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2. Rapport og etisk vurdering

Sluttmelding / publikasjon
Kaukasiere med ikke-småcellet lungekreft og EGFR-mutasjoner har god effekt av behandling med gefitinib
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250 mg daglig.
Gefitinib er godt tolerert i denne pasientgruppen og bivirkningsprofilen samsvarer med resultater fra tidligere
studier og klinisk erfaring med dette legemiddelet.
Predektive kliniske faktorer for EGFR-mutasjonen er kjønn (kvinne), histologisk adenokarisnoma og
røykestatus (aldri røkt).
Sammenliknet med tester fra tumorprøver, var det færre pasienter som ble klassifisert som
EGFR-mutasjonspositive basert på blodprøver (cfDNA). Man ser likevel potensiale for å kunne benytte
blodprøver som en tilleggsmetode for å teste for mutasjonen dersom en tomorprøve ikke er tilgjengelig.
I Norge var det planlagt at det skulle randomiseres 5 pasienter til studien, men det ble kun randomisert 2.
Ellers ble studien gjennomført som planlagt og som meldt til Regional Etisk komité.
Resultatene fra studien bekrefter at kaukasiske pasienter med EGFR-mutasjoner også kan behandles med
gefitinib og oppnå samme resultat som asiatiske pasienter. Dette innebærer at også kaukasisike pasienter
sombehandles med gefitinib kan oppnå en signfikant lengre progresjonsfri overlevelse enn ved behandling
med dobbel kjemoterapi. Bivirkningene ved gefitinib er også færre en ved tradisjonell
kjemoterapibehandling.
Vedlagt er en synopis av studierapporten. Vennligst gi beskjed dersom det er ønskelig at komplett
studierapport oversendes.
Vi ber om at kopi av eventuell tilbakemelding fra komiteen sendes til: vanja.bergersen@astrazeneca.com
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