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Resumé af klinisk forsøgsresultater  

Et forsøg udført for at teste sikkerheden og virkningen af 
bevacizumab tilføjet standardbehandlingen sammenholdt 
med standardbehandling alene, hos børn og unge med en 
kræfttype i hjernen, som kaldes højgradsgliom (HERBY) 

 
Du kan se den fulde forsøgstitel efter resuméet. 
 
Om dette resumé 
Dette er et resumé af et klinisk forsøg (nogle gange kaldes 
forsøg også studier, men her kaldes det et forsøg) – som er 
skrevet for: 
• offentligheden generelt og  
• de mennesker, som har deltaget i forsøget, samt deres 

familier.  
 
Dette resumé er baseret på de oplysninger, som var kendt 
på det tidspunkt, hvor det blev udarbejdet.  
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Forsøget startede i oktober 2011 og sluttede i januar 2020. 
Dette resumé er skrevet efter at forsøget sluttede. 

 
Ét forsøg alene kan ikke fortælle os alt om de risici og 
fordele, der er ved et lægemiddel. Der skal mange 
mennesker med i mange forsøg, for at vi kan finde ud af alt 
det, vi skal vide. Resultaterne af dette forsøg kan være 
forskellige fra andre forsøg med samme lægemiddel. 
 
• Det betyder, at du ikke skal tage beslutninger ud fra 

dette resumé alene – du skal altid tale med din læge, 
før du tager beslutninger om din behandling. 

Tak til de mennesker, som deltog i forsøget 
De mennesker, som deltog, har hjulpet forskerne med at besvare vigtige spørgsmål 
om børn og unge med højgradsgliom, og hvilken rolle bevacizumab kan spille i 
behandlingen af disse patienter. 
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Vigtige oplysninger om forsøget 
• Dette forsøg blev gennemført for at lede efter nye måder at behandle børn og 

unge med højgradsgliom (HGG). 

• I dette forsøg fik børn og unge med HGG enten: 

o Det lægemiddel, der skulle undersøges, som kaldes "bevacizumab", plus 
standardbehandlingen med lægemidlet "temozolomid" og strålebehandling.  

o ELLER standardbehandling med temozolomid plus strålebehandling.  

• Det blev afgjort ved lodtrækning, hvilken behandling det enkelte barn eller den 
enkelte unge skulle have. 

• I dette forsøg deltog 121 børn og unge i 14 lande. Af dem fik 116 børn og unge 
behandling. 

• Det vigtigste resultat var, at der ikke var nogen ekstra gavnlig virkning for børn og 
unge med HGG, hvis bevacizumab blev lagt oven i temozolomid og 
strålebehandling. 

• Omkring 21% (12 ud af 56 børn og unge), som fik temozolomid plus 
strålebehandling, havde alvorlige bivirkninger mod omkring 32% (19 ud af 60 børn 
og unge), som fik bevacizumab plus temozolomid og strålebehandling. 

• Der er ikke planlagt flere forsøg med bevacizumab for denne gruppe patienter. 

 
 
1. Generelle oplysninger om forsøget 
 
Hvorfor blev forsøget udført? 
Gliomer er den mest almindelige kræftform hos børn. Den forekommer i hjernen og 
rygmarven og påvirker celler, som kaldes gliaceller. Gliaceller er en særlig type 
celler, som er med til at beskytte neuronerne (vigtige nerveceller, som sender 
information).  

Gliomer kan klassificeres efter hvordan de ser ud under et mikroskop. 
Højgradsgliomer (eller HGG'er) ser meget usædvanlige ud sammenlignet med 
normale hjerneceller og er relativt sjældne. Der er omkring 2 tilfælde pr. million børn 
hvert år. 
 
Det er svært at behandle HGG – den nuværende behandling til børn fra 3år og 
opefter er operation for at fjerne så meget af svulsten som muligt og derefter 
lægemidlet temozolomid plus strålebehandling. Efter strålebehandlingen fortsætter 
patienterne med temozolomid. Overlevelsen er imidlertid ringe, og der er et stort 
behov for nye behandlinger for at forbedre overlevelsen. 
 
