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Sammanfattning av resultat från klinisk studie  

En studie för att testa säkerhet och effektivitet hos 
bevacizumab som tillägg till standardbehandling, jämfört med 
enbart standardbehandling, hos barn och ungdomar med en 

typ av hjärncancer som kallas höggradigt gliom (HERBY) 
 
Se slutet av sammanfattningen för studiens hela titel. 
 
Om den här sammanfattningen 
Detta är en sammanfattning av resultaten från en klinisk 
studie. Den är skriven för: 
• medlemmar av allmänheten och  
• personer som deltagit i studien och deras familjer.  
 
Sammanfattningen baseras på information som är känd i 
skrivande stund.  

 

Sammanfattningens 
innehåll 
1. Allmän information 

om den här studien 
2. Vem deltog i den 

här studien? 
3. Vad hände under 

studien? 
4. Vilka var resultaten 

av studien? 
5. Vilka var 

biverkningarna? 
6. Hur har den här 

studien hjälpt 
forskningen? 

7. Finns det planer på 
andra studier? 

8. Var hittar jag mer 
information? 

 

 
 

 

 
Studien startades i oktober 2011 och avslutades i januari 
2020. Denna sammanfattning skrevs efter det att studien 
hade avslutats. 

 
Ingen enskild studie kan berätta allt för oss om riskerna 
och fördelarna med ett läkemedel. Det behövs många 
personer i ett stort antal studier för att ta reda på allt vi 
behöver veta. Resultaten från den här studien kan skilja sig 
från andra studier av samma läkemedel. 
 
• Detta innebär att du inte bör fatta beslut baserat på 

enbart den här sammanfattningen – tala alltid med 
din läkare innan du fattar några beslut om din 
behandling. 

Tack till de personer som deltog i den här studien 
De personer som deltog har hjälpt forskarna att svara på viktiga frågor om barn och 
ungdomar med höggradigt gliom och betydelsen av bevacizumab vid behandling av 
dessa patienter. 
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Viktig information om denna studie 
• Den här studien gjordes för att leta efter nya sätt att behandla barn och ungdomar 

med höggradigt gliom (HGG) 

• I den här studien gavs barn och ungdomar med HGG antingen: 

o läkemedlet som studeras och kallas ”bevacizumab” plus 
standardbehandlingen med ett läkemedel som kallas ”temozolomid” och 
strålbehandling  

o ELLER standardbehandling med temozolomid plus strålbehandling  

• Det bestämdes av en slump vilken behandling varje barn eller ungdom fick 

• I studien ingick 121 barn och ungdomar från14 länder. Av dessa fick 116 barn och 
ungdomar behandling 

• Det viktigaste fyndet var att tillägg av bevacizumab till temozolomid och 
strålbehandling inte ger några ytterligare fördelar för barn och ungdomar med 
HGG 

• Omkring 21 % (12 av 56 barn och ungdomar) som fick temozolomid plus 
strålbehandling hade allvarliga biverkningar, jämfört med cirka 32 % (19 av 60 
barn och ungdomar) som fick bevacizumab plus temozolomid och 
strålbehandling. 

• Inga ytterligare studier med bevacizumab planeras i denna grupp av patienter 

 
 
1. Allmän information om den här studien 
 
Varför gjordes den här studien? 
Gliom är den vanligaste typen av cancer under barndomen. Den sitter i hjärnan eller 
ryggmärgen och påverkar celler som kallas gliaceller. Gliaceller är en speciell typ av 
celler som hjälper till att skydda neuroner (viktiga nervceller som överför information).  

Gliom kan kategoriseras efter hur de ser ut under ett mikroskop. Höggradiga gliom 
(eller HGG) ser mycket ovanliga ut jämfört med normala hjärnceller och är relativt 
sällsynta. Cirka 2 fall per miljon barn rapporteras varje år. 
 
