvendt 
kan gi en bedre toleranse.

Vanlige bivirkninger er stivhet og smerter 
i ledd/muskler, hetetokter, tørre, tynne vagi-
nale slimhinner og gastrointestinale sympto-
mer (vanligst er kvalme). AI gir økt risiko for 
osteoporose og frakturer. Legemiddelet skal 
derfor kombineres med kalsium og D-vitamin. 
Hos alle kvinner som benytter en AI og der 
det ikke er indikasjon for zoledronsyre (se 
under) skal det gjøres bentetthetsmåling ved 
oppstart, deretter etter 1 år og så hvert annet 
år. Ved betydelig fall i bentetthet eller utvikling 
av osteoporose i forløpet anbefales oppstart 
av bisfosfonat (alendronat eller zoledronsyre). 

Tabell 1 gir en oversikt over legemidler i 
bruk ved adjuvant endokrin behandling ved 
brystkreft.

Kjemoterapi
Brystkreft er i gjennomsnitt en moderat kjemo-
sensetiv sykdom. Det vil si at noen pasienter 
har god effekt av kjemoterapi, mens andre 

Tabell 1. Adjuvant endokrin behandling.

 Legemiddelgruppe Virkestoff Preparat Virkning Indikasjon

 Antiøstrogener Tamoksifen Tamoxifen Binder seg til Pre- og post-
   Nolvadex østrogenreseptorer menopausale
    og hemmer effekten kvinner
    av østrogen 

 Aromatase- Anastrozol Arimidex/Anastrozol Hemmer Førstevalg til
 hemmere (AI) Letrozol Femar/Letrozol enzymet postmenopausale
  Eksemestan Aromasin/Eksemestan aromatase og kvinner
    reduserer derfor
    dannelse av
    østrogen

 GnRH-analoger Goserelin Zoladex Hemmer Som tillegg til
    utskillelse av tamoksifen eller
    FSH og LH, noe AI hos en liten
    som fører til undergruppe
    nedsatt
    produksjon av
    østradiol
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taksel hver tredje uke (100 mg/m²), fire kurer. 
Ved HER2-positivitet startes trastuzumab 
parallelt med taksaner.

Til pasienter med HER2-positiv sykdom og 
små svulster (≤ 1 cm) og ingen spredning til 
lymfeknuter i armhulen kan antrasycliner ute-
lates. Behandlingen vil være 12 ukers taksan-
behanling parallelt med trastuzumab, etterfulgt 
av trastuzumab til totalt 1 år (19).

Det er foreløpig ingen sikker dokumentasjon 
på forskjell i effekt ved de to typer taksan som 
er tilgjengelig. Ukentlige kurer har en gunsti-
gere bivirkningsprofil.

Trastuzumab
Cirka 20 % av brystkreftpasienter er HER2- 
positive, det vil si de har overuttrykk av 
HER2-reseptoren på overflaten av tumorcel-
lene. HER2-positivitet er assosiert med et mer 
aggressivt sykdomsforløp (21). Tras tuzumab 
hemmer HER2-reseptorens aktivitet. I tillegg 
fører den til en aktivering av kroppens eget 
immunforsvar via cellulær cytotoksisitet (16). 

Trastuzumab i tillegg til kjemoterapi gir en 
cirka 50 % reduksjon i risiko for tilbakefall 
(22). De fleste av residivene er fjernmetastaser. 

Behandlingen kan gi asymptomatisk ned-
gang i hjertefunksjonen. Hjertets pumpe-
funksjon (EF-ejeksjonsfraksjon) monitoreres 
regelmessig (hver tredje måned) med enten 
ekkokardiografi eller MUGA (Multi Gated 
Acquisition)-scan. Ved fall over 10 prosen-
poeng eller fall i EF til under 50 % utsettes tras-
tuzumab i tre uker. Dersom ny måling viser 
bedring, kan behandlingen med trastuzumab 
gjenopptas. Bivirkninger som feber, frostanfall, 
kvalme, hoste, hodepine, svimmelhet og asteni 
kan observeres ved første infusjon, men er som 
regel fraværende ved senere infusjoner. Utover 
dette tolereres trastuzumab godt.

Foreløpig behandlingslengde er et år; totalt 
17 kurer hver tredje uke. De fleste får nå tras-
tuzumab som subkutan injeksjon, 600 mg. 