Bevacizumab er et andet lægemiddel, som allerede er godkendt til behandling af 
mange andre kræftformer og har set lovende ud i forhold til behandling af HGG i 
andre små forsøg. Dette forsøg blev udført for at se, om det ville være en fordel for 
børn og unge med HGG, hvis bevacizumab blev tilføjet den nuværende behandling, 
og om det derfor kunne godkendes til behandling.  
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Hvilke lægemidler blev undersøgt i forsøget? 
I dette forsøg kiggede man på 2 lægemidler: 
• Temozolomid – det eksisterende lægemiddel 
• Bevacizumab – det lægemiddel, som skulle undersøges. 
 
"Temozolomid" (te-mo-so-lo-mid) er et kendt lægemiddel, som allerede bliver givet til 
mennesker med HGG. Det er den nuværende standardbehandling, og det bruges 
sammen med strålebehandling efter operation. 
 
"Bevacizumab" (be-va-si-su-mab) er det lægemiddel, som blev undersøgt her. Det 
virker ved at blokere signaler, som fortæller kræftcellerne, at de skal vokse, og det er 
blevet undersøgt og godkendt til en række andre kræftformer.   
 
Børnene og de unge i dette forsøg fik også strålebehandling. Denne behandling 
bruger en høj dosis stråling til at dræbe kræftcellerne og gøre svulsten mindre. 
 
Hvad ville forskerne finde ud af? 
• Forskerne gennemførte forsøget for at sammenligne bevacizumab plus 

temozolomid og strålebehandling med temozolomid og strålebehandling – for at 
se hvor godt bevacizumab virkede (se afsnit 4 "Hvad var resultaterne af 
forsøget?"). 

• De ville også finde ud af, hvor sikre lægemidlerne var – ved at kontrollere hvor 
mange børn og unge der fik bivirkninger og se hvor alvorlige de var, når de tog de 
to lægemidler under forsøget (se afsnit 5 "Hvilke bivirkninger var der?"). 

 
Det spørgsmål, forskerne først og fremmest ville have svar på, var:  
1. Hvis bevacizumab blev tilføjet temozolomid og strålebehandlingen, ville der så gå 

længere tid, før kræften hos barnet eller den unge blev forværret eller kom 
tilbage? 

 
Andre spørgsmål, forskerne gerne ville have svar på, var:  
2. Hvis bevacizumab blev tilføjet i temozolomid og strålebehandlingen, ville det så 

hjælpe børnene og de unge til at leve længere? 
3. Hvor mange børn og unge reagerede på behandlingen? 
4. Hvor sikker var kombinationen af bevacizumab plus temozolomid og 

strålebehandling sammenlignet med temozolomid og strålebehandling? 
 
Hvilken slags forsøg var det? 
Dette forsøg var et såkaldt fase 2-forsøg. Det betyder, at bevacizumab var blevet 
afprøvet på et lille antal børn og unge med HGG før dette forsøg.  
 
Forsøget var "randomiseret". Det betyder, at der blev trukket lod om, hvilket af 
lægemidlerne børnene og de unge i forsøget skulle have – ligesom at slå plat og 
krone. Når man vælger hvilken medicin børn og unge skal tage ved lodtrækning, er 
det mere sandsynligt, at der vil være en nogenlunde ens sammensætning af børn og 
unge i de to grupper (f.eks. med hensyn til alder og etnicitet). Ud over de nævnte 
lægemidler som blev undersøgt i hver af de to grupper, var alt andet i behandlingen 
nøjagtigt det samme for de to grupper. 
 
Forsøget var "åbent". Det betyder, at alle vidste hvilke behandlinger børnene og de 
unge fik.  
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Hvor og hvornår blev forsøget udført? 
Forsøget startede i oktober 2011 og sluttede i januar 2020. Dette resumé er skrevet 
efter at forsøget sluttede. 
 
Forsøget blev udført på 51 forsøgscentre i 14 lande. Kortet nedenfor viser de lande, 
hvor forsøget blev udført.  
 

