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I Resumé in English 

Title 
An open, randomized multicenter phase II study of chemotherapy plus hyperfractionated, accelerated thoracic 
radiotherapy versus chemotherapy plus hypofractionated thoracic radiotherapy in the treatment of small-cell lung 
cancer, limited disease. 
 

Endpoints 
Primary: - Local control after 1 year 

 
Secondary: - Overall survival 

- 2 years survival 
- Local control after ½ year 
- Health related quality of life during therapy, at ½ and 1 year after start of treatment 
- Toxicity – especially dysphagia and weight loss 
- Prognostic value of weight loss last 3 months before and tumor size at diagnosis 

 

Trial design: 
Open, randomized, multicenter phase II trial. The patients will be randomized to receive thoracic radiotherapy 
according to one of the following two fractionation schemes: 
 
    1.5 Gy x 2 / day in 15 days, 5 days pr. week 

   R    
    2.8 Gy x 1 / day in 15 days, 5 days pr. week 
 
The two treatment groups will be stratified by presence of pleural effusion 
 

Patients 
Patients with newly diagnosed small-cell lung cancer, limited disease. 
 

Number of patients 
180 (90 per arm) will be needed. 
 

Trial treatment 
All patients will receive 4 cycles of chemotherapy (Cisplatin 75 mg/m2 BSA i.v. day 1 and Etoposide 100 mg/m2 BSA 
i.v. day 1-3 every 22 days). 
 
Thoracic radiotherapy will start 3-4 weeks after the first course of chemotherapy. 
  
Patients found to be in complete remission (CR) or near CR 3 weeks after the 4th cycle of chemotherapy, will receive 
prophylactic cranial irradiation 2 Gy x 15. 
 

Statistical considerations 
The two treatment groups will be compared on an intention-to treat basis with respect to local control after ½ & 1 year, 
overall survival, 2-years survival, health-related quality of life and toxicity. 
 
The goal of the final analysis is to have a 80 % power for a 2-sided 5 % significance leve test of differences in local 
control after 1 year of > 30 %. To achieve this we need to have 75 evaluable patients in each group. A 20 % loss to 
follow up and inclusion of ineligible patients is expected. Consequently, a total of 180 patients (90 per arm) will be 
required for the final analysis. 
 

Proposed start date 
We plan to start inclusion in April 2005 and hope to include 180 patients in four years. 



Trial plan 
         Follow up 

Week -1 - 0 0 3-4 6 6-7 9 12 15-18 20 28 36 44 52 

 Screen 1. 
cycle 

2. cycle/ 
start RT 

3. 
cycle 

End 
RT 

4. 
cycle 

Evaluation PCI      

QoL X  X  X  X  X X   X 

Lab tests X  X X  X X  X X X X X 

Bone scan X             

MR 
cerebrum 

X             

Chest X-ray X  X X  X X  X X X X X 

CT thorax / 
u. abdomen 

X      X  X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Norsk resymé 

Tittel 
En åpen, randomisert, multisenter fase II studie av kjemoterapi pluss hyperfraksjonert, akselerert thoraxbestråling 
versus kjemoterapi pluss hypofraksjonert thoraxbestråling ved småcellet lungekreft, begrenset sykdom. 
 

Endepunkt 
Primært:  - Lokal kontroll etter 1 år 
 
Sekundære: - Overlevelse 

- 2-års overlevelse 
- Lokal kontroll etter ½ år 
- Helserelatert livskvalitet under behandling, etter ½ og 1 år etter start av behandling 
- Toksisitet – spesielt mht. dysfagi, vekttap 
- Prognostisk verdi av vekttap siste 3 måneder og tumorstørrelse ved diagnosetidspunkt 
 

Studiedesign 
Åpen, randomisert, multisenter fase II studie. Pasientene vil bli randomisert mellom to fraksjoneringsmønstre for 
thoraxbestråling. 
  
    1.5 Gy x 2 / dag i 15 dager, 5 dager pr. uke 

   R    
    2.8 Gy x 1 / dag i 15 dager, 5 dager pr. uke 
 
 
Behandlingsgruppene vil bli stratifisert på forekomst av pleuravæske 
 

Pasienter 
Pasienter med nydiagnostisert småcellet lungekreft, begrenset sykdom. 
 

Antall pasienter 
180 (90 i hver arm) er nødvendig. 
 

Studiebehandling 
 
Alle pasienter får 4 PV-kurer (Cisplatin 75 mg/m2 kroppsoverflate i.v. dag 1 og Etoposide 100 mg/m2 kroppsoverflate 
i.v. dag 1-3 hver 22. dag) 
 
Thoraxbestråling skal starte 3-4 uker etter første PV-kur 
 
Pasienter som går i komplett/nær komplett remisjon etter kjemoterapi/thoraxbestråling skal ha profylaktisk 
hjernebestråling 2 Gy x 15. 

Statistiske vurderinger 
De to behandlingsgruppene vi bli sammenlignet på ”intention-to-treat” basis mht. lokal kontroll etter ½ & 1 år, 
overlevelse, 2-års overlevelse, helserelatert livskvalitet og toksisitet. 
 
Målet for den endelige analyser er å ha en 80 % styrke for med 5 % signifikansnivå (2-sidet signifikans) å kunne påvise 
en forskjell på > 30 % i lokal kontroll etter 1 år. For å kunne oppnå dette trenger vi 75 evaluerbare pasienter i hver arm. 
Ved beregnet 20 % frafall og feilinklusjon trenger vi 180 pasienter (90 i hver arm) for de endelige analysene. 
  

Inklusjonstid 
Vi regner med å inkludere pasienter fra april 2005 og fire år fremover. 
 



Studieplan 
         Kontroller 

Uke -1 - 0 0 3-4 6 6-7 9 12 15-18 20 28 36 44 52 

 Screen 1. kur 2. kur/ 
start RT 

3. kur Slutt 
RT 

4. kur Evaluering PCI      

QoL X  X  X  X  X X   X 

Lab. X  X X  X X  X X X X X 

Skjelett-
scintigrafi 

X             

MR 
cerebrum 

X             

Rtg thorax X  X X  X X  X X X X X 

CT thorax / 
ø. abdomen 

X      X  X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Bakgrunn 

3.1 Generelt 
 
Lungekreft er den nest hyppigste kreftsykdom hos menn i Norge og øker hos kvinner. I tillegg er det den 
kreftsykdom som er årsak til flest dødsfall pr. år i Norge. De siste årene er det registrert ca. 2100 nye tilfeller 
av lungekreft pr. år i Norge, i underkant av 20 % av tilfellene er småcellet carcinom (SCLC). (Tall fra 
Kreftregisteret). 

