Oversikt over postmenopausale endokrine behandlingsanbefalinger ved metastaser (24.01.20)
NB! Ved premonopausal status anbefales LHRH agonist og videre behandling som for postmenopausale.

Behandlingslinje 1

Medikament

Spesifikasjon

Kommentar

Aromatasehemmer (AI) +
CDK4/6 hemmer

Dersom AI ikke ble benyttet i adjuvant eller
metastaser ble påvist >12 mnd etter
avsluttet behandling
Dersom AI ble benyttet i adjuvant situasjon
med påvisning av metastaser under eller
innen 12 mnd etter avsluttet adjuvant
behandling, eller behandlingsnaive pasienter
Ikke aktuell ved kort sykdomsfritt intervall
etter adjuvant AI.

Dersom det er langt sykdomsfritt intervall
mellom adjuvant behandling og
metastasesituasjon, lavgradig biologi, eller
eldre pasienter med behov for enkelt
behandlingsopplegg, kan CDK4/6 hemmer
avventes og heller benyttes i 2. linje

Fulvestrant (500 mg) +
CDK4/6 hemmer
Aromatasehemmer

Behandlingslinje 2+3

Behandlingslinje 4 og
senere

Fulvestrant (500 mg)

Ikke førstevalg ved kort sykdomsfritt
intervall etter adjuvant tamoxifen

Aromatasehemmer +
Fulvestrant (250 mg)

Dersom det vurderes at CDK4/6 hemmer
ikke er aktuell behandling i noen av
behandlingslinjene og pasienten ikke har
mottatt endokrin behandling tidligere
Dersom CDK4/6 hemmer ble benyttet i 1.
linje

Eksemestan + everolimus
Fulvestrant (500 mg) +
CDK4/6 hemmer
Aromatasehemmer
Fulvestrant (500 mg)
(eller tamoxifen)
Ett av de behandlingsvalg
som ikke er benyttet
tidligere
Megestrol Acetat
Østradiol

Effekten av fulvestrant oppfattes
sammenlignbar med AI. Tamoxifen er et
sekundært alternativ, og oppfattes å ha noe
mindre effekt sammenlignet med AI
Oftest vil sekvensiell behandling (endokrin
monoterapi) foretrekkes foran konkomitant
behandling
Det foreligger også data på effekt av
everolimus i kombinasjon med tamoxifen og
fulvestrant

Dersom CDK4/6 hemmer ikke ble benyttet i
1. linje
Dersom ikke-steroidal AI er benyttet
tidligere, kan det skiftes til steroidal AI, eller
motsatt.
Dersom tidligere ikke benyttet

Effekten av fulvestrant oppfattes
sammenlignbar med AI. Tamoxifen er et
sekundært alternativ, og oppfattes å ha noe
mindre effekt sammenlignet med AI

Hvis aktuelt, bør slik behandling styres av
onkolog med spesialkompetanse i endokrin
terapi