Behandlingen mot HGG är svår. I nuvarande behandling för barn i åldrarna 3 år och 
uppåt ingår operation för att avlägsna så mycket av tumören som möjligt, följt av ett 
läkemedel som kallas temozolomid och strålbehandling. Efter strålbehandling 
fortsätter patienterna att ta temozolomid. Överlevnadsnivåerna är dock dåliga och 
nya behandlingar behövs snarast för att förbättra resultaten. 
 
Bevacizumab är ett annat läkemedel som redan har godkänts för att behandla 
många andra cancerformer och som har visat sig lovande för HGG i andra små 
studier. Denna studie gjordes för att se om tillägg av bevacizumab till nuvarande 
behandling skulle gynna barn och ungdomar med HGG och för att se om det kunde 
godkännas för läkare att använda.  
 
Vilka var studieläkemedlen? 
I den här studien ingick 2 läkemedel: 
• Temozolomid – befintligt läkemedel. 
• Bevacizumab – det läkemedel som studerades. 
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”Temozolomid” är ett befintligt läkemedel som ges till personer med HGG. Det är den 
nuvarande vårdstandarden och används tillsammans med strålbehandling efter 
operation. 
 
”Bevacizumab” är det läkemedel som har studerats här. Det verkar genom att 
blockera signaler som talar om för cancerceller att de ska växa, och har studerats 
och godkänts för flera andra typer av cancer.   
 
Barn och ungdomar i denna studie fick också strålbehandling. I denna behandling 
används en hög dos av strålning för att döda cancerceller och för att minska 
tumörstorleken. 
 
Vad ville forskarna ta reda på? 
• Forskarna gjorde den här studien för att jämföra bevacizumab kombinerat med 

temozolomid samt strålbehandling med enbart temozolomid och strålbehandling – 
för att se hur bra bevacizumab fungerade (se avsnitt 4 ”Vilka var resultaten av 
studien?”). 

• De ville också ta reda på hur säkra läkemedlen var, genom att kontrollera hur 
många barn och ungdomar som fick biverkningar och hur allvarliga dessa var, när 
de tog vart och ett av läkemedlen under studien (se avsnitt 5 ”Vilka var 
biverkningarna?”). 

 
Huvudfrågan som forskarna ville ha svar på var:  
1. Gjorde tillägget av bevacizumab till temozolomid och strålbehandling att det tog 

längre tid innan cancersjukdomen hos ett barn eller en ungdom förvärrades eller 
kom tillbaka? 

 
Andra frågor som forskarna ville svara på var bland annat:  
2. Gjorde tillägget av bevacizumab till temozolomid och strålbehandling att barn och 

ungdomar levde längre? 
3. Hur många barn och ungdomar svarade på behandling? 
4. Hur säker var kombinationen av bevacizumab plus temozolomid och 

strålbehandling jämfört med enbart temozolomid och strålbehandling? 
 
Vilken typ av studie var det här? 
Studien var en fas 2-studie. Detta innebär att bevacizumab hade testats på ett fåtal 
antal barn och ungdomar med HGG före denna studie.  
 
Studien var ”randomiserad”. Detta innebär att det bestämdes av en slump vilket av 
läkemedlen barn och ungdomar i studien skulle få, som när man singlar slant. Om 
man slumpmässigt väljer vilka läkemedel forskningspersonerna får är det mer 
sannolikt att forskningspersonerna med t.ex. olika ålder och etnisk bakgrund kommer 
att vara lika fördelade mellan de två behandlingsgrupperna. Förutom de läkemedel 
som testades i vardera grupp var alla andra vårdaspekter lika mellan grupperna. 
 
Studien var ”öppen”. Det innebär att alla visste vilka behandlingar barnen och 
ungdomarna fick.  
 
När och var genomfördes studien? 
Studien startades i oktober 2011 och avslutades i januari 2020. Denna 
sammanfattning är skriven efter att studien har avslutats. 
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Studien ägde rum på 51 studiekliniker i 14 länder. På kartan nedan visas länderna 
där studien ägde rum.  
 