Tabell 2 gir en oversikt over undergrupper 
av brystkreft og valg av systemisk behandling.

Zoledronsyre/bisfosfanater 
Flere studier har vist gunstige tilleggseffek-
ter ved å gi bisfosfonat som en del av den 
adjuvante behandlingen hos sikkert post-
menopausale kvinner. En nylig publisert 
metaanalyse (23) bekrefter at behandlingen 
særlig reduserer risiko for spredning til skjelett, 
men har også mulig effekt i form av reduk-
sjon i lokalt tilbakefall og meta staser (annet 
enn til skjelett). I tillegg vil slik behandling ha 
en gunstig effekt på ben helsen. Dette gjelder 
uavhengig av øst rogenreseptorstatus, lymfe-
knutespredning eller bruk av kjemoterapi. Type 
bisfosfonat var ikke av betydning. Det anslås 
at behandlingen reduserer risiko for å dø av 
brystkreft med 18 %.

Pre-/perimenopausale kvinner skal ikke 
benytte zoledronsyre. Dette på grunn av økt 
risiko for ekstraossøse metastaser i denne 

har svært liten nytte av behandlingen. Over 
hundre studier med over 100 000 pasienter, 
der mange av studiene har over 15–20 års 
observasjonstid, konkluderer med at opti-
mal kjemoterapi gir cirka en tredjedel relativ 
reduksjon for tidlig død (6).

Det finnes en rekke kjemoterapiregimer i 
bruk ved adjuvant behandling. Bruk av kom-
binasjon av flere cytostatika er vist å være mer 
effektivt enn bruk av ett enkelt cytostatikum (6). 
Fire til seks måneder anses å være adekvat 
behandlingslengde.

I Norge benyttes antracyklin-holdige kurer 
alene eller i sekvens med et taksan (docetaksel 
eller paclitaksel). Antracyklinener (blant annet 
doxorubicin og epirubicin) er blant våre mest 
effektive antitumormidler. Vikningsmekanis-
men er kompleks, men inkluderer hemming av 
topoisomerase II (16). Topoisomerase II spiller 
en nødvendig rolle i reorganisering av struk-
turen til DNA i forbindelse med replikasjon. 
De kan også binde seg direkte til DNA, og 
derved hemme transkripsjon og replikasjon.

FEC-kurer (fluorouracil, epirubicin og 
cyklofosfamid) har vært hjørnesteinen i den 
adjuvante kjemoterapien i Norge siden slut-
ten av 1990-tallet. Standard epirubicin dose 
var 60 mg/m² (FEC60). Antracyklinholdige 
kurer med høyere epirubicindose (100 mg/
m² – FEC100) ble gitt til høyrisikopasienter 
(HER2-positive pasienter og pasienter med 
lokalavansert sykdom). Etter at en ny studie 
(17) demonstrerte like gode over levelsesdata 
ved fire kurer AC60 (adria mycin 60 mg/m² 
og cyklofosfamid – tilsvarer EC90; epirubicin 
90 mg/m² og cyclofosfamid) som seks kurer 
FEC 100, har NBCG valgt å innføre EC90 
som standard for alle antracyklinholdige kurer. 
Flurouracil (5FU) har nå vist seg å ikke gi 
effekt i form av bedret sykdomsfri overlevelse 
og er fjernet fra FEC-kurene (18).

Det gis fire kurer uavhengig av om man 
skal ha taksaner eller ikke. Kurene gis med 
tre ukers intervall. Dette regimet gir stor risiko 
for nøytropeni. Infeksjoner i nøytropen fase 
er potensielt livstruende og alle pasienter skal 
derfor ha G-CSF som profylakse (vanligvis 
lipegfilgrastim – eller pegfilgrastim 6 mg som 
engangsinjeksjon minst 24 timer etter hver 
kur). 

Tillegg av taksaner i den adjuvante behand-
ling har vist seg nyttig hos pasienter med høy 
Ki67, trippelnegative pasienter (hormon-
reseptornegative og HER2-negative), ved 
HER2-positiv sykdom og hos de med utbredt 
sykdom i axille/stort tumor volum. Taksanene 
virker på cellens mikrotubuli og klassifiseres 
som mitosegifter. Taksanene overstabiliserer 
mikrotubuli og hindrer dermed nedbrytning 
av mikrotubuli-trådene. Dette fører til apoptose 
og celledød når cellen nærmer seg eller går 
inn i mitosefasen. (16).