 
 SCLC responderer vanligvis meget godt både på kjemo- og stråleterapi. Imidlertid er residivfrekvensen meget 

høy og median overlevelse i et norsk materiale fra ’89-’94 er  14.5 måneder for pasienter med begrenset 
sykdom1. Disse fikk 5 PV-kurer kombinert med thoraxbestråling 2.8 Gy x 15 (vanligvis mellom 3. og 4. kur). 
Dette er lavere enn i flere amerikanske studier hvor median overlevelse er over 20 måneder 2,3 

 
 Kjemoterapien som brukes per i dag i Norge avviker lite fra de regimer som er brukt i nevnte materialer. 

Studier har vist at det å gi strålebehandlingen tidlig i behandlingsforløpet gir bedre prognose og det å gi 
hyperfraksjonert, akselerert strålebehandling har i en studie gitt bedret overlevelse. Imidlertid er det ikke gjort 
studier som sammenligner det å gi hyperfraksjonert/akselerert strålebehandling mot det å gi strålebehandlingen 
hypofraksjonert/akselerert slik vi har gjort i Norge frem til i dag. 

 
 Denne studien har til hensikt å undersøke om det å endre strålebehandlingsopplegget vil gi økt lokal kontroll, 

hvor godt behandlingen tolereres og om det gir økt overlevelse for  pasientgruppen. 
 

3.2 Stadie-inndeling 
 
SCLC inndeles ved diagnostidspunktet i to stadier, begrenset og utbredt sykdom. Inndelingen avgjøres av om 
det er mulig å inkludere alle tumorlokalisasjoner ved diagnostidspunktet i et strålefelt. I praksis betyr dette: 
  
Begrenset sykdom (LD-SCLC): 
Sykdom begrenset til en hemithorax inkludert ipsilaterale og/eller kontralaterale lymfeknuter i hilus, 
mediastinum eller fossa supraclavicularis. Utgjør ca. 40 % av alle nydiagnostiserte tilfeller. 
 
Utbredt sykdom (ED-SCLC): 
Sykdom med malign pleuraeffusjon eller affeksjon ut over det ovennevnte. 
 
Pasienter med begrenset sykdom har klart bedre prognose enn de med utbredt sykdom. Det er også en andel 
langtidsoverlevere ved begrenset sykdom. I det norske materialet er 5-års overlevelsen 13 % i gruppen som 
fikk PV-kurer1 mens Turrisi rapporterer 26 % langtidsoverlevere i den gruppen som fikk hyperfraksjonert, 
akselerert behandling2. Dette gjør at intensjonen med behandlingen er kurasjon og at det er riktig ressursbruk å 
satse på denne pasientgruppen. 
 

3.3 Prognostiske faktorer   

De viktigste prognostiske faktorer ved SCLC synes å være stadium og performance-status (PS) ved 
diagnosetidspunktet4,5,6,7,8. Muligens skyldes dette at tumorvolumet ved utbredt sykdom i hovedsak er større 
enn ved begrenset sykdom. PS > 2 tilsier en meget dårlig prognose. 
 
I en del materialer er det angitt andre faktorer av betydning. Det kan se ut som om følgende er positive 
prognostiske faktorer: normal LD/ALP, hunkjønn og alder < 70 5,6,9,8. 
 
Størrelse av primærtumor og evt. vekttap de siste måneder før diagnosen er sannsynligvis også prognostiske 
faktorer. Dette er ikke undersøkt systematisk ved SCLC på samme måte som ved ikke-småcellet lungekreft 
(NSCLC) hvor man vet at dette er faktorer av betydning. 
  

3.4 Internasjonale behandlingsstrategier vedrørende kjemoterapi 
 
Kombinasjonskjemoterapi er basiselementet i behandlingen 10. Behandling med cisplatin og etoposide gir 
bedre effekt både med hensyn til responsrate og totaloverlevelse enn behandling med anthracyclinholdige 



regimer 11,12. Behandling med kombinasjonskjemoterapi ut over 4-6 kurer gir ikke noen gevinst13. 
Vedlikeholdsbehandling ut over induksjonsbehandling gir økt toksisitet, ingen overlevelsesgevinst 14,15. 
 

3.5 Internasjonale behandlingsstrategier vedrørende strålebehandling 
 
Metaanalyser viser at strålebehandling mot primærtumor/affiserte glandler i thorax i tillegg til kjemoterapi gir 
økt overlevelse ved LD-SCLC 16,17. 

 
Det er ingen konsensus når det gjelder målvolumdefinisjon ved thoraxbestråling. Det er data som tyder på at 
strålefeltet mot primærtumor og risikoområdet i thorax kan reduseres til postkjemoterapi volum, dvs at 
størrelsen på feltene for en majoritet av pasientene kan begrenses mye etter 2-3 induksjonskurer 18. Dette har 
vært basis for dagens praksis ved de fleste behandlingssteder i Norge. Det ser ut til å være enighet om at man 
som et minimum skal inkludere primærtumor og affiserte lymfeknuter samt glandelstasjoner som ligger 
mellom tumor og glandelmetastaser. 
 
Tidligere ga man strålebehandling mot thorax etter at kjemoterapien var avsluttet. Bakgrunnen var at 
kombinasjonen med strålebehandling og antracykliner ga mye strålebivirkninger. Flere undersøkelser viser at 
strålebehandling gitt tidlig i behandlingsforløpet er mer effektivt enn behandling gitt etter avsluttet behandling 
3,19. Hva som er ”tidlig” er det ingen internasjonal enighet om men de fleste oppfatter det som før 4. kur. 
Gevinsten ved å gi strålebehandlingen tidlig er også vist ved hyperfraksjonert, aksellert behandling 20. 
 
Det er ikke avklart hva som er optimal totaldose. Eldre studier er beheftet med en del svakheter: 
• Diagnostikken og dermed stadieinndelingen er bedre i dag ved bruk av CT. 
• Tidligere ga man antracyklinholdig kjemoterapi som gir større toksisitet i kombinasjon med 

strålebehandling enn platinumbasert kjemoterapi. 
• Tradisjonelt er ikke stråleterapien gitt doseplanert. 
 
Noen av de beste overlevelsedata ved behandling av LD-SCLC er rapportert av Turrisi 2. I denne fikk alle 
pasienter 4 PV-kurer. Pasientene ble så randomisert til strålebehandling 1.8 Gy x 25 eller hyperfraksjonert, 
akselerert behandling 1.5 Gy x2/pr dag x 15. Totaldose i begge armer var 45 Gy. Strålebehandlingen ble startet 
samtidig med kjemoterapien. Ikke alle pasienter fikk doseplanlagt behandling. 
 