 
• Australien 
• Österrike 
• Belgien 
• Kanada 
• Tjeckien 

 
2. Vem deltog i den här studien? 
I den här studien deltog 121 barn och ungdomar med HGG. Av dessa fick 116 
behandling. 

Barnen och ungdomarna som deltog i studien var mellan 3 och 17 år gamla. Av de 
121 personer som deltog var 70 pojkar (58 %) och 51 var flickor (42 %).  
 

 

• Danmark 
• Frankrike 
• Ungern 
• Italien 
• Polen 

• Sverige 
• Spanien 
• Nederländerna 
• Storbritannien 

 

Genomsnittsålder: 11 år 

Av 121 patienter var 
70 pojkar 

Av 121 patienter var 
51 flickor 

58 % 42 % 
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Barn och ungdomar kunde delta i studien om:  
• de hade diagnostiserats med HGG som inte hade spridit sig till andra delar av 

kroppen och inte hade några andra betydande sjukdomar 
• de hade varit tvungna att genomgå en operation för att ta bort tumören mellan 4 

och 6 veckor före studien. 
 
I studien ingick även en ”ung patientgrupp” som inkluderade spädbarn och småbarn 
mellan 6 månader och 3 år. I denna grupp fanns två spädbarn som var 17 respektive 
22 månader och ett barn som var 32 månader när de skrevs in i studien. 
 
 
3. Vad hände under studien? 
Under studien valdes barn och ungdomar slumpmässigt till att få en av de två 
behandlingarna. Behandlingarna valdes ut slumpmässigt av en dator. 
 
Behandlingsgrupperna var: 
• Grupp A: Strålbehandling och temozolomid plus bevacizumab 
o Strålbehandling gavs varje dag under 6 veckor och temozolomid gavs som en 

tablett att ta via munnen varje dag i 5 dagar, vilket upprepades var 28:e dag (i 
upp till 49 dagar) 

o Efter avslutad strålbehandling hade barnen 4 veckors paus från behandling, 
innan de började ta temozolomid igen i cirka 1 år (upp till 48 veckor) 

o Bevacizumab gavs som infusion i en ven varannan vecka 
Till grupp A valdes 62 barn ut och 60 fick behandling 
 
• Grupp B: Strålbehandling och temozolomid  
o Strålbehandling gavs varje dag under 6 veckor och temozolomid gavs som en 

tablett att ta via munnen varje dag i 5 dagar, vilket upprepades var 28:e dag (i 
upp till 49 dagar) 

o Efter avslutad strålbehandling hade barn och ungdomar en 4 veckors paus 
från behandling, innan de började ta temozolomid igen i cirka 1 år (upp till 
48 veckor) 

Till grupp B valdes 59 barn och ungdomar ut och 56 fick behandling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Ung patientgrupp: Temozolomid plus bevacizumab 

o Temozolomid gavs som en tablett att ta via munnen varje dag i 5 dagar, vilket 
upprepades var 28:e dag 

o Bevacizumab gavs som infusion i en ven varannan vecka 
 

Samtliga tre spädbarn och småbarn fick minst 2 doser temozolomid, varav 1 fick 
sammanlagt 13 doser temozolomid. Samtliga tre spädbarn och småbarn fick minst 
4 doser bevacizumab, varav 1 fick sammanlagt 24 doser bevacizumab. 
 

Screening 

Urval av barn 
och ungdomar 
för deltagande i 

studien Grupp B: 56 barn och ungdomar fick 
strålbehandling under 6 veckor samt 
temozolomid 

Grupp A: 60 barn och ungdomar fick 
strålbehandling i 6 veckor samt 
temozolomid och bevacizumab  Slutade ta 

temozolomid i 
4 veckor 

Fortsatte med temozolomid och 
bevacizumab  

Fortsatte med temozolomid  
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Enligt planen skulle barn och ungdomar i studien behandlas under 58 veckor. När 
studien slutförts ombads de barn och ungdomar som deltog att återkomma till sin 
studieklinik för fler besök, för att kontrollera sin allmänna hälsa. Se nedan för mer 
information om vad som hände i studien. 
 