Der det er indikasjon for taksan gis dette 
etter fire EC-kurer, enten i form av ukentlig 
paclitaksel (80 mg/m²), 12 kurer eller doce-

gruppen. Grunnen til dette er ikke kjent.
Selv om man antar at type bisfosfonat ikke 

er av betydning, er zolerdonsyre best doku-
mentert og NBCG anbefaler bisfosfonat i form 
av zoledronsyre. Det gis én injeksjon (4 mg) 
hver sjette måned i 5 år (10 injeksjoner) til 
sikkert postmenopausale pasienter ≥ 55 år 
hvor det er indikasjon for systemisk adjuvant 
behandling.

Bivirkninger av slik behandling er vanligvis 
svært moderate. Enkelte beskriver influensa-
liknende symptomer infusjonsdagen. Det er 
viktig med tannlegevurdering før oppstart av 
behandling, da bisfosfonater øker risikoen for 
osteonekrose i kjeven.

BIVIRKNINGSHÅNDTERING
Kvalme
Kombinasjonen av antracykliner og cyklo-
fosfamid er klassifisert som høyemetogen 
kjemoterapi. Det er anbefalt at alle som mot-
tar høyemetogen behandling får seretonin 
antagonist -3 (ondansetron eller palonsetron), 
kortison (deksamethason, prednisolone eller 
metylprednisolon), og aprepitant; en neuro-
kinin 1 (NK1) reseptor antagonist (Emend ®).  
Metoklopramid (inntil 30 mg / døgn i maksi-
malt 5 dager) anbefales som tillegg ved behov.

Har man lett for å bli kvalm, for eksempel 
bilsyk eller var plaget med kvalme under svan-
gerskapet, øker sannsynligheten for kvalme 
under cellegiftbehandlingen. Forventning 
spiller en viktig rolle. Kvinner er mer utsatt 
enn menn og unge (< 50) er mer utsatt enn 
eldre. Kommer man ikke til mål med oven-
nevnte regime, endres adminstrasjonsmåte fra 
po til iv, det kan suppleres med anxiolytisk 
behandling (diazepam 5 mg x 1). Ondan-
setron kan administreres tre ganger i døgnet 
hvis god, men kortvarig effekt. Palonserton 
er et depopreparat og gis intravenøst eller 
peroralt. Dersom dette er admininstrert, kan 
ondansetron gis fra dag 4 etter kur. Cyclizin 
(Marzine®) kan hos enkelte ha god effekt, 
særlig ved bevegelsesutløst kvalme.

Såre slimhinner
Såre slimhinner spesielt i munnen og nedsatt 
spyttproduksjon er vanlige bivirkninger etter 
kjemoterapi og kan være smertefull og legge 
restriksjoner på inntak av mat og drikke. Ned-
satt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, 
tannkjøttproblemer og gir risiko for oppvekst 
av bakterier og sopp. 

Plagene kommer gjerne den første uken 
etter avsluttet kur, og hos noen kan plag ene 
vedvare gjennom hele behandlingsperioden. 
God munnpleie kan forbygge problemer. Pasi-
enter bør drikke rikelig og bør unngå salt, 
sterkt krydret mat, mat med grov konsistens, 
varm mat samt tobakk og alkohol. 

Munnskyll med fysiologisk saltvann anbe-
fales etter måltider. I tillegg bør det benyt-
tes myk tannbørste og tannkrem uten såpe 
(Zendium®). Xerodent sugetabletter lindrer 
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Hypersensitivitetsreaksjoner 
Docetaksel og paclitaksel kan begge gi 
hypersensitivitetsreaksjoner/anafylaktoide 
reaksjoner som antakelig utløses av en 
ikke-immunologisk histaminfrigjøring (16). 
Overvåkning er derfor nødvendig, spesielt 
ved de to første kurene. Risikoen for alvor-
lige reaksjoner er minimal hvis glukokortikoid 
benyttes i tilslutning til kurene. 

