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1. Resumé (English) 

 
1.1. Trial summary 

 

Title 

An open randomized multicenter phase III trial of vinorelbin plus carboplatin versus 

gemcitabine plus carboplatin in chemotherapy-naive patients with advanced non-small cell 

lung cancer 

 

Endpoints 

Primary endpoints:  

Health related quality of life (HRQOL) 

Secondary endpoints: 

Overall survival 

Drug related adverse event frequency and severity  

Need for palliative radiotherapy 

 

Trial design 

Open randomized multicenter trial. Patients will be randomized between combination 

chemotherapy with vinorelbine/carboplatin or gemcitabine/carboplatin.   

    Vinorelbine plus carboplatin  

 Randomize    

    Gemcitabine plus carboplatin  

 

The two treatment groups will be stratified by: 

1. Performance status (PS 0-1 vs. 2) 

2. Clinical stage (stage IIIB vs. IV) 

Block randomization will be used to obtain treatment balance for the strata. 

 

The average recruitment rate is expected to be 13-14 patients per month (160 per year). 

 

Type of patients 

Chemotherapy-naive patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) locally advanced 

Stage IIIB (not candidate for radical chest irradiation) or stage IV. 

 

Number of patients 

400 (200 per arm) are required. 

 

Trial treatment 

1) vinorelbine 25 mg/m2 IV over 10 min day 1 and 8 and carboplatin AUC = 4 (Chatelut) IV 

over 1 h day 1 or  

2) gemcitabine 1000 mg/m2 IV over 30 min day 1 and 8 and carboplatin AUC = 4 (Chatelut) 

IV over 1 h day 1. Both combination regimens will be repeated in cycles of 3 weeks for a 

total of 3 courses.  

The dose of carboplatin in mg will be based on the Chatelut formula:  

AUC x clearance of carboplatin, where clearance = (weight x 0.13) + [220 x weight x (1-

0.0046 x age) x 1-0.31 x gender)]/serum creatinine. Weight (kg), age (years), gender (0=male, 

1=female), serum creatinine (mol/l). 
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Prior to receiving chemotherapy, all patients will receive premedication with intravenous 

ondansetron or oral medication with this class of medication and dexamethasone 8 mg IV (or 

betamethasone 8 mg IV or an equivalent dose of another corticosteroid). 

 

Duration of therapy 

Courses of vinorelbine and carboplatin are to be repeated every 3 weeks for a maximum of 3 

courses.  

 

Statistical considerations 

he two combination regimens will be compared on an intent-to-treat basis with respect to 

HRQOL, overall survival, toxicity and need for palliative irradiation. 

 

The goal of the final analysis is to have 80 % power for a 2-sided 5 % significance level test 

of differences in HRQOL, toxicity or 1-year survival >10%.  

 

The target number of evaluable patients is 380 to achieve an overall significance level of 5 % 

with 80 % power. The primary and the secondary endpoints will require a minimum follow-

up of 12 months. A 5 % loss to follow-up is expected. Consequently, a total of 400 patients 

(200 per arm) will be required for the final survival analysis. 

 

A total recruitment period of maximum 3 years is planned. The trial will be monitored to 

assure data quality. 

 

Proposed start date 

September 1, 2003  

 

1.2. Trial plan 

 Screen Treatment 

courses 1-3 

Follow-up 

Treatment cycle  Day 1 Day 8  

Week -1 - 0 0 - 6 9 17 25 33 41 49 

Demography X         

Informed consent X         

Medical history X         

Physical exam  X  X X X X X X 

Hematology  X X X X X X X X 

Biochemistry  X  X X X X X X 

CT thorax/upper abd Xa         

Chest X-ray  X  X X X X X X 

QoL questionnaire X Xb  X X X X X X 

Admin. chemotherapy  X X       

Adverse events  X  X X X X X X 
aCT chest and upper abdomen prior to chemotherapy (screening)  
bExcept at chemotherapy course 1 

Haematology (haemoglobin, leucocytes, and platelets at day 8 and 15 of each course. 
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2. Norsk resymé 

 
2.1. Studie sammendrag 

 

Tittel 

En åpen randomisert multisenter fase III studie av vinorelbin pluss carboplatin versus 

gemcitabin pluss carboplatin hos kjemoterapinaive pasienter med avansert NSCLC 

 

Endepunkter 

Primære endepunkt: 

Helserelatert livskvalitet (HRQOL) 

Sekundære endepunkt: 

Total overlevelse 

Behandlingsrelaterte bivirkninger 

Behov for palliativ stråleterapi 

 

Studie design 

En åpen randomisert multisenter studie. Pasientene vil bli randomisert til enten 

vinorelbin/carboplatin eller gemcitabin/carboplatin.   

 

   Vinorelbin pluss carboplatin  

 R    

   Gemcitabin pluss carboplatin  

 

Behandlingsgruppene vil bli stratifisert mht.: 

1. WHO performance status (PS 0-1 vs. 2) 

2. Klinisk stadium (stage IIIB vs. IV) 

Blokk randomisering vil bli utført for å oppnå balansering av strata mellom behandlingsarmene.  

Forventet gjennomsnittlig rekrutteringsrate er 13-14 pasienter pr. måned (160 pr. år). 

 

Pasienter 

Kjemoterapinaive pasienter med NSCLC, lokalavansert stadium IIIB (ikke kandidater for radikal 

stråleterapi) eller pasienter i stadium IV. 

 

Antall pasienter 

Totalt 400 pasienter, 200 i hver behandlingsarm. 

 

Behandling:  

1) vinorelbin 25 mg/m2 i.v. ila.10 min dag 1 og 8 og carboplatin AUC= 4 (Chatelut) i.v. ila. 1 

time dag 1 eller  

2) gemcitabin 1000 mg/m2 i.v. ila. 30 min dag 1 og 8 og carboplatin AUC= 4 (Chatelut) i.v. 

ila.1 time dag 1. Behandