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Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
REACH randomiserte 565 pasienter med Child-Pugh A (CP-A) score ved baseline per IVRS/IWRS
globalt for å evaluere effekt og sikkerhet for ramucirumab vs. placebo i behandlingen av pasienter
med avansert leverkreft (HCC) etter intoleranse eller sykdom progresjon på før behandling med
sorafenib.
Det primære endepunktet for en statistisk signifikant forbedring i OS ble ikke oppfylt i REACH.
Imidlertid er trenden for OS nytte og sekundære effektresultater fra REACH at de støtter
ramucirumab antitumor aktivitet for pasienter med HCC med en overkommelig sikkerhetsprofil. Gitt
de mange negative studiene i første- og annenlinje behandling av pasienter med HCC, så er det
nødvendig å velge de pasientene som har sannsynlighet for å dra nytte av en systemisk behandling for
å demonstrere fordelen OS (Llovet et al. 2013).
Total overlevelse analyser i forhåndsdefinerte identifisert baseline Alpha-feropritein (AFP)
undergrupper gir en potensiell prediktiv markør for OS nytten av ramucirumab. Leverkreft med
dårlige prognostiske faktorer, inkludert forhøyet AFP, har vært forbundet med økt angiogent aktivitet
(Pons et al 2005;. Llovet et al 2012;. Raoul et al 2012)., og denne sammenhengen kan ligge til grunn
for den biologiske begrunnelsen for en differensial ramucirumab effekt hos pasienter med HCC som
har forhøyet baseline AFP. Resultatene av REACH effektanalyser viser at ramucirumab har aktivitet i
CP-A HCC pasienter med forhøyet baseline AFP.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
REACH var et multisenter fase 3-studie som var hensiktsmessig utformet, ble godt gjennomført og
var dobbelblindet, med svært få pasienter som ikke deltok i oppfølgingsperioden (n = 3).
Blindingen ble effektivt opprettholdt gjennom hele studien, og dette minimerte eventuelle potensielle
bias'er og gjør at man fikk robust vurdering av det primære endepunktet av Total Overlevelse (OS) og
de sekundære endepunkter av Progresjonsfri overlevelse (PFS), Tid til radiografisk progresjon (TTP),
Objektiv responsrate (ORR) og sikkerhet.
Lengden på studien var 3 år og 4,5 måneder.
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