Østrogenmangelsymptomer
Den onkologiske behandlingen utløser i 
mange tilfeller en akutt menopause. Østro-
gennivået faller brått og dette fører ofte til 
kraftigere symptomer (hetetokter, atrofi av 
slimhinner, osteoporose med mer) enn ved 
naturlig menopause der vi ser et gradvis fall 
i østrogennivåene. Om plagene ved en slik 
akutt innsettende menopause varer lengre eller 
kortere enn ved en naturlig overgangsalder, 
vet man ikke.

Tilførsel av østrogen alene vil lindre mange 
av plagene man opplever ved en overgangs-
alder, men frarådes da vi mangler data som 
sier at dette er trygt. Østrogen i kombinasjon 
med gestagen øker risiko for ny brystkreft og 
bør ikke benyttes. 

Tilskudd av planteøstrogener (eksempelvis 
fra soya, rødkløver, linfrø og nattlys) frarådes 
også (30). Hos kvinner som bruker tamoksifen 
kan man vurdere lokale østrogener for å lindre 
vaginal tørrhet, særlig om et av de ikke-hor-
monelle behandlingsalternativene (Replens® 
eller Repadina Plus®) ikke er effektive nok. 
Samtidig bruk av lokale østrogener og en 
aromatasehemmer bør ikke brukes. Dette da 
lokal østrogen-applikasjon kan øke sirkule-
rende østradiol til et nivå som kan interferere 

munntørrhet. Det finnes en rekke produkter 
som lindrer og smører såre slimhinner, Zen-
dium® saliva gel, Aloclear, Xerostom, GUM, 
Poxident®.

Lokalt smertestillende kan benyttes før måltid 
(lidocain viskøs 2 % eller paracetamol mikstur 
24 mg/ml mikstur).   

Taksanrelaterte bivirkninger
Taksaner gir lite kvalmeplager, men gir bivirk-
ninger i form av muskel-/skjelettsmerter og 
nevropatier spesielt. Docetaksel hver tredje 
uke gir mer uttalte muskel-/skjelettsmerter enn 
ukentlige kurer med paclitaksel. Vanlig hånd-
kjøpsanalgetika er vanligvis tilstrekkelig for å 
lindre disse plagene. Begge legemidlene gir 
omtrent samme risiko for nevropatier og pares-
tesier. Dette er bivirkninger som øker med akku-
mulert dose. Disse er typisk sensoriske, men 
kan være motoriske. Dessverre finnes ingen 
dokumentert behandling som kan forebygge 
eller behandle perifer neuropati. Nevropatiene 
er reversible hos de fleste, men reparasjonspro-
sessen kan være langsom. Dersom plagende 
vedvarer over 1–2 år etter avsluttet behandling, 
vil de sannsynligvis bli permanente.

Taksaner, spesielt docetaksel gir væske-
retensjon, sannsynligvis som en følge av økt 
kapillær permeabilitet. Dette kan til en viss 
grad motvirkes av glukokortikoider gitt før og 
etter kur. Enkelte kan ha effekt av diuretika og 
støttestrømper.  

Neglbivirkninger er vanlig med misfarging 
og noen ganger onykolyse (løsning av negler 
fra neglsengen). Det er viktig med godt negl-
stell med kremer og eventuelt grønnsåpebad. 
Bruk av neglelakk forebygger både misfarging 
og onykolyse. 

med terapeutisk effekt hos AI-brukere (24). 
I motsetning til vaginal tørrhet der plagene 

øker med tiden fra menopause, vil hetetokter 
gradvis avta. Det er utført få kliniske, rando-
miserte studier på ikke-hormonelle behand-
lingsalternativer. Placeboeffekten synes å spille 
en viktig rolle både i forbindelse med medika-
mentinduserte hetetokter og i behandlingen av 
disse. Det er rapportert effekt på hetetokter hos 
50 % av placebobehandlede pasienter (25). 

Hetetokter er mer uttalt hos kvinner som 
er overvektige eller som røyker. Mange kvin-
ner forteller om symptombedring ved fysisk 
aktivitet. 

