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Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Dette en fase Ib studie for behandling av pasienter med avansert kreftsykdom hvor det foreligger RAS
eller BRAF mutasjon i svusltvevet.
Aktuelle pasienter skulle ha inoperabel kreftsykdom, ha gjennomgått tidligere behandling og ikke
være kandidat for ytterligere behandling i henhold til vanlige retningslinjer.
Pasienter mottok kombinasjonsbehandling med de to substansene MEK162 og RAF265.
Formål å finne maksimal tolerabel dose (MTD) av de to substansene, registere bivirkninger og
evaluere effekt av behandlingen. Det ble identifisert to ulike doser av kombinasjonsbehandlingen;
MEK162 (45 mg)/RAF265 (40 mg) og MEK162 (30 mg)/RAF265 (80 mg). Anbefalt maksimal
tolererbar dose for videre studier ble bestemt til MEK162 (30 mg)/RAF265 (60 mg). Dette dosenivået
viste seg å ha en akseptabel sikkerhetsprofil.
De mest vanlige bivirkningene som ble rapportert var diaré, forhøyet nivå av lipase og hypertensjon
(3 %). Ingen komplett respons ble observert i noen av dosenivåene. Det ble registrert en delvis
respons hos en pasient som ble behandlet med MEK162 (30 mg)/RAF265 (60 mg).
Resultatet av PK analysen til RAF265 og MEK162 viste sammenliknbare resultater med tidligere
studier hvor RAF265 og MEK162 ble gitt alene.
Elleve pasienter i studien døde innen 30 dager etter avsluttet behandling med studiemedisinen som
følge av progresjon av den underliggende kreftsykdom.
Den hyppigst registrerte alvorlige bivirkning uten årsakssammenheng til studiemedisinen var
tarmslyng.
Den hyppigst rapporterte alvorlige bivirkningen med årsakssammenheng til studiemedisinen var
redusert ejeksjonsfraksjon (hjertets pumpefunksjon). Som følge av flere tilfeller av hjertetoksisitet, ble
inklusjon i studien avsluttet tidligere enn planlagt.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
I Norge ble det inkludert 8 pasienter, som opprinnelig planlagt.
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