 
• Australien 
• Østrig 
• Belgien 
• Canada 
• Tjekkiet 

 
2. Hvem deltog i forsøget? 
I dette forsøg deltog 121 børn og unge med HGG. Af dem fik 116 behandling. 

De børn og unge, som deltog i forsøget var mellem 3 og 17 år. 70 af de 121 patienter 
(58%) var drenge, og 51 af de 121 patienter (42%) var piger.  
 

 

• Danmark 
• Frankrig 
• Ungarn 
• Italien 
• Polen 

• Sverige 
• Spanien 
• Holland 
• Storbritannien 

 

Gennemsnitsalder: 11 år 

70 ud af 121 patienter 
var drenge 

51 ud af 121 patienter 
var piger 

58% 42% 
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Børnene og de unge kunne deltage i forsøget, hvis:  
• De havde fået diagnosen HGG uden spredning til andre dele af kroppen og ikke 

havde nogen andre væsentlige sygdomme. 
• De var blevet opereret for at fjerne svulsten 4–6 uger før forsøget. 
 
Forsøget omfattede også en gruppe af "unge patienter", dvs. spædbørn og småbørn 
mellem 6 måneder og 3 år. I denne gruppe var der to spædbørn på 17 og 22 
måneder og et lille barn på 32 måneder, da de blev inkluderet i forsøget. 
 
 
3. Hvad skete der under forsøget? 
Under forsøget blev børnene og de unge udvalgt til at få den ene af de to 
behandlinger ved lodtrækning. Lodtrækningen foregik på en computer. 
 
Behandlingsgrupperne var: 
• Gruppe A: Strålebehandling og temozolomid plus bevacizumab 
o Strålebehandling givet hver dag over 6 uger og temozolomid givet i form af en 

tablet, som skulle indtages via munden hver dag i 5 dage, og dette blev 
gentaget hver 28. dag (i op til 49 dage). 

o Da strålebehandlingen var afsluttet, havde børnene 4 ugers pause fra 
behandlingen, før de startede på temozolomid igen i ca. 1 år (op til 48 uger). 

o Bevacizumab givet som infusion i en vene hver 2. uge. 
62 børn blev udvalgt til gruppe A, og 60 fik behandling. 
 
• Gruppe B: Strålebehandling og temozolomid  
o Strålebehandling givet hver dag over 6 uger og temozolomid givet i form af en 

tablet, som skulle indtages via munden hver dag i 5 dage, og dette blev 
gentaget hver 28. dag (i op til 49 dage). 

o Da strålebehandlingen var afsluttet, havde børnene og de unge 4 ugers pause 
fra behandlingen, før de startede på temozolomid igen i ca. 1 år (op til 48 
uger). 

59 børn og unge blev udvalgt til gruppe B, og 56 fik behandling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Gruppe af unge patienter: Temozolomid plus bevacizumab 

o Temozolomid givet i form af en tablet, som skulle indtages via munden hver 
dag i 5 dage, og dette blev gentaget hver 28. dag. 

o Bevacizumab givet som infusion i en vene hver 2. uge. 
 

Alle 3 spædbørn og småbørn fik mindst 2 doser temozolomid, og 1 fik i alt 13 
temozolomiddoser. Alle 3 spædbørn og småbørn fik mindst 4 doser bevacizumab, og 
1 fik i alt 24 bevacizumabdoser. 
 

  

Screening 

Udvælgelse af 
de børn og unge, 

som skulle 
deltage i 
forsøget 

Gruppe B: 56 børn og unge fik 
strålebehandling i 6 uger plus 
temozolomid 

Gruppe A: 60 børn og unge fik 
strålebehandling i 6 uger plus 
temozolomid og bevacizumab  

Stop med at 
tage 
temozolomid i 
4 uger 

Fortsæt med temozolomid og 
bevacizumab  

Fortsæt med temozolomid  
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Det var planen, at børnene og de unge i forsøget skulle behandles i 58 uger. Da 
forsøget var slut, blev de børn og unge, som deltog, bedt om at møde op til flere 
besøg på deres forsøgscenter for at få kontrolleret deres generelle helbredstilstand. 
Nedenfor kan du læse mere om, hvad der skete i forsøget. 
 
