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2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.

Side 1 av 3

Sikkerhetsresultatene viser at trastuzumab emtansin generelt var tilfredsstillende og håndterbare i
studiens pasientpopulasjon.

Sikkerhetsprofilen var i samsvar med tidligere erfaring med hensyn til grad 3 AE og SAEs,
laboratoriedata og venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon, og uten nye sikkerhetssignaler.

Effektvariablene for trastuzumab emtansin ble bestemt av studielegen (ved bruk av RECIST, versjon
1.1).
Median progresjonsfri overlevelse var 6,9 måneder (95% CI: 6,0, 7,6 måneder) og den mediane
generelle overlevelsen var 27,2 måneder (95% CI: 25,5, 28,7 måneder).
29,3% (95% CI: 27,1, 31,6) av de 80,5% av pasientene med målbar sykdom responderte på
behandlingen; 15,4% (95% CI: 12,3,19,0) hadde komplett respons, mens 84,6% [95% CI: 81,0, 87,7]
hadde delvis respons.

Median responstid var 14,1 måneder. Den kliniske fordelsrate inkluderte pasienter med stabil sykdom
med en varighet på minst 6 måneder som respondere, økte respondentene til 47,6%.

Resultatene av denne studien viser at trastuzumab emtansin sikkert og effektivt kan brukes hos
pasienter med HER2-positiv lokalavansert eller metastatisk brystkreft, og som tidligere har fått
anti-HER2 og kjemoterapi-basert behandling.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Det har vært protokolloppdateringer under studiens gang. Studien har blitt gjennomført i henhold til
de godkjente oppdateringer, samt den opprinnelige søknaden, med ett avvik, det ble inkludert 24
pasienter i Norge, mens det i en endringssøknad av 07.06.2013 ble godkjent 30 pasienter i Norge.
Siste protokollendring var innføring av Cohort 2, noe som innebar at 200 pasienter fra Asia skulle
inkluderes i studien. Inklusjon til cohort 2 startet etter at Cohort 1 var ferdig rekruttert. Vedlagte
studierapport er kun gjeldende for cohort 1, og vi vil ikke oversende en ny studierapport for cohort 2,
med mindre REK ber om å få denne tilsendt.
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