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 Neoadjuverende ved rectumcancer
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 Biomarkører



Neoadjuverende chemoradioterapi 
til lokal avanceret rectum cancer

Introduktion



 5 års overlevelsen er flyttet fra 25-30% til 50-60%

 Local recidiv frekvensen er nu <10%

 Hos 20-30% af tumorerne ses komplet respons

 >50% af T4 tumorerne kan nu gøres operable

 Nuværende retningslinjer bygger på 8 større 
randomiserede undersøgelser.
 Preoperativ RT vs kirurgi alene

 Preop. vs postop.

 Short-course vs longcourse RT

 Concommittant chemoterapi



Retningslinjer i DK

www.DCCG.dk



 Øvre 1/3 
 inoperable T4

 Midt 1/3 
 T3 tumorer med afstand til MRF < 5 mm

 Nedre 1/3 
 T3-4 tumorer

 Preoperativ longcourse scedule

 5-FU baseret concommitant CT (enkeltstof)

 Adjuverende CT 
 til højrisiko efter operationen



Neoadjuverende chemoradioterapi 
til lokal avanceret rectum cancer

Er monoterapi med perorale 5FU lignende stoffer godt nok? 
Is more better?
Vil der være gavn af forbedrede strålebehandlings regimer?















 Konklusion:

 Begge behandlingsregimer veltålte

 Capecitabine gav mere HFS, proctitis, diarré og 
fatigue, mens 5-FU gav mere alopeci og leukopeni.

 5-års OS var Cap. non-inferior til 5-FU 









Hvad med at tilføje 
Oxaliplatin?























Hvad med de biologiske 
midler?



EXPERT-C Helbling et. Al (poster 
3546)

Centre 15 19

N = 164 68

Randomisering CRT +/- Cet CRT +/- Pan

Inkluderede ptt. ”MRI-high-risk” mrT3-4, N0/+

Resultater pCR-rate: 56% (36 ptt. 
95% CI [38,72]) (pan-
armen) 44% (27 ptt. 95% 
CI [25,65](standard-
armen)





 Hvad med yderligere systemisk behandling 
inden operation?











Men når det nu er 
strålebehandlingen der er 
det primære, kan man så 
ændre noget ved måden den 
gives på?









Så skal vi ændre noget i 
måden vi behandler 

neoadjuverende 
rectumcancere på efter 

ASCO 2011?





 Hvad er der egentlig af data på  at Oxaliplatin 
til st. II Coloncancer?

 Yothers et. al fremviste kombinerede data fra 4 
studier med sammenlagt 3000 ptt. med st II, både 
højrisiko (N=1542) og lavrisiko (N=1458)







 Oxaliplatin til st. II
 Sammenlignede data, ikke randomiserede!

 Ingen statistisk signifikans

 Hvad så hvis vi kun kigger på højrisikoptt.?
DCCG: - Lavt diff. Adenokarc.

- T4-tumor

- Perineural vækst

- Veneindvækst

- Akut debut (ileus eller perforation)

- < 12 lymfeknuder fjernet











 Hvad med Bevacizumab i adjuverende setting?

 Data fra C-08 og Avant

















 Status 2011:
 Bevacizumab: Negativt (C-08, AVANT)

 Cetuximab: Negativt (NO147)

 Irinotecan: Negativt (PETACC3)

 Kontrolforløb: UK FACS: Randomiseret ml.  
Standard (én scanning 12-18 mdr postop.) vs. 
Intensiv follow-up (CT-scanning hver 6. md + 
coloskopi efter 2 år). Præliminære data taler 
imod det intensive forløb i forhold til cost-
bennefit. Vi afventer endelige data og Colofol





 EGFR: Opnås effekt ved at tillægge 
panitumumab som 1. linie behandling?

 Final data fra PRIME studiet











 Noget nyt i forhold til 2. linie?

 Matt Seymour fremlagde data fra Piccolo-studiet:  











 Men hvad lærte vi ellers af Piccolo:

 Er alle Mutationer lige når det gælder prognose og 
behandlingsrespons?







 Data fra Piccolo-studiet:

 Ptt. med BRAF-mutationer havde dårligere prognose 
og negativ effekt af tillæg af Panitumumab

 22% af ptt. Med KRAS WT, var muteret i 
NRAS/BRAF og havde ligeledes negativ effekt af 
tilllæg af panitumumab.















Skal vi hjem og ændre noget i ambulatoriet 

efter ASCO 2011?



Opsummering

•Rectum cancer
•Adjuverende kemoterapi
•Metastaserende sygdom
•Molekylærbiologiske markører


