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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.
I denne åpne, fase 1/2-studien ble PK, effekten og sikkerheten av sunitinib (startdose på 15 mg/m2)
vurdert hos 6 barn med GIST i aldersgruppen 13 til 16 år som mottok mellom 3 og 18 sykluser med
sunitinib. Både sunitinib og dets aktive metabolitt, SU012662, later til å ha nådd steady state på dag
15 i syklus 1, uten ytterligere akkumulasjon i sykluser. En større prosentnedgang fra baseline i ANC
og blodplatetall ble observert med høyere totale plasmakonsentrasjoner av legemidler, noe som
indikerer en høyere grad av målrettet modulering ved høyere plasmakonsentrasjoner av legemidler
hos pediatriske pasienter med GIST.
En høyere prosent av SD og en høyere PFS-verdi ble observert hos pasienter med høyere totale
plasmakonsentrasjoner av legemidler, noe som ytterligere underbygde sunitinibs antitumoraktivitet
ved høyere plasmakonsentrasjoner av legemidler hos pediatriske pasienter med GIST.
Ingen bekreftede objektive responser (CR eller PR) ble observert i studiepopulasjonen.
Stabil sykdom ble observert hos 50 % av pasientene. Median-PFS ble anslått å være 5,8 måneder (95
% CI, 2,3, NR), og ingen dødsfall ble rapportert under studien.
Doser høyere enn tidligere definert MTD (15 mg/m2 per dag) ble generelt godt tolerert i denne
begrensede populasjonen (økning til 22,5 mg/m2 per dag hos 5 av 6 pasienter, og en ytterligere
økning til 30 mg/m2 per dag hos 2 pasienter).
Uønskede hendelser var tolerable og klinisk håndterlige. Ingen nye sikkerhetssignaler ble identifisert
med sunitinib hos pediatriske pasienter med GIST, og sikkerhetsprofilen for sunitinib var i samsvar
med den kjente sikkerhetsprofilen for sunitinib hos voksne.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Studiedesign: Dette var en enarmet, multisenter, multinasjonal, fase 1/2 klinisk utprøving som skulle
evaluere farmakokinetikken, sikkerheten og den preliminære antitumoreffekten av sunitinib hos barn
og unge voksne som var diagnostisert med fremskreden, ikke-resekterbar GIST. Studien tok sikte på å
inkludere 6 evaluerbare pasienter i aldersgruppen 6 til < 18 år.
Diagnose og hovedkriterier for inklusjon: Hovedinklusjonskriteriene var alderen 6 til 21 år,
fremskreden uresekterbar GIST av ikke-mutant KIT-genotype eller intoleranse for imatinibmesylat
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eller kunne ikke få imatinib i landet sitt, har målbar sykdom etter responsevalueringskriterier i faste
tumorer (RECIST) versjon 1.1 og funksjonsstatusen 0 til 2 i Eastern Cooperative Oncology
Group-skalaen (ECOG) (for pasienter 11 år) eller Lansky 50 % (for pasienter < 11 år).
Total ble 6 pasienter randomiseret, studiepopulasjonen besto av 5 kvinnelige pasienter (4 hvite og 1
asiatiske pasienter) og 1 hvit mannlig pasient i alderen 13 til 16 år med en gjennomsnittsalder på 14,3
± 1,4 år.
Behandling: Sunitinib med en startdose på 15 mg/m2 per dag ble selvadministrert oralt etter planen
4/2, dvs. 4 uker med behandling etterfulgt av 2 uker uten behandling. En behandlingssyklus var 42
dager, og pasientene kunne motta opptil 18 sykluser med sunitinibbehandling i en periode på 24
måneder. Pasienter ble fulgt opp med hensyn til generell overlevelse til enten 2 år fra første dose av
studielegemidlet eller til fullføring av 18 sykluser med studiebehandling. Harde gelatinkapsler med
sunitinibmalat var tilgjengelige med styrke på 6,25 mg (partiene #10084551, 13111204 og
14-002219), 12,5 mg (partiene #10-080926 og 12-005330) eller 25 mg (partiene #10084806,
11-010660 og 14-000753).
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