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Intressekonflikter

• Denna multicenterstudie var sponsrad av Italfarmaco

SA, Spanien

• Initiativet till studien kom från forskargruppen på 

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
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Bröstcancer

• Livstidsrisken för bröstcancer i västvärlden är drygt

10% (Giordani and Gradishar 2017)

• 70-80% av all bröstcancer är hormonkänslig

• Flertalet postmenopausala kvinnor med 

hormonkänslig bröstcancer får behandling med 

aromatashämmare

• Nyligen visades att förlängd behandling med 

aromatashämmare i upp till 10 år ökade 

överlevnaden jämfört med placebo (Goss et al 2016)
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Vaginal atrofi som bieffekt av 

aromatashämmare

• Kvinnor med bröstcancer som behandlas med 

aromatashämmare lider ofta av symtom på vaginal 

atrofi (Sousa et al 2017) 

• Den rekommenderade behandlingen idag är

fuktgivande gel som ofta har otillräcklig effekt

• Bristande följsamhet till behandling med 

aromatashämmare pga bieffekter är ett stort

problem (Wigertz et al 2012)
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Behandling av vaginal atrofi

• Lokalt östrogen lindrar effektivt vaginala symtom på atrofi

men rekommenderas ej till kvinnor som står på 

aromatashämmare på grund av risk för sämre effekt av 

medicineringen 

• Säkerheten med lokalt östrogen vid behandling av kvinnor 

med bröstcancer och aromatashämmare behöver 

säkerställas
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Lokalt östrogen

• Vaginalgel med 0,005% estriol är ett läkemedel för lokal 

behandling av vaginal atrofi hos postmenopausala kvinnor 

innehållande en ultralåg dos av estriol (0,05 mg/per dos)

• Estriol har cirka 80 gånger lägre potens jämfört med 

estradiol

• Blissel vaginalgel 0,05 mg/dos har 10 gånger lägre dos 

jämfört med Ovesterin vagitorium (estriol 0,5 mg/dos)

• Trots den låga dosen ger vaginalgel med 0,005% estriol

signifikant symtomlindring vid vulvovaginal atrofi (Delgado et al 

2016)                                         
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Blissafe-studiens syfte

Undersöka säkerhet och effekt med 0,005% estriol vaginalgel vid 

behandling av vaginala symtom hos kvinnor med bröstcancer 

som behandlas med aromatashämmare. 

Primärt mål

•Utvärdera variationen i serumnivåer av FSH från baslinjen till 

behandlingsvecka 12.

Sekundära mål

•Utvärdera serumnivåer av estriol, estradiol, estron och LH

•Mäta effekten på symtom och tecken på vaginal atrofi 

•Undersöka effekten på sexuell funktion

•Utvärdera säkerhet och tolerabilitet
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Studiedesign

• Prospektiv multicenterstudie

• Fem centra i Spanien och ett i Sverige

• 61 patienter med bröstcancer och behandling med 

aromatashämmare samt måttliga/svåra symtom på vaginal 

torrhet randomiserades 4:1 till 50 µg estriol vaginalgel eller 

placebo. Behandlingen pågick i 12 veckor.
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Flödesdiagram
Study Drug or Placebo administration

B

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12

Safety visit 

(30 days after 

the end of 

therapy)

Blood samples: Hormonal determinations: FSH, LH, estriol, estradiol and estrone

Gynaecological examination, evaluation of symptoms and signs, pH determination and vaginal smear for maturation value 

FSFI questionnaire

• FSH och LH analyserades med kemoluminiscens medan estriol (E3), estradiol 

(E2) och estrone (E1) analyserades med LC-MS/MS

• Förändringar i cellmognad, vaginalt pH, vaginala symtom och sexuell funktion 

utvärderades före behandling, vecka 3 och vecka 12
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Resultat