Studien viser signifikant forskjell i overlevelse  (p = 0,04), og en interessant forskjell i 2 og 5 års overlevelse i 
favør av den akselererte armen, hhv 47% mot 41% (2 år) og 26% mot 16% (5 år). To japanske materialer har 
vist gitt tilsvarende overlevelsestall 20,21. Forskjellen i toksisitet var først og fremst mer uttalt esofagitt hos de 
pasienter som fikk akselerert behandling. 
 

3.6 Profylaktisk hjernebestråling (PCI – Profylactic Cranial Irradiation) 
 
Det er kjent fra kliniske undersøkelser og obduksjonsdata at 50-80% at pasienter med SCLC utvikler 
hjernemetastaser innen 2 år etter diagnosen 22,23. Dette gjelder også pasienter med begrenset sykdom selv om 
de går i komplett remisjon etter radio-/kjemoterapi. Det er vist at profylaktisk hjernebestråling (PCI) reduserer 
forekomsten av hjernemetastaser til 10-20 % 24. En nylig gjennomført meta-analyse viser dessuten at PCI øker 
overlevelsen fra 15 til 20% etter  3 år 25. 
 
Det er ikke gjort gode studier på hvilket strålebehandlingsopplegg man skal velge. I nevnte metaanalyse ser 
man en tendens til at resultatene blir bedre med dose på 30-40 Gy vs 20-30 Gy. Samtidig er det et ønske om å 
redusere risikoen for toksisitet. I Norge har det ved flere sentra vært tradisjon og gode erfaringer med å gi 2 Gy 
x 15. 
 
Det er heller ikke gjort studier for å avklare tidspunktet for når PCI skal gis. Det har vært tradisjon å gi 
strålebehandlingen etter cytostatika og thoraxbestråling. Slik unngår man å gi hjernebestråling til de pasienter 
som ikke responderer godt på kjemo-/radioterapi ekstrakranialt og som dermed ikke oppnår lokal kontroll. I 
tillegg har man vært bekymret for mulig toksisitet ved å gi denne strålebehandlingen for kort tid etter 
kjemoterapi – spesielt fordi man tidligere ga antracykliner. Det foreligger ikke data som tyder på at det gir 
noen økt gevinst å gi hjernebestrålingen tidligst mulig og vi finner derfor ikke noen grunn for å endre 
opplegget for PCI i denne studien i forhold til dagens praksis. 
 
 



IV Rasjonale for valg av strålebehandlingsopplegg 
 

Dataene fra Turrisi-studien er ikke verifisert. Strålebehandlingen blir mer ressurskrevende og krever rask 
tilgang til stråleterapi. Det er også mer toksisk behandling. I et lite fransk materiale 26 har man gitt tilsvarende 
behandling og fant median overlevelse 14 mnd – hvilket tilsvarer resultatene i det norske materialet 1. Bonner 
fant ikke gevinst ved å gi hyperfraksjonert behandling vs det å gi en fraksjon per dag men i denne studien ble 
det lagt inn en behandlingspause på 2.5 uke i den gruppen som fikk hyperfraksjonert stråling 27. 
 
Det er usikkert hvorvidt overlevelsesgevinsten skyldes hyperfraksjoneringen, akselereringen eller begge deler. 
Det er derfor interessant å  sammenligne hyperfraksjonert, akselerert strålebehandling mot hypofraksjonert, 
aksellerert behandling. Vi har derfor valgt å bruke det strålebehandlingsopplegget som er vanlig i Norge som 
kontrollarm i denne studien. 
 
Et retrospektivt materiale fra Canada viser ingen forskjell i overlevelse blant de pasienter som fikk 2.67 x 15 til 
40 Gy vs den gruppen som fikk 2 Gy x 50 28. Det er derfor ikke grunnlag for å tro at hypofraksjonert 
behandling er dårligere enn behandling med en 1.8-2 Gy’s fraksjon per dag.  
 
Det er vist at det er gunstig å gi strålebehandlingen tidlig i behandlingsforløpet 3,20 uten at man har data som 
avklarer hvor tidlig denne behandligen skal gis. Men så lenge det er grunn for å tro at forsinkelser er uheldig 
velger vi i denne studien å starte strålebehandling innen 4 uker etter start av 1. kur uavhengig av evt. 
forsinkelser i tidspunktet for 2. kur (for eksempel. pga hematologisk toksisitet) såfremt pasientens 
allmenntilstand ikke er svekket pga komplikasjoner til kjemoterapien. 
 
Det er også verd å merke seg at median overlevelse var 21.2. mnd for de pasienter som fikk tidlig 
strålebehandling i studien til Murray. Fraksjoneringen var 2.67 Gy x 15 som er omtrent identisk med dagens 
praksis i Norge. Man kan derfor ikke se bort fra at det er andre faktorer som gjør at resultatene i det norske 
materialet ved første øyekast virker dårligere enn i de beste Nord-Amerikanske materialene. 
 
Kjemoterapi vil vanligvis gi en rask og god remisjon allerede etter 1-2 kurer og en må anta at volumet som må 
bestråles vil kunne reduseres betydelig dersom man gir 1-2 kurer før start av strålebehandling. Dette vil kunne 
redusere toksisiteten av strålebehandlingen. Pga en viss ventetid ved alle strålebehandlingsenheter og fordi 
behandling skal gjøres doseplanert vil det dessuten være praktisk vanskelig å starte strålebehandlingen 
tidligere. 
 
CT doseplanert behandling har til nå ikke vært standard i Norge og heller ikke internasjonalt. Men 
doseplanering vil sikre god dosedekning i målvolumet og vil kunne redusere toksisiteten av behandlingen. 
Ulempen er at dette er et mer ressurskrevende behandlingsopplegg men det synes riktig å optimalisere 
behandlingen for denne pasientgruppen hvor man har et kurativt mål med behandlingen. 

 
 

V Rasjonale for valg av kjemoterapi 
 
 Son nevnt i avsnitt 2.4. er platinumbasert kombinasjonskjemoterapi internasjonal standard. 
 

Cisplatin-analogen carboplatin er virksom ved småcellet lungecancer men dokumentasjonen for at  
carboplatin/etoposid er like bra behandling som cisplatin/etoposid - når målet er kurasjon - er begrenset 29. 
Cisplatin/Etoposide vurderes derfor til å være standardbehandling. Pga meget stor variasjon mht absorpsjon av 
Etoposid via tarm legger vi i denne studien opp til at Etoposid gis iv over 3 dager. Det er uvisst om det å gi 
Etoposid på denne måten gir en overlevelsesgevinst men dette opplegget er fulgt i to av de studiene som har 
rapportert best overlevelse2,20 og anbefales av Laurie et al15. 
 