4. Hvad var resultaterne af forsøget?  
 
Spørgsmål 1: Hvis bevacizumab blev tilføjet temozolomid og 
strålebehandlingen, ville der så gå længere tid, før kræften hos et barn 
eller en ung blev forværret eller kom tilbage? 
Forskerne kiggede på, om der ville gå længere tid, før et barn eller en ung fik det, 
lægerne kalder en "hændelse" hvis bevacizumab blev lagt oven i temozolomid. En 
"hændelse" kunne være, at kræften hos et barn eller en ung blev værre eller kom 
tilbage, eller at barnet eller den unge fik en anden type kræft, som ikke havde noget 
med HGG at gøre. Det kunne også være børn og unge, som døde, uanset årsagen.  

Resultaterne af forsøget fandt ikke nogen forbedring i den tid, der gik, før børn og 
unge havde en "hændelse", hos dem, der blev behandlet med bevacizumab plus 
temozolomid og strålebehandling, i forhold til dem, der blev behandlet med 
temozolomid og strålebehandling.  

 

 

 

 

 

 

 

I gruppen med unge patienter var tiden til en "hændelse" 50 dage, 90 dage og 545 
dage.  
 
Spørgsmål 2: Hvis bevacizumab blev tilføjet temozolomid og 
strålebehandlingen, ville det så hjælpe børnene og de unge til at leve 
længere? 
En anden oplysning forskerne indsamlede var, om det hjalp børnene og de unge til 
at leve længere, hvis bevacizumab blev tilføjet temozolomid og strålebehandlingen. 
Resultaterne af forsøget fandt ikke nogen forbedring i, hvor længe børn og unge 
levede, hos dem, der blev behandlet med bevacizumab plus temozolomid og 
strålebehandling, i forhold til dem, der blev behandlet med temozolomid og 
strålebehandling.  

 

 

 
 
 

 
 

8,2 måneder 

11,8 måneder 

Bevacizumab plus 
temozolomid og 
strålebehandling 

Temozolomid og 
strålebehandling 

18,3 måneder 

27,0 måneder 

Bevacizumab plus 
temozolomid og 
strålebehandling 

Temozolomid og 
strålebehandling 

Gennemsnitlig tid før en "hændelse" 

Gennemsnitlig overlevelse 
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Spørgsmål 3: Hvor mange børn og unge reagerede på behandlingen? 
 
En anden oplysning forskerne indsamlede var, hvor mange børn og unge der 
reagerede på behandlingen (dvs. at de oplevede en forbedring af deres HGG). Alt i 
alt reagerede 41,7% af børnene og de unge, som blev behandlet med bevacizumab 
og temozolomid plus strålebehandling på behandlingen sammenlignet med 40,0% af 
de patienter, som blev behandlet med temozolomid og strålebehandling. 
 
Dette afsnit viser kun de vigtigste resultater af dette forsøg. Du kan finde oplysninger 
om alle andre resultater på de websteder, som er nævnt sidst i dette resumé (se 
afsnit 8). 
 
 
5. Hvilke bivirkninger var der? 
Bivirkninger er uønskede virkninger som f.eks. svimmelhed, der forekom under 
forsøget. 
• De er beskrevet i dette resumé fordi forsøgslægen mener, at bivirkningerne var 

relateret til behandlingerne i forsøget. 
• Ikke alle patienterne i forsøget havde alle bivirkningerne. 
• Bivirkninger kan være milde til meget alvorlige og kan være forskellige fra person 

til person. 
• Det er vigtigt at være klar over, at de bivirkninger, der er beskrevet her, stammer 

fra dette ene forsøg. De bivirkninger, som er beskrevet her, kan derfor være 
forskellige fra dem, der er set i andre forsøg, eller dem, der kan læses i 
indlægssedlen til medicinen. 

• De alvorlige og almindelige bivirkninger, som forekom i dette forsøg, er beskrevet 
i de følgende afsnit.  

 
Alvorlige bivirkninger 
En bivirkning betragtes som alvorlig, hvis den er livstruende, kræver behandling på 
hospital eller giver varige problemer. 
 