SSRI og SNRI kan ha effekt på hetetokter 
(ukjent virkningsmekanisme) og er spesielt 
egnet dersom pasienten trenger anti depressiv 
behandling, men kan også benyttes uavhengig 
av dette. Effekten er bedre enn placebo, men 
generelt dårligere enn for hormonbehandling. 
Tamoksifen metaboliseres via CYP2D6. Parok-
sentin og fluoksetin er potente inhibitorer av 
CYP2D6 og fører til nedsatt konsentrasjon av 
den aktive tamoksifenmetabolitten endoksifen 
(50–60 %). Ved samtidig bruk av tamoksi-
fen bør man velge et legemiddel med svak/
ingen hemming av CYP2D6 (venlaflaksin og 
citalopram) for å unngå dårligere effekt av 
tamoksifen.

Klonidin er en sentralt virkende alfa-adre-
nerg antagonist og brukes først og fremt i 
behandlingen av hypertensjon og migrene. 
Preparatet har en moderat effekt på hetetokter 
(40–50 % reduksjon) (25). Bivirkninger som 
kan opptre er munntørrhet, søvnvansker og 
trøtthet. Klonidin benyttes i dosering 25–75 
mikrogram to ganger daglig. Doser som bru-
kes for å behandle hetetokter ser ikke ut til å 
ha effekt på blodtrykket. Effekten av både anti-
depressiva og klonidin er raskt innsettende. 
Dersom behandlingen ikke har effekt innen 
fire uker, vil den trolig ikke ha effekt og kan 
seponeres.

Kardiotoksisitet
Antracykliner er kardiotoksiske. Den mest 
alvorlige kardiale bivirkningen er utvikling 
av en ikke-reversibel kumulativ dose-relatert 
kardiomyopati. Ved de doser som benyttes i 
adjuvant behandling er sannsynligheten for 
hjertesviktutvikling svært liten. Rutinemessig 
måling av hjertets pumpefunksjon gjøres ikke 
med mindre komoborbiditet eller symptomer 
skulle tilsi dette.

Behandling med trastuzumab kan gi asymp-
tomatisk (og av og til symptomatisk) nedgang 
i hjertefunksjonen. Hjertets pumpefunksjon 
monitoreres regelmessig, da tidlig seponering 
kan føre til normalisering.  

KONKLUSJON
Moderne systemisk adjuvant behandling 
har ført til at flere kvinner helbredes for 
brystkreft. Samtidig fører en bredere indika-
sjonen for adjuvant behandling til mer omfat-

Tabell 2. Undergrupper og valg av behandling.

Undergruppe Type behandling

Sterkt hormonreseptor positive, Endokrin behandling viktigst
 HER2-negative.
Lav Ki67

Hormonreseptor positive, Endokrin behandling til alle
HER2-negative. og kjemoterapi til de fleste
Høy Ki67

Hormonreseptor positive, Endokrin behandling,
HER2-positive. kjemoterapi og
Høy Ki67 HER2-rettet behandling

Hormonreseptor negative, Kjemoterapi og
HER2-positive HER2-rettet behandling

Trippel negative Kjemoterapi
(Hormonreseptor negative og

 HER2-negative) 



NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 1/2016 35

tende behandling. Paradokset er at mange 
 overbehandles og at behandlingen da fører 
til unødvendig toksisitet og bivirkninger. Det 
pågår et kontinuerlig arbeid med å redusere 
bruk av kjemoterapi ved å forbedre klassi-
fiseringen av brystkreft, slik at man med 
større  sikkerhet tilbyr behandling kun til de 
kvinner som har størst potensiell nytte av slik 
behandling.

Takk til professor Bjørn Naume, Oslo 
 universitetssykehus, for gjennomlesing av 
manuskriptet.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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REVIEW ARTICLE, SUMMARY

Systemic pharmacologically treatment 
of localized breast cancer

Background
Breast cancer is the most common 
cancer among women in Norway with 
almost 3000 new cases each year. The 
purpose of this article is to give a brief 
introduction of the systemic treatments 
used in localized breast cancer.

Material and methods
This article is mainly based on the Nor-
wegian guidelines written by NBCG 
(the Norwegian breast cancer group), 
a selection of relevant publications and 
own clinical experience.

Results and conclusion
The guidelines for the adjuvant therapy 
ensure equal treatment independent 
of geographical differences. Adjuvant 
systemic treatment has lead to a major 
improvement in the prognosis of locali-
zed breast cancer. A continuous work 
is going on to reduce the side effects 
caused by the adjuvant treatment and 
to improve the classification of breast 
cancer to secure the optimal treatment 
for every women.
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