Det er gjort noen studier hvor man sammenligner kortvarig (4-5 kurer) med langvarig (8-12 kurer) kjemoterapi 
for å prøve å avklare hvor mange kurer man bør gi i primærbehandlingen av SCLC13,14. Disse studiene er eldre 
og man har gitt antracyklinbasert kjemoterapi uten thoraxbestråling i den pasientgruppen med begrenset 
sykdom. Det er heller ikke gjort gode livskvalitetsmålinger. 
 
Det er i en større studie ikke funnet sikker gevinst av å gi flere enn 4 kurer13. I en nylig publisert 
ovsersiktsartikkel anbefales opp til 6 kurer15. I to av de studiene som rapporterer best overlevelse er det gitt 4 
kurer2,20. Vi legger derfor opp til at det skal gis 4 kurer i denne studien. 
  



IV Livskvalitetsmålinger 
 
I studier hvor man legger opp til en behandling som kan gi større bivirkninger under behandling, og hvor man 
forventer en begrenset effekt på de primære endepunkt, effektparametre, er det viktig å få et mål på den 
subjektive opplevelse av behandlingen. Dette gjøres best ved å gjøren en livskvalitetsanalyse av 
pasientpopulasjonen under og etter behandling. 
 
I denne studien har vi valgt å bruke et standardisert spørreskjema for måling av helserelatert livskvalitet. 
Skjemaet er utviklet av en europeisk samarbeidsgruppe hvor målgruppen er kreftpasienter. 
 
EORTC QLQ-C30 er et skjema som inneholder 30 spørsmål: 5 spørsmål om fysisk funksjon, 2 spørsmål om 
rollefunksjon, 4 spørsmål om emosjonell funksjon, 2 spørsmål om kognitiv funksjon og 2 spørsmål om sosial 
fuksjon. Det er 2 spørsmål om «global health status», dvs spørsmål om overordnet livskvalitet. Videre er det 14 
spørsmål som måler symptom som fatigue, kvalme & oppkast, smerte, dyspnoe, søvnproblemer, 
appetittproblemer, obstipasjon, diaré og finansielle problemer30. Dette spørreskjemaet er gjennomprøvet i flere 
studier, og er funnet valid og pålitelig for bl. a. lungekreftpopulasjoner31. 
 
For en del pasientgrupper er det utviklet tilleggsmoduler hvor man spør om de symptom som er vanligst for 
sykdommen de lider av. For lungekreftpasienter er det laget en modul som består13 tilleggsspørsmål hvor man 
spør om dyspnoe, hemoptyse, hoste, dysfagi og svelgproblemer osv 32. Dette er symptom som i stor grad 
preger pasienter med lungekreft. Totalt baseres livskvalitetsmålingen på 43 spørsmål. Skjemaet er bl. a. brukt i 
2 større nasjonale studier - SCLC I & II1 og NLCG IV33 - hvor i alt vel 700 pasienter har vært inkludert i 
livskvalitetsanalysene. 
 
I disse studiene har pasientene vist en stor grad av lojalitet i utfyllingen av spørsmålene. 97-98 % av pasientene 
som ble inkludert i nevnte studier fylte ut skjemaene ved start og så mange som 70 % fylte ut skjemaene 1 år 
etter start av behandling. Når så mange pasienter fyller ut livskvalitetsskjemaene må man anta at man får en 
god oversikt over symptom, bivirkninger og opplevelse av egen situasjon blant de pasienter som deltar. 
 
Livskvalitetsanalysene gir en viktig tilleggsinformasjon om fordeler og ulemper ved behandlingen. Spesielt 
viktig er det å se disse målingene opp mot de andre endepunktene.  
 
 

VII Studiedesign, studiesenter og randomiseringssenter 
 
Studiesenter vil være St. Olavs Hospital i Trondheim, Kontor for Klinisk Kreftforskning (KKK). 
Randomisering ved Karin Tulluan, tlf: 72 82 61 85 mellom kl. 8-15. 
 
Blokkvis randomisering basert på hver helseregion. De tre første QoL-skjemaene gis til pasienten av 
studieansvarlig lege på hvert senter. Første QoL-skjema fylles ut før randomisering, det andre like før første 
fraksjon av thoraxbestrålingen og det tredjeQoL-skjema like etter siste fraksjon av thoraxbestrålingen. De 
resterende QoL-skjemaene sendes direkte til pasientene fra KKK. 
 
Data vil bli fortløpende registrert KKK, St. Olavs Hospital. Det legges inn purrerutiner dersom QoL-skjemaer 
og oppfølgingsskjemaer fra lege ikke sendes inn i tide. 
 

7.1 Hypotese for studien 
 
• optimalisering av strålebehandlingen gir økt lokal kontroll etter 1 & 2 år – og  økt overlevelse. 
• endret strålebehandlingsopplegg gir akseptable akutte og kroniske bivirkninger. Spesielt interessant er 

forekomsten svelgvansker og evt. vekttap. 
 

7.2 Behandling for de pasienter som ikke er inkluderbare i studien 
 
Pasienter med stadium T1N0M0 skal primært vurderes for kirurgi. Det samme gjelder pasienter med T2N0M0 
hvor man kan klare seg med lobectomi. I utgangspunktet anbefaler vi ikke at det gjøres pulmectomi på 
pasienter med småcellet lungecaner. Pasienter som opereres bør tilbys 3 adjuvante PV-kurer postoperativt. Er 
pasientene vurdert medisinsk inoperable kan de inkluderes i studien. 



 
De pasienter som har begrenset sykdom men som ikke ønsker å delta i studien bør behandles med 4 PV-kurer, 
thoraxbestråling 2.8 Gy x 15 mellom 1./2. eller 2./3. kur mot resttumor/involverte glandler og PCI 2 Gy x 15 
dersom komplett/nær komplett remisjon ved evaluering etter kjemo-/radioterapi. 
 
Pasienter med Performance status WHO 3-4 behandles etter en individuell vurdering. I utgangspunktet bør de 
behandles med cytostatika i så høye doser som mulig og så vurderes for videre kjemoterapi/ strålebehandling 
etterhvert. 
  

7.3 Studiedesign og opplegg  
 
Behandlingsopplegget for pasienter som inkluderes i protokollen er 4 PV-kurer med 3 uker mellom kurene 
såfremt tilfredstillende hematologiske verdier. Det gjøres CT doseplan 2-3 uker etter start av 1. kur og 
thoraxbestrålingen skal starte innen 4 uker etter start av 1. PV-kur. 
 