• Kvinnornas genomsnittliga ålder vid randomisering 

var 59,2 ± 7,1 år 

• 50 kvinnor fick vaginalgel med 0,005% estriol och 

11 kvinnor fick placebogel

• Vid inklusion led 21 kvinnor (34,4%) av måttliga 

symtom och 40 kvinnor (65,6%) av svåra symtom 

på vaginal torrhet



11

Primärt resultat: variation i FSH

• Variationen i FSH-nivåer från baslinjen till vecka 12 skilde sig inte från den 

fysiologiska variationen av FSH  

• Endast vid vecka 1 och 3 översteg FSH-variationen den fysiologiska 

• FSH höll sig inom postmenopausala gränsvärden under hela behandlingen
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Estriol

• Minimal, övergående absorption av estriol med serumkoncentrationer inom 

postmenopausala gränsvärden (<10 pg/mL = < 37 pmol/L) genom hela 

studien
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Estradiol och estron 

• Serumnivåerna av estradiol och estron låg under detektionsgränsen genom 

hela studien
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Cellmognad och vaginalt pH

Vaginal Maturation Value Vaginal pH

• Vaginalt mognadsindex och pH hade signifikant förbättrats efter 3 och 12 

veckors behandling med estriol vaginalgel
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Kliniska tecken på vaginal atrofi

• Kliniska tecken på vaginal atrofi hade signifikant förbättras jämfört med 

placebo efter 3 respektive 12 veckors behandling med estriol vaginalgel 
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Subjektiva symtom på vaginal torrhet

Vaginal Dryness

• Subjektiva symtom på vaginal torrhet förbättrades signifikant redan efter 3 

veckors behandling med estriol vaginalgel
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Subjektiva symtom på ulvovaginal atrofi

Total symptom score
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  Vaginal Dryness      Dyspareunia      Pruritus Total Score
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Changes in Symptoms at week 12
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p < 0.01

p = 0.04

• Totalt symtomscore för vulvovaginal atrofi förbättrades signifikant jämfört med 

placebo redan efter 3 veckors behandling med estriol vaginalgel
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Sexuell funktion

• Sexuell funktion utvärderades med frågeformuläret the 

Female Sexual Function Index (FSFI)

• Signifikant förbättring avseende lust, upphetsning, 

lubrikation, orgasm, tillfredsställelse och samlagssmärta i 

den aktiva behandlingsgruppen men ej signifikant skilt 

mot placebogruppen
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Sidoeffekter

• Inga signifikanta sidoeffekter förekom under studien

• Sidoeffekter som ansågs kunna ha samband med den 

aktiva behandlingen:

 Bröstömhet (2%)

 Vulvovaginal inflammation

 Vulvovaginal klåda

 Brännande känsla i underlivet

 Diarré

 Kräkningar

 Torr slemhinna

 Förhöjd kroppstemperatur

• Allvarlig medicinsk händelse: 1 sådan (cancer) upptäcktes 

innan den aktiva behandlingen hade påbörjats
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Sammanfattning

• Studien bekräftar säkerheten hos 0,005% estriol vaginalgel 

vid behandling av kvinnor som får aromatashämmare och 

lider av besvärliga vaginala symtom. 

• Icke-signifikanta variationer i FSH noterades efter 12 veckors 

behandling och endast en övergående minimal absorption av 

estriol. Estradiol och estron påverkades inte och alla 

hormoner bibehölls inom normala postmenopausala 

gränsvärden. 

• Resultaten bekräftar att 0,005% estriol vaginalgel lindrar 

vaginala symtom och kliniska tecken på vulvovaginal atrofi i 

denna patientgrupp.
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Klinisk relevans

• Lokal estriolbehandling (0,005%) kan övervägas till 

bröstcancerpatienter med svåra eller resistenta symtom 

på vulvovaginal atrofi efter samråd med behandlande 

onkolog

• Om säkerhet vid långtidsbehandling kan fastställas bör 

riktlinjer och rekommendationer ändras så att 

behandlingen även kan erbjudas denna patientgrupp 


