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Malignt melanom-baggrund

• I perioden 2012-2016 blev 2330 pt diagnosticeret med malignt 
melanom; 1080 mænd og 1250 kvinder

• Medianalderen for diagnosen er 53 år, 25 % optræder hos personer 
yngre end 40 år.

• Dødelighed størst blandt mænd.

• Malignt melanom kan opstå, hvor der findes melanindannende celler 
- i hud, i slimhinder, i øjne og i lymfeknuder

• Omkring 90 % opstår i hud

• Ca. halvdelen af pt med metastatisk sygdom udvikler 
hjernemetastaser



BRAF-signalvejen

• Udvikling af melanomer er i nogle 
tilfælde drevet af mutationer i 
den intracellulære signalvej –
MAP-kinase pathway.

• Mutationer i BRAF-proteinet 
medfører vedvarende aktivering 
af signalvejen, og fører til 
tumorcelleproliferaion og vækst.



Behandlingsvalg til metastatisk sygdom

• Afhænger af 
• PD-1 status

• BRAF-mutationsstatus

• Cerebrale metastaser 

• LDH niveau

• pts PS

• alder



Metastatisk 
sygdom



Abstract #9500:  Adjuverende WBRT efter lokalbehandling af 1-3 hjernemetastaser







Konklusion

• Adjuverende WBRT efter lokalbehandling for 1-3 hjernemetastaser
forbedrer ikke intrakraniel kontrol, overlevelse eller performance 
status. 



Abstract #9501: IPI/NIVO til patienter med hjernemetastaser



IPI/NIVO til patienter med asymptomatiske hjernemetastaser

6 mdrs PFS 63% 6 mdrs OS 93%



IPI/NIVO til patienter med symptomatiske hjernemetastaser



IPI/NIVO til patienter med symptomatiske hjernemetastaser

6 mdrs OS 66% 6 mdrs IC PFS 19%



Konklusion
Asymptomatiske hjernemetastaser:
• 6 mdrs PFS rate på 63%
• Median overall survival ikke nået efter 20,6 mdrs follow up
• Høj IC responsrate og støtter valg af ipi/nivo som 1. linje beh.

Symptomatiske hjernemetastaser:
• Ipi/Nivo viste intrakraniel anti-tumor aktivitet hos enkelte symptomatiske pt, men 

væsentlig færre respondere
• 6 mdrs PFS 19%
• Ingen respondere fik højdosis prednisolon

IPI/NIVO i DK som 1. linje behandling til pt med asymptomatiske hjernemetastaser



Abstract #9507: 5 års analyse på behandling med Dabrafenib/trametinib
(1.linje) til BRAF-v600 mut., ikke-resektabelt og metastatisk melanom







Konklusion

• PFS efter 5 år omkring 20 %

• OS efter 5 år 34% - sv.t. ca 1/3 af patienterne 

• CR synes at være en stærk indikator for længerevarende effekt

• LDH niveau inden opstart af beh synes ligeledes at have betydning for 
PFS og OS 

• Resultaterne tyder på, at en væsentlig andel af pt opnår 
længerevarende effekt ved behandling med D+T som første linje 
behandling



Stadie 3 



Abstract #9502: recidiv efter adjuverende behandling med anti-PD1



137 patienter 
– ca 17 % af 
total antal pt 
beh med adj-
PD1

97
40







Konklusion

Loko-regionalt recidiv:
• Trods lokalt behandling vil mange få fornyet recidiv, ofte fjern-recidiv

• Gevinst ved yderlig adjuverende behandling uklar

Fjern/metastatisk recidiv:
• Skift behandling hvis recidiv under anti-PD1

• Respons ses ved ipi(+/- PD1) og BRAF/MEKi

• Anti-PD1 kan muligvis have effekt ved sent recidiv



TAK



Abstracts

• 9500: Phase 3 international trial of adjuvant whole brain radiotherapy 
(WBRT) or observation (Obs) following local treatment of 1-3 melanoma 
brain metastases (MBMs).

• 9501:Efficacy and safety of the combination of nivolumab (NIVO) plus 
ipilimumab (IPI) in patients with symptomatic melanoma brain metastases 
(CheckMate 204).

• 9502: A multicenter analysis of melanoma recurrence following adjuvant 
anti-PD1 therapy.

• 9507: Five-year analysis on the long-term effects of dabrafenib plus 
trametinib (D + T) in patients with BRAF V600–mutant unresectable or 
metastatic melanoma.


