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Nya studieresultat ger hopp vid svåra
hjärntumörer
Malignt gliom är en elakartad hjärntumör med mycket dålig prognos.
Behandling med Glivec (imatinib) i kombination med hydroxyurea prövas nu
för att förlänga överlevnaden för dessa svårt sjuka patienter. 57 procent av
patienterna blev bättre eller stabiliserades i sin sjukdom. Det visar en studie
som idag presenteras på ECCO, European Cancer Conference, i Paris. Malignt
gliom (glioblastom) är den mest elakartade formen av hjärntumör. Trots
behandling med kirurgi, strålning och cytostatika lever patienterna sällan mer
än ett år efter diagnos. I den nu aktuella studien har man gett Glivec till
gliompatienter där strålning och cytostatika inte längre gjorde någon
nytta.[1]  Med tanke på att gliom är en så aggressiv cancerform är allt som
pekar mot en ny, behandling intressant, säger avdelningsläkare Göran
Hesselager på neurokirurgiska avdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Glivec har tidigare visat mycket goda resultat vid behandling av
cancerformerna kronisk myeloisk leukemi (KML) och GIST, en form av magoch tarmcancer. Ett problem vid behandling av malignt gliom har varit att få
Glivec att ta sig igenom den så kallade blod-hjärnbarriären som ska hindra
främmande ämnen från att tränga in i hjärnan. Därför kombinerade man i
studien Glivec med hydroxyurea  en mild form av cellgift. Substansen antas
fungera som dörröppnare för läkemedlet. Lever efter 30 månader De 30
patienterna (medianålder 44 år) behandlades i snitt 19 veckor (mellan 4 och
145 veckor) med en kombination av Glivec och hydroxyurea. Progressionsfri
överlevnad vid sex månader var 32 procent och vid två år 16 procent. Två
patienter levde fortfarande utan tecken på sjukdomsutveckling efter 30
respektive 26,5 månader. Sammanlagt 57 procent av patienterna blev
antingen bättre eller stabiliserades i sin sjukdom.  20 procent svarade på
behandlingen och 37 procent stabiliserades. Med tanke på att gliom är en så
snabbväxande tumör är detta intressanta resultat, säger docent Jan-Olof
Fernberg, medicinsk rådgivare på Novartis. Större, jämförande
undersökningar krävs dock för att fastställa vilket värde behandlingen har.
Studiens författare Gregor Dresemann från Dülmen, Tyskland, drar slutsatsen
att kombinationen är en lovande behandling av gliom, särskilt som Glivec

visade sig fungera väl tillsammans med hydroxyurea. Sjuklig tillväxt Glivec är
en så kallad tyrosinkinashämmare. Vid malignt gliom finns ofta en skada i
såväl den gen som producerar tillväxtfaktorn PDGF (platelet-derived growth
factor) som dess receptor (PDGF-R) på cellens yta. PDGF har betydelse för
bland annat celldelning, fosterutveckling och nybildning av blodkärl
(angiogenes). Skadan leder till överaktivitet hos PDGF-receptorn. Följden blir
att den del av receptorn som är ett enzym (tyrosinkinas) på ett okontrollerat
sätt börjar skicka ut tillväxtsignaler till cellkärnan. Därmed utlöses den
ohämmade celldelning som är typisk för cancer. Glivec verkar genom att
blockera aktiviteten hos det enzym som sätter fart på den sjukliga processen.
Cancercellerna hindras från att dela sig. Dessutom hämmas bildandet av de
blodkärl tumörer utvecklar för att få syre och näring och kunna växa. Idag är
Glivec godkänt som förstahandsbehandling av patienter med kronisk
myeloisk leukemi för vilka benmärgstransplantation inte ses som ett
alternativ och för behandling av patienter med GIST-tumörer
(gastrointestinala stromatumörer), en mag- och tarmcancer). Varje år drabbas
omkring 900 personer i Sverige av hjärntumörer. Nära hälften får malignt
gliom som är den vanligaste men också allvarligaste formen. Hjärntumörer
drabbar i högre grad än andra cancersjukdomar personer i arbetsför ålder. [1]
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