Det gjøres en randomisering mellom 2 fraksjoneringer: 
 
• hypofraksjonert, akselerert behandling:  2.8 Gy x 15 til 42 Gy 
• hyperfraksjonert, akselerert behandling: 1.5 Gy x 2 / dg i 15 dager til 45 Gy. 
 
I begge grupper gis stråling 5 dager pr uke - dvs 3 ukers behandling. 

 
De pasienter som ved evaluering 3 uker etter 4. kur er i komplett/nær komplett remisjon skal ha profylaktisk 
hjernebestråling 2 Gy x 15, 5 fraksjoner pr uke. Deretter følges pasientene med regelmessige kontroller. 

 

7.4 Endepunkt 
 

Primært endepunkt: - Lokal kontroll etter 1 år 
 
Sekundære endepunkt: - Overlevelse 

- 2-års overlevelse 
- Lokal kontroll etter ½ år 
- Helserelatert livskvalitet under behandling, etter 1/2 år og etter 1 år 
- Toksisitet - spesielt mht. svelgvansker/vekttap og luftveissymptom 
- Prognostisk betydning av tumorstørrelse og vekttap siste 3 måneder før diagnose 

 
 

VIII Utvalgsstørrelse/statistikk 
 
De data som foreligger predikerer en forskjell i favør av den eksperimentelle armen med en økning i lokal 
kontroll på 30 % etter 1 år. Med disse forutsetninger vil man ved krav om signifikans-nivå på 5% (α= 0,05) og 
statistisk styrke på 80% (β=0,80) ha behov for 75 pasienter pr arm, det vil si 150 pasienter totalt. Tar man 
høyde for ikke inkluderbare pasienter samt frafall av andre grunner tilstrebes et antall på 180 pasienter 
inkludert.  
 
Overlevelse (Kaplan-Meyer plot) vil baseres på alle inkluderte pasienter såfremt diagnosen ikke blir endret – 
”intention to treat”. Livskvalitetsanalysene vil testes ved bruk av ikke-parametriske metoder, Wilcoxon test. 
Forskjell i respons og toksisitet vil analyseres med chi square (χ2) test, Kruskall-Wallis test. 
 
Med ca 2100 nye ca. pulm tilfelle pr år vil man ha ca. 400 nye tilfeller med SCLC pr. år i Norge. 40% av 
SCLC-gruppen vil være LD-SCLC, og med en nøktern beregning på at kun ca 30% av disse blir inkludert i 
studien vil man kunne inkludere ca 50 pasienter pr år. Inklusjon kan da gjennomføres i løpet av 4 år. 

 
Protokollen er designet som en randomisert fase II studie. Et viktig poeng med studien er å få endret dagens 
behandlingspraksis for denne pasientgruppen i en retning som vi anser er riktig. Det er ikke gjort noen studier 
som avklarer hvorvidt det å gi doseplanert strålebehandling gir noen gevinst. I og med at det ikke er konsensus 
når det gjelder å definere det volum som skal bestråles er det dessuten uavklart hvilke konsekvenser det å gi 



behandlingen doseplanert får i forhold til toleranse av behandlingen. Man kan tenke seg at totalt bestrålt volum 
endres og at dette påvirker graden av toksisitet av behandlingen. 
 
Det vil være vanskelig å få med sentra i andre land. Basert på estimert forskjell i overlevelse kan vi derfor ikke 
forvente å få inkludert nok pasienter til å gjennomføre en fase III studie med tilstrekkelig statistisk styrke. 
Imidlertid legger vi opp til en interimsanalyse 6 måneder etter at pasient nr. 60 er inkludert. Ut fra denne vil vi 
ta stilling til om vi tror at vi ved å utvide studien kan oppnå statistisk styrke til å gjennomføre en fase III studie. 
Vi vil da ta med de pasienter som er inkludert i denne studien. 

 
 

IX Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
 
• histologisk eller cytologisk verifisert småcellet lungekreft 
• begrenset sykdom. Ved T1-2N0M0 sykdom skal pasienten først vurderes for kirurgi. Pasienter som er 

medisinsk inoperable, eller som ikke ønsker kirurgi kan inkluderes. 
• alder > 18 år 
• performance status WHO 0-2 
• målbar tumordiameter i minst to plan. Dersom det pga atelektase ikke er mulig å definere eksakte tumormål 

kan pasienten likevel inkluderes. 
• tilfredstillende blodprøververdier (Leukcytter > 3,0 x 109/l, trombocytter > 100 x 109/l, total serum bilrubin 

< 1,5 x øvre normalgrense, kreatinin < 125 µmol/l). 
• ingen maligne celler i eventuell pleuravæske ved 1 cytologisk undersøkelse 
• ingen annen klinisk aktiv malign sykdom 
• ingen tidligere strålebehandling mot thorax 
• ingen alvorlig nyresykdom som gjør behandling med cisplatin kontraindisert 
• kvinnelige pasienter må ikke være gravide eller gi morsmelk 
• skriftlig informert samtykke 
• i stand til å fylle ut livskvalitetsskjemaer 
• fertile pasienter skal bruke prevensjon 
 
 

X Utredning før inklusjon 
 
Utredningen skal ende opp med TNM-status og stadieinndeling:  
 
• klinisk undersøkelse inkludert nøye palpasjon av fossa supra-/infraclavicularis 
• vurdering av Performace Status (WHO) 
• rtg thorax 
• biopsi/cytologisk undersøkelse 
• evt. cytologisk undersøkelse av pleuravæske 
• CT-thorax/øvre abdomen (inkludert lever og binyrer) 
• bestemmelse av størrelse på primærtumor 
• skjelettscintigrafi 
• blodprøver inkludert Hb, Leukocytter, Trombocytter, SR, ASAT, ALAT, GGT, ALP, LD, Bilirubin, 

Albumin, Na, K, Ca++, Kreatinin, NSE. 
• MR cerebrum 
• Vekttap siste 3 måneder 
• Vekt 
 
Annen utredning ved symptom/klinisk mistanke om sykdom i andre regioner. Aktuelle undersøkelser skal være 
maksimalt 2 uker gamle ved inklusjon. 
 
 
 
 
 
 



XI Kjemoterapi-opplegget 

11.1 PV-kur 
 
Fra inklusjon til start av 1. kur skal det gå maksimalt 1 uke. Kur gis i utgangspunktet hver tredje uke. 
 