4. Vilka var resultaten av studien?  
 
Fråga 1: Gjorde tillägget av bevacizumab till temozolomid och 
strålbehandling att det tog längre tid innan cancersjukdomen hos ett 
barn eller en ungdom förvärrades eller kom tillbaka? 
Forskarna tittade på om tillägg av bevacizumab till temozolomid och strålbehandling 
kunde öka tidsperioden innan ett barn eller en ungdom hade vad läkarna kallar en 
”händelse”. En ”händelse” kan vara att cancersjukdomen hos ett barn eller en 
ungdom förvärras, kommer tillbaka eller att det utvecklas en annan cancersjukdom 
som inte är relaterad till HGG. Detta innefattar även barn och ungdomar som avled, 
oavsett orsak.  

Resultaten av studien visade inte på någon förbättring av tidslängden innan barn och 
ungdomar hade en ”händelse” när man jämförde de som fått bevacizumab plus 
temozolomid och strålbehandling, respektive de som fått temozolomid och 
strålbehandling.  

 

 

 

 

 

 

 

I den unga patientgruppen var tiden fram till en ”händelse” 50 dagar, 90 dagar och 
545 dagar  
 
Fråga 2: Gjorde tillägget av bevacizumab till temozolomid och 
strålbehandling att barn och ungdomar levde längre? 
Ytterligare information som forskarna samlade in var om tillägg av bevacizumab till 
temozolomid och strålbehandling hjälpte barn och ungdomar att leva längre. 
Resultaten av studien visade inte på någon förbättring av livslängden för barn och 
ungdomar när man jämförde de som fått bevacizumab plus temozolomid och 
strålbehandling, respektive de som fått temozolomid och strålbehandling.  

 

 

 
 
 

 
 
 

8,2 månader 

11,8 månader 

Bevacizumab plus 
temozolomid och 

strålbehandling 

Temozolomid och 
strålbehandling 

18,3 månader 

27,0 månader 

Bevacizumab plus 
temozolomid och 

strålbehandling 

Temozolomid och 
strålbehandling 

Genomsnittlig period före en ”händelse” 

Genomsnittlig överlevnadstid 
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Fråga 3: Hur många barn och ungdomar svarade på behandling? 
 
Ytterligare information som forskarna samlade in var hur många barn och ungdomar 
som svarade på behandling (vilket innebar att de hade en viss förbättring av HGG). 
Totalt svarade 41,7 % av alla barn och ungdomar som behandlats med bevacizumab 
och temozolomid plus strålbehandling på behandlingen, jämfört med 40,0 % av 
patienterna som behandlats med temozolomid och strålbehandling. 
 
I detta avsnitt visas endast de viktigaste resultaten från studien. Du kan hitta 
information om alla andra resultat på webbplatserna i slutet av sammanfattningen 
(se avsnitt 8). 
 
 
5. Vilka var biverkningarna? 
Biverkningar är medicinska problem (t.ex. yrsel) som inträffade under studien. 
• De beskrivs i denna sammanfattning eftersom studieläkaren anser att 

biverkningarna var relaterade till behandlingarna i studien. 
• Alla personer i den här studien hade inte alla biverkningar. 
• Biverkningar kan vara lindriga till mycket allvarliga och kan skilja sig från person 

till person. 
• Det är viktigt att vara medveten om att biverkningarna som rapporteras här bara 

kommer från just den här studien. Därför kan biverkningarna som visas här skilja 
sig från de som ses i andra studier eller de som anges i läkemedlets bipacksedel. 

• Allvarliga och vanliga biverkningar som uppkom i denna studie anges i 
nedanstående avsnitt.  