Under dette forsøg havde 12 ud af 56 børn og unge (21%), som blev behandlet med 
temozolomid plus strålebehandling, alvorlige bivirkninger mod 19 ud af 60 børn 
(32%), som blev behandlet med bevacizumab og temozolomid plus strålebehandling.  
 
De mest almindelige alvorlige bivirkninger i forsøget er vist i tabellen nedenfor – det 
er de mest almindelige alvorlige bivirkninger i forbindelse med behandlingen, i begge 
grupper.  
 
 
Alvorlige 
bivirkninger, som 
blev observeret i 
dette forsøg 

Børn og unge, som fik  
temozolomid og 
strålebehandling 
(56 personer i alt) 

Børn og unge, som fik  
bevacizumab og 

temozolomid plus 
strålebehandling 
(60 personer i alt) 

Opkastning 3,6% 
(2 ud af 56) 

6,7% 
(4 ud af 60) 

Feber 5,4% 
(3 ud af 56) 

6,7% 
(4 ud af 60) 

Feber med lavt antal 
hvide blodlegemer 

0% 
(0 ud af 56) 

6,7% 
(4 ud af 60) 
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Der var ingen alvorlige bivirkninger i gruppen af unge patienter. 
 
Ét barn i forsøget døde som følge af bivirkninger, der kan have været relateret til et 
af lægemidlerne i forsøget. Dette barn døde af B-celleleukæmi. Tre andre børn eller 
unge døde af sekundær kræft (kræft, som ikke var HGG) flere måneder efter, at 
behandlingen var afsluttet. 
 
Under forsøget besluttede nogle af patienterne at stoppe med at tage medicinen på 
grund af bivirkninger: 
• I gruppen med bevacizumab plus temozolomid og strålebehandling stoppede 

20% af børnene og de unge med at tage bevacizumab og 5% af børnene og de 
unge stoppede med at tage temozolomid. 

• I gruppen med temozolomid og strålebehandling stoppede 5% af børnene og 
de unge med at tage temozolomid og 2% af børnene og de unge stoppede med 
strålebehandling. 

 
Mest almindelige bivirkninger 
Under dette forsøg havde 57 ud af 60 børn og unge (95%), som blev behandlet med 
bevacizumab og temozolomid plus strålebehandling, mindst én relateret bivirkning 
mod 51 ud af 56 børn og unge (91%), som blev behandlet med temozolomid og 
strålebehandling.  
 
De mest almindelige bivirkninger, som er relateret til behandlingen, er vist i tabellen 
nedenfor – det er de mest almindelige bivirkninger i alle behandlingsgrupper. Nogle 
børn og unge havde mere end én bivirkning – det betyder, at de er talt med i mere 
end én række i tabellen.  
 
Mest almindelige 
bivirkninger, som 
er observeret i 
dette forsøg 

Børn og unge, som fik  
temozolomid og 
strålebehandling 
(56 personer i alt) 

Børn og unge, som fik  
bevacizumab og 

temozolomid plus 
strålebehandling 
(60 personer i alt) 

Opkastning 41,1% 
(23 ud af 56) 

40,0% 
(24 ud af 60) 

Kvalme  39,3% 
(22 ud af 56) 

31,7% 
(19 ud af 60) 

Træthed 39,3% 
(22 ud af 56) 

33,3% 
(20 ud af 60) 

Hårtab 48,2% 
(27 ud af 56) 

21,7% 
(13 ud af 60) 

Lavt antal blodplader 32,1% 
(18 ud af 56) 

31,7% 
(19 ud af 60) 

Lavt neutrofiltal 26,8% 
(15 ud af 56) 

25,0% 
(15 ud af 60) 

Lavt antal hvide 
blodlegemer 

23,2% 
(13 ud af 56) 

26,7% 
(16 ud af 60) 

Lav appetit 26,8% 
(15 ud af 56) 

23,3% 
(14 ud af 60) 

 

 
Alle tre spædbørn og småbørn i gruppen med unge patienter havde bivirkninger. De 
var for det meste milde og omfattede infektion i de øvre luftveje, opkastning, højt 
blodtryk og lavt antal blodplader, neutrofile celler og hvide blodlegemer. 
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Andre bivirkninger 
Du kan finde oplysninger om andre bivirkninger, som ikke er vist ovenfor, på de 
websteder, som er nævnt sidst i dette resumé (se afsnit 8). 
 