• Cisplatin 75 mg/m2 i.v dag 1 
• Etoposide 100 mg/m2 i.v dag 1-3 

 
Man bør i utgangspunktet ikke overstige cisplatindoser på 165 mg/dag eller etoposiddoser på 220 mg/dag. 
 

11.2 Praktisk gjennomføring av PV-kur 
 
Dag 1: 
• Prehydrering: 1000 ml 0.9 % NaCl  i.v. over 2 timer 
• Etoposide løses i 500 ml NaCl og gis i.v. over 30 min parallelt med siste halvtime av prehydreringen 
• Cisplatin løses i 1000 ml 0.9 % NaCl og gis i.v. over 2 timer 
• Posthydrering med 1000 ml 0.9 % NaCl i.v. over 2 timer 

 
Dag 2-3: 
• Etoposide løses i 500 ml 0.9 % NaCl og infunderes over 30 min. dag 2-3. 
 

11.3 Kvalmebehandling 
 
Dag 1: 5HT3-reseptorantagonist gis i.v. minst 5 minutter før kur. Eks. Tropisetron (Navoban) 5 mg 

løst i 100 ml 0.9 % NaCl. 
Dexamethason 8 mg i.v. (eller ekvivalent dose av et annet kortikosteroid) 
Evt. diazepam 5-10 mg po 

 
Dag 2-3: Metoclopramid (Afipran) 10 mg x 3 po. 
 Evt. 5HT3-reseptorantagonist. Eks. Tropisetron (Navoban) 5 mg po dag 
 
Kvalmebehandling forøvrig etter behov/avdelingens rutiner. 
 

11.4 Dosejustering etter hematologiske verdier ved tidspunkt for ny kur – dag 22 
 

LPK TPK % dose av forrige kur (begge stoffer) 
≥ 3.0 ≥ 100 100 % 

2.5-2.9 75-99 75 % 
< 2.5 < 75 Utsett kur 1 uke 

 
Ved utsatt kur: Ukentlige målinger til LPK > 3.0 og TPK > 100. Når behandlingen gjenopptas reduseres 

dosen av begge stoffene til 75 % av foregående dose for de gjenværende kurene.  
 

11.5 Avslutning av kjemoterapi 
 

Cytostatikabehandlingen avsluttes dersom: 
- man har måttet redusere cytostatika-dosene på en pasient to ganger og pasienten kvalifiserer for en tredje 

dosereduksjon. 
- en kur må utsettes mer enn 3 uker pga hematologisk eller non-hematologisk toksisitet. 
- tegn til progresjon. Pasientene vurderes klinisk og med rtg thorax før hver kur.  
 
 



XII Stråleterapi 
 
Strålebehandlingen skal starte så raskt som mulig. Pga at vi ønsker en tumorvolumreduksjon før start av 
thoraxbestrålingen skal man gjøre en doseplan-CT 2-3 uker etter start av første kur. Målet er så at 
strålebehandlingen skal starte innen 4 uker etter start av 1. kur uavhengig av evt. forsinkelser i forhold til kur 
nr. 2. Dette betyr at omtrent alle vil få kur nr. 3 under strålebehandling og at noen også vil få kur nr 2 mens 
strålingen pågår. Det å gi stråleterapi samtidig med cisplatin/etoposide tolereres godt2. Hvorvidt 
strålebehandlingen gis før eller etter infusjon av cytostatika ordnes på mest praktiske måte. 
  
Dersom pasientens allmenntilstand er betydelig redusert som følge av komplikasjoner til 1. kur – eksempelvis 
pga neutropene infeksjoner – må start av strålebehandling utsettes. 
 

12.1 Strålebehandling mot thorax/primærtumor 
 
Strålebehandlingen gis etter CT doseplan. Det vil vanligvis være gunstigst at pasienten ligger på rygg. 

GTV:  primær lungetumor (GTVprimærtumor) og primært forstørrede lymfeknuter (GTVglandler).  
• Ved affeksjon av supraclaviculære glandler inngår disse.    
• Man forholder seg til størrelsen på tumor og glandler på terapiscan CT- bilder som tas 3 uker etter 1 kur- 

dvs postkjemoterapivolum   
• Ved CR (komplett remisjon) etter 1 kur skal allikevel glandler som var primært affisert inkluderes. 

 
CTVprimærtumor: 
GTVprimærtumor+1 cm i alle plan.  

 
CTVmediastinum 
• Hos pasienter uten patologi i mediastinum legges craniale grense i kant med øvre begrensning av aorta-

buen (tom lymfeknute stasjon 4) og caudale grense 2 cm nedenfor nedre begrensning av carina (tom 
lymfeknute stasjon 7).  

• Hos pasienter med patologiske glandler i mediastinum, hvor GTVglandler <2 cm fra disse anatomiske 
grensene skal volum grensen legges 2 cm fra glandlene, men normalt sett ikke forbi mediastinal pleura 
parietalis.  

 
ITV: Unionen av følgende volumer  
• CTVprimærtumor+0,5-1cm lateralt/anteriort/posteriort.  
• CTVprimærtumor +1-1,5cm craniocaudalt (ved bruk av respiratory gating eller IGRT kan denne marginen 

reduseres etter den enkelte avdelings rutiner).  
• CTVmediastinum  +0,5cm i alle plan.  

 
PTV: defineres etter den enkelte avdelings rutiner.  

 
 

Dosen til mer enn 50% av gjenværende lungevev skal ikke overstige 20 Gy 
 

Medulla tåler i følge våre beregninger begge disse fraksjoneringsregimene. Det er ikke grunnlag for å bruke 
medullafilter og vi tar heller ikke hensyn til hvor stor lengde av medulla som bestråles. Se appendix  som viser 
utregning av tumordose og strålebelastning av medulla spinalis ved begge fraksjonerings-mønstre. Vi regner 
derfor med at strålebehandlingen for de fleste vil gis med to motgående felt forfra/bakfra. 
 

12.2 Fraksjonering: 
 
Arm A:  2.8 Gy x 15 med 1 fraksjon pr dag. 5 fraksjoner pr. uke. Totalt 42 Gy. 
 
Arm B: 1,5 Gy x 2 pr dag med minimum 6 timer mellom hver fraksjon i 15 dager. 5 fraksjoner pr. 

uke. Totalt 45 Gy. 
 
 



12.3 Profylaktisk strålebehandling mot hjernefelt (PCI) 
 
3 uker etter siste kur skal pasienten evalueres med rtg. thorax, CT thorax, s-NSE og klinisk undersøkelse. Evt. 
andre undersøkelser ved klinisk mistanke om metastaser. De pasienter som er i komplett/nær komplett 
remisjon skal tilbys PCI. 
 