 
Allvarliga biverkningar 
En biverkning anses som ”allvarlig” om den är livshotande, om patienten behöver 
sjukhusvård eller om den orsakar bestående problem. 
 
Under den här studien fick 12 av 56 barn och ungdomar (21 %) som behandlades 
med temozolomid och strålbehandling en allvarlig biverkning, jämfört med 19 av 
60 barn (32 %) som behandlades med bevacizumab och temozolomid plus 
strålbehandling.  
 
De vanligaste allvarliga biverkningarna från studien visas i tabellen nedan. Dessa är 
de vanligaste allvarliga biverkningarna i samband med behandling i båda grupperna.  
 
 
Allvarliga 
biverkningar som 
rapporterats i denna 
studie 

Barn och ungdomar 
som fick  

temozolomid och 
strålbehandling 

(56 personer totalt) 

Barn och ungdomar 
som fick  

bevacizumab och 
temozolomid plus 
strålbehandling 

(60 personer totalt) 
Kräkningar 3,6 % 

(2 av 56) 
6,7 % 

(4 av 60) 
Feber 5,4 % 

(3 av 56) 
6,7 % 

(4 av 60) 
Feber med lågt antal 
vita blodkroppar 

0 % 
(0 av 56) 

6,7 % 
(4 av 60) 
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Inga allvarliga biverkningar sågs hos den unga patientgruppen. 
 
Ett barn i studien avled på grund av biverkningar som kan ha varit relaterade till ett 
av studieläkemedlen. Detta barn avled av B-cellsleukemi. Tre andra barn eller 
ungdomar avled av sekundär cancer (cancer som inte var HGG) flera månader efter 
avslutad behandling. 
 
Under studien bestämde sig några personer för att sluta ta sin medicin på grund av 
biverkningar: 
• I gruppen som fick bevacizumab plus temozolomid och strålbehandling 

slutade 20 % av barn och ungdomar att ta bevacizumab och 5 % av barn och 
ungdomar slutade ta temozolomid. 

• I gruppen som fick temozolomid och strålbehandling slutade 5 % av barn och 
ungdomar att ta temozolomid och 2 % av barn och ungdomar slutade med 
strålbehandling 

 
De vanligaste biverkningarna 
Under den här studien fick 57 av 60 (95 %) barn och ungdomar som behandlades 
med bevacizumab och temozolomid plus strålbehandling minst en relaterad 
biverkning, jämfört med 51 av 56 (91 %) barn och ungdomar som behandlades med 
temozolomid och strålbehandling.  
 
De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna visas i tabellen nedan. Dessa är 
de vanligaste biverkningarna i alla behandlingsgrupper. Vissa barn och ungdomar 
fick fler än en biverkning. Det innebär att de räknas in i fler än en rad i tabellen.  
 
De vanligaste 
biverkningarna 
som rapporterats i 
denna studie 

Barn och ungdomar 
som fick  

temozolomid och 
strålbehandling 

(56 personer totalt) 

Barn och ungdomar 
som fick  

bevacizumab och 
temozolomid plus 
strålbehandling 

(60 personer totalt) 
Kräkningar 41,1 % 

(23 av 56) 
40,0 % 

(24 av 60) 
Illamående  39,3 % 

(22 av 56) 
31,7 % 

(19 av 60) 
Trötthet 39,3 % 

(22 av 56) 
33,3 % 

(20 av 60) 
Håravfall 48,2 % 

(27 av 56) 
21,7 % 

(13 av 60) 
Lågt antal blodplättar 32,1 % 

(18 av 56) 
31,7 % 

(19 av 60) 
Lågt antal neutrofila 
granulocyter 

26,8 % 
(15 av 56) 

25,0 % 
(15 av 60) 

Lågt antal vita 
blodkroppar 

23,2 % 
(13 av 56) 

26,7 % 
(16 av 60) 

Dålig aptit 26,8 % 
(15 av 56) 

23,3 % 
(14 av 60) 

 

 
Samtliga tre spädbarn och småbarn i den unga patientgruppen fick biverkningar. 
Dessa var mestadels lindriga och innefattade övre luftvägsinfektion, kräkningar, högt 
blodtryck och lågt antal blodplättar, neutrofiler och vita blodkroppar. 
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Andra biverkningar 
Du kan hitta information om andra biverkningar (som inte visas i avsnitten ovan) på 
webbplatserna som anges i slutet av denna sammanfattning – se avsnitt 8. 
 