 
6. Hvordan har forsøget hjulpet forskerne? 
De oplysninger, som er præsenteret her, kommer fra et enkelt forsøg med 121 børn 
og unge med HGG (116 af dem fik behandling). Disse resultater har hjulpet 
forskerne med at få et bedre kendskab til HGG og hvilken rolle bevacizumab spiller i 
behandlingen af disse børn og unge. 
 
Ét forsøg alene kan ikke fortælle os alt om de risici og fordele, der er ved et 
lægemiddel. Der skal mange mennesker med i mange forsøg for at finde ud af alt 
det, vi skal vide. Resultaterne af dette forsøg kan være forskellige fra andre forsøg 
med samme lægemiddel.  
• Det betyder, at du ikke skal tage beslutninger ud fra dette resumé alene – du 

skal altid tale med din læge, før du tager beslutninger om din behandling. 
 
 
7. Er der planer om andre forsøg? 
 

På det tidspunkt, da dette resumé blev skrevet, var der ikke planer om flere forsøg 
med temozolomid og bevacizumab til behandling af HGG. 
 
 
8. Hvor kan jeg finde flere oplysninger? 
Du kan finde flere oplysninger om dette forsøg på de websteder, som er nævnt 
nedenfor: 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01390948  
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2010-022189-28/results  
• https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/high-grade-glioma/a-study-of-

bevacizumab--avastin--in-combination-with-te-29856.html  
 
Hvis du gerne vil vide mere om resultaterne af dette forsøg, er den fulde titel på den 
relevante videnskabelige artikel: "Phase II, Open-Label, Randomized, Multicenter 
Trial (HERBY) of Bevacizumab in Pediatric Patients With Newly Diagnosed High-
Grade Glioma" (Åbent, randomiseret multicenter- og fase II-forsøg (HERBY) med 
bevacizumab til pædiatriske patienter med nydiagnosticeret højgradsgliom). 
Forfatterne til den videnskabelige artikel er: Jacques Grill, Maura Massimino, Eric 
Bouffet, Amedeo A Azizi, Geoffrey McCowage og andre. Artiklen er offentliggjort i 
tidsskriftet "J Clin Oncol", nummer 36, side 951–958.  
 
Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til dette forsøg? 
Hvis du har flere spørgsmål, efter at du har læst dette resumé: 
• Besøg ForPatients-platformen, og udfyld kontaktformularen – 

https://forpatients.roche.com   
• Kontakt en repræsentant hos din lokale Roche-afdeling. 
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Hvis du har deltaget i dette forsøg og har spørgsmål til resultaterne: 
• Tal med lægen eller personalet, som er tilknyttet forsøget, på hospitalet eller 

klinikken. 
 
Hvis du har spørgsmål til din egen behandling: 
• Tal med den læge, som står for din behandling. 
 
Hvem har arrangeret og betalt for dette forsøg? 
Forsøget er arrangeret og betalt af F. Hoffmann-La Roche Ltd, som har hovedkvarter 
i Basel i Schweiz. 
 
Forsøgets fulde titel og andre oplysninger, som kan identificere det 
Forsøgets fulde titel er: “A phase II open-label, randomized, multi-center comparative 
study of bevacizumab-based therapy in pediatric patients with newly diagnosed 
supratentorial, infratentorial, cerebellar, or peduncular high-grade glioma” (Et åbent, 
randomiseret, komparativt multicenter- og fase II-forsøg med bevacizumabbaseret 
behandling til børn med nydiagnosticeret supratentorialt, infratentorialt, cerebellært 
eller pedunkulært højgradsgliom) 
 
Forsøget er kendt under navnet "HERBY". 
 
• Forsøgets protokolnummer er: BO25041. 
• Forsøgets ClinicalTrials.gov-id er: NCT01390948. 
• Forsøgets EudraCT-nummer er: 2010-022189-28 

 