PCI skal starte innen 6 uker etter start av siste cytostatikakur. Fraksjonering 2 Gy x 15 – for de fleste blir det 
vel gitt to motgående hjernefelt med fotoner. Pasienten ligger på rygg og fikseres med maske. 1 fraksjon pr 
dag, 5 fraksjoner pr. uke. 
 

XIII Gjennomføring av behandlingen og evaluering  

13.1 «Flow-chart» 
 
Se vedlegg på siste side. 
 

13.3 Responskriterier 
 
Respons vil vurderes etter RECIST-kriteriene – appendix B. 
 
 

XIV Gjennomføring av livskvalitetsmålingene 
 
Studieansvarlig lege skal gi følgende QoL-skjemaer til pasienten: 
 
- første QoL-skjema gis sammen med pasientinformasjon/samtykkeerklæring og fylles ut før 

randomisering. 
- andre QoL-skjema gis like før første fraksjon av thoraxbestrålingen. 
- tredje QoL-skjema gis like etter siste fraksjon av thoraxbestrålingen. 
 
De andre skjemaene sendes ut fra KKK ved St. Olavs Hospital hjem til pasienten.  
 

Uke –1/0 Uke 3 Uke 7 Uke 12 Uke 20 Uke 28 Uke 52 
Før 

randomisering 
Før første 

fraksjon av 
thoraxbestråling 

Like etter siste 
fraksjon av 

thoraxbestråling 

KKK 
St. Olavs 
hospital 

KKK 
St. Olavs 
hospital 

KKK 
St. Olavs 
hospital 

KKK 
St. Olavs 
hospital 

 
- Ved hjelp av skjemaene uke 3 vil man få opplysninger om den akutte kjemoterapitoksisitet men og om i 

hvilken grad pasienten opplever bedring av sin tilstand pga effekten av kjemoterapien. 
- Ved uke 7  vil man få vite hvordan stråleterapien påvirker livskvaliteten. 
- Ved uke 12 måler man livskvalitet etter gjennomført kjemo-/radioterapi. 
- Ved uke 18 får man et mål på i hvilken grad PCI påvirker livskvaliteten. 
- Ved uke 28 får man vite hvordan livskvaliteten er etter gjennomført primærbehandling. 
- Ved uke 52 får man et inntrykk av i hvilken grad pasientene sliter med langtidsvirkninger av 

behandlingen, evt. i hvilken grad de har klart å hente seg inn etter behandling. 
 
All erfaring (SCLC I og II, strålefraksjoneringsprot. NLCG IV) tilsier at innhenting av QoL data senere i 
forløpet gir relativt sett liten valid informasjon. Dette pga et sannsynlig lavt antall pasienter som vil fylle ut 
skjemaene. 

 
 

XV  Registrering av bivirkninger 
 
Registrering av bivirkninger i relasjon til foregående kur gjøres i forbindelse med neste kur, samt ved 
evaluering 4-6 uker etter avsluttet induksjonsbehandling. Man vil spesielt registrere følgende forhold:  
 



 hematologiske bivirkninger 
 infeksjonstendens 
 oesophagitt/dysfagi 
 
Bivirkningene registreres ut fra pasientenes opplysninger i livskvalitetsskjema og rapporter om uønskede 
hendelser. Alvorlige, uventede bivirkninger av behandlingen skal meldes etter vanlige rutiner ved norske 
sykehus med kopi av melding til hovedutprøver. 

 
 

XVI Oppfølging etter avsluttet induksjonsbehandling/evt PCI 
 

Evaluering uke 12 med tanke på evt. PCI Klinisk kontroll, NSE, CT thorax/øvre abdomen og rtg thorax 
Evaluering uke 26 med tanke på lokal kontroll Klinisk kontroll, NSE, CT thorax/øvre abdomen og rtg thorax 
Kontroll uke 39 Klinisk kontroll, NSE og rtg thorax 
Evaluering uke 52 med tanke på lokal kontroll Klinisk kontroll, NSE, CT thorax/øvre abdomen og rtg thorax 
2. –3. år hver 4. mnd med klinisk kontroll, NSE og rtg. thorax 
4.-5. år hver 6. mnd med klinisk kontroll, NSE og rtg. thorax  

 
Andre undersøkelser ved mistanke om residiv/progresjon/metastaser. Videre kontroll etter avdelingens rutiner. 

 
Oppfølgingen skal avklare følgende: 
 varighet av respons 
 om lokale residiv kommer i eller utenfor feltet for thoraxbestråling 
 tidspunkt for når evt. metastaser diagnostiseres og i hvilke organ. 
 dødsårsak - lokal sykdom, metastatisk sykdom, toksisitet som følge av behandlingen eller annen sykdom. 
 dato for død 
 
 

XVII Ansvarsforhold 
 
Protokollen er utarbeidet av overlegene Bjørn H. Grønberg og Stein Sundstrøm ved Kreftavdelingen, St. Olavs 
Hospital i Trondheim, på vegne av Norsk Lungekreftgruppe. 
 
Hvert deltakende sykehus skal ha en navngitt lege som er ansvarlig for at protokollen blir 
fulgt samt at skjemaer blir utfylt og innsendt. 
 
Pga. krav til utredning og tidsrammer for stråleterapi bør inklusjon, randomisering og behandling gjøres ved 
nærmeste onkologiske avdeling. Alternativt ved lungeavdeling i nært samarbeide med onkolog. 
 
 

XVIII Etikk 
 
Informert samtykke fra pasient skal foreligge før randomisering blir foretatt. Både muntlig og skriftlig 
informasjon skal gies (vedlegg). Studien er gokjent av regional etisk komite i helseregion IV. Studien vil bli 
gjennomført i samsvar med Helsinki Deklarasjonen. 
 
 

XIX Publisering og forfatterliste 
 

Ved publisering (abstract eller tidsskriftartikkel) vil det bli presisert at studien utgår fra Norsk 
Lungekreftgruppe (NLCG). Forfattere til publikasjoner vil være representert med hovedansvarlige for 
studien, aktive medlemmer i protokollkomitéen og ansvarlig lege ved hver institusjon som bidrar med 
minst 10 randomiserte pasienter. De øvrige som bidrar vil bli kreditert i eget appendiks. 
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Appendix A - Isoeffekt basert på lineær-kvadratisk effekt-modell 
 

 
Antakelse: - medullas dose/fraksjonsavhengighet beskrives ved α/β-forhold lik   2 

- tumors ditto        10 
 

BED uttrykk for biologisk effekt – regimer med lik BED er ”isoeffektive” i aktuelt organ. 
 