 
6. Hur har den här studien hjälpt forskningen? 
Informationen som presenteras här kommer från en enskild studie med 121 barn och 
ungdomar med HGG (varav 116 fick behandling). Dessa resultat hjälpte forskarna att 
lära sig mer om HGG och betydelsen av bevacizumab i behandlingen av dessa barn 
och ungdomar. 
 
Ingen enskild studie kan berätta allt för oss om riskerna och fördelarna med ett 
läkemedel. Det behövs många människor i många studier för att ta reda på allt vi 
behöver veta. Resultaten från den här studien kan skilja sig från andra studier av 
samma läkemedel.  
• Detta innebär att du inte bör fatta beslut baserat på enbart den här 

sammanfattningen – tala alltid med din läkare innan du fattar några beslut 
om din behandling. 

 
 
7. Finns det planer på andra studier? 
 

När den här sammanfattningen skrivs finns det inga planer på fler studier av 
temozolomid och bevacizumab vid HGG. 
 
 
8. Var hittar jag mer information? 
Mer information om den här studien finns på de webbplatser som anges nedan: 
• 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  
 
Om du vill veta mer om resultaten av den här studien så är den fullständiga titeln på 
den relevanta vetenskapliga rapporten: ”Phase II, Open-Label, Randomized, 
Multicenter Trial (HERBY) of Bevacizumab in Pediatric Patients With Newly 
Diagnosed High-Grade Glioma” (Fas II, öppen, randomiserad multicenterstudie 
(HERBY) av bevacizumab till pediatriska patienter med nydiagnostiserat höggradigt 
gliom). 
 
 Författarna till den vetenskapliga rapporten är: Jacques Grill, Maura Massimino, Eric 
Bouffet, Amedeo A Azizi, Geoffrey McCowage med flera. Rapporten publiceras i den 
medicinska facktidskriften ”J Clin Oncol”, volym nummer 36, på sidorna 951–958.  
 
Vem kan jag kontakta om jag har frågor om den här studien? 
Om du har ytterligare frågor efter att ha läst den här sammanfattningen: 
•  Besök plattformen ForPatients (För patienter) och fyll i kontaktformuläret – 

https://forpatients.Roche.com   
• Kontakta en representant på ditt lokala Roche-kontor. 
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Om du deltog i den här studien och har frågor om resultaten: 
• Tala med studieläkaren eller personalen på studiesjukhuset eller kliniken. 
 
Om du har frågor om din egen behandling: 
• Tala med den läkare som ansvarar för din behandling. 
 
Vem har organiserat och betalat för den här studien? 
Studien organiserades och betalades av F. Hoffmann-La Roche Ltd. som har sitt 
huvudkontor i Basel i Schweiz. 
 
Studiens fullständiga titel och annan identifierande information 
Den fullständiga titeln på denna studie är: ”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” (En fas II, öppen, randomiserad, jämförande multicenterstudie av 
bevacizumab-baserad behandling hos pediatriska patienter med nydiagnostiserat 
supratentoriellt, infratentoriellt, cerebellärt eller pedunkulärt höggradigt gliom) 
 
Studien kallas ”HERBY”. 
 
• Protokollnumret för studien är: BO25041. 
• ClinicalTrials.gov-identifieraren för studien är: NCT01390948. 
• EudraCT-numret för studien är: 2010-022189-28 

 