 

 Dose/ 
fraksjon 

Antall 
fraksjoner 

Total 
dose 

BED_tumor BED_medulla  

       
Ref. mhp. praktisert ”medullagrense” 2 25 50 60 100  

 2 23 46 55 92  
       
 2.8 15 42 54 101  

Medulla-filter 2.6 15 39 49 90  
       

2 fraksjoner/dag 1.5 30 45 52 79  
2 fraksjoner/dag 1.5 30 45 52 81 ! 

 
! Korrigert for effekten av hyperfraksjonering – mindre tid enn konvensjonelt mellom fraksjonen (tatt hensyn til andel ”reparerbar, 
men ikke reparert” skade mellom fraksjonene gitt på samme dag). Modellen antar monoeksponensiell reparasjon – brukt 1.5 timer for 
halvtid for reparasjon (standdardverdi). 
 
 
 
 
Kreftavdelingen 18.02.2004 
 
 
Trond Strickert 
Sjefsfysiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix B – Kriterier for bedømmelse av respons (RECIST) 
 

Malignant Disease Evaluation 
 

To assess objective response, it is necessary to estimate the overall tumor burden at baseline to which subsequent 
measurements will be compared.  Measurable disease is defined by the presence of at least one measurable lesion. 
 
All measurements should be recorded in metric notation by use of a ruler or calipers.  The same method of assessment 
and the same technique should be used to characterize each identified lesion at baseline and during follow-up.  All 
baseline evaluations should be performed as closely as possible to the beginning of treatment and never more than four 
weeks before being registered for protocol treatment. 

 
The term unevaluable in reference to measurability will not be used because it does not provide additional meaning or 
accuracy. 
 
At baseline, tumor lesions will be characterized as either measurable or non-measurable. 
 

Measurable 
 
Lesions that can be accurately measured in at least one dimension (longest diameter to be recorded) as ≥ 20 mm (2.0 
cm) with conventional techniques or as ≥ 10 mm (1.0 cm) with spiral CT scan. 
 
If the measurable disease is restricted to a solitary lesion, its neoplastic nature should be confirmed by 
cytology/histology. 

 

Non-Measurable 
 
All other lesions, including small lesions [longest diameter <20 mm (2.0 cm) with conventional techniques or < 10 mm 
(1.0 cm) with spiral CT scan] and truly non-measurable lesions. 

 
Lesions considered to be truly non-measurable include the following:  bone lesions, leptomeningeal disease, ascites, 
pleural/pericardial effusion, inflammatory breast disease, lymphangitis cutis/pulmonis, abdominal masses that are not 
confirmed and followed by imaging techniques, and cystic lesions. 

 
Tumor lesions that are situated in a previously irradiated area are not considered measurable. 

 
 

Definitions of Response - Target Lesions 
Target lesions will be all measurable lesions up to a maximum of five lesions per organ and 10 lesions in total, 
representative of all involved organs.  Target lesions should be selected on the basis of their size (those with the longest 
diameters) and their suitability for accurate repeated measurements. 

 

The sum of the longest diameters of all target lesions will be calculated at baseline and reported as the baseline sum 
longest diameter.  This baseline sum longest diameter will be used as the reference by which to characterize the 
objective tumor response.  For lesions measurable in 2 or 3 dimensions, always report the longest diameter at the time 
of each assessment. 

 
 

Complete Response (CR) 

The disappearance of all target lesions.  To be assigned a status of complete response, changes in tumor measurements 
must be confirmed by repeat assessments performed no less than four weeks after the criteria for response are first met. 

 



Partial Response (PR) 
 
At least a 30% decrease in the sum of the longest diameters of target lesions, taking as reference the baseline sum 
longest diameter.  To be assigned a status of partial response, changes in tumor measurements must be confirmed by 
repeat assessments performed no less than four weeks after the criteria for response are first met. 

 

Progressive Disease (PD)  
 
At least a 20% increase in the sum of the longest diameters of target lesions, taking as reference the smallest sum 
longest diameter recorded since the baseline measurements, or the appearance of one or more new lesion(s). 

 

Stable Disease (SD) 
 
Neither sufficient shrinkage to qualify for partial response nor sufficient increase to qualify for progressive disease. To 
be assigned a status of stable disease, measurements must have met the stable disease criteria at least once after study 
entry at a minimum interval (in general, not less than six to eight weeks).  
 

Definitions of Response – Non-Target Lesions 
 
All other lesions or sites of disease.  Measurements of these lesions are not required, but the presence or absence of each 
should be noted throughout follow-up. 
 

Complete Response (CR) 
 
The disappearance of all non-target lesions and normalization of tumor marker levels, if applicable.  To be assigned a 
status of complete response, changes in tumor measurements must be confirmed by repeat assessments performed no 
less than four weeks after the criteria for response are first met. 
 

Incomplete Response/Stable Disease (SD) 
 
The persistence of one or more non-target lesion(s) and/or the maintenance of tumor marker levels above the normal 
limits.  To be assigned a status of stable disease, measurements must have met the stable disease criteria at least once 
after study entry at a minimum interval (in general, not less than six to eight weeks).  
 

Progressive Disease (PD) 
 
The appearance of one or more new lesion(s) and/or unequivocal progression of existing non-target lesions. 
 

Symptomatic Deterioration 
 
Patients with a global deterioration of health status requiring discontinuation of treatment without objective evidence of 
disease progression at that time should be classified as having symptomatic deterioration. 
 
 

Evaluation of Patient's Best Overall Response 
 
The best overall response is the best response recorded from the start of treatment until disease progression/recurrence, 
taking as reference for progressive disease the smallest measurements recorded since the treatment began.  The table 
below provides overall responses for all possible combinations of tumor responses in target and non-target lesions, with 
or without new lesions. 
 



To be assigned a status of complete or partial response, changes in tumor measurements must be confirmed by repeat 
assessments performed no less than four weeks after the criteria for response are first met. 
 
To be assigned a status of stable disease, measurements must have met the stable disease criteria at least once after 
study entry at a minimum interval (not less than four weeks). 
 
 

Overall Response for all Possible Combinations of Tumor Response 

Target Lesions Non-Target Lesions New Lesions Overall Response 

CR CR No CR 

CR Incomplete response / SD No PR 

PR Non-PD No PR 

SD Non-PD No SD 

PD Any Yes or No PD 

Any PD Yes or No PD 

Any Any Yes PD 
 

CR = Complete Response; PR = Partial Response; SD = Stable Disease; PD = Progressive Disease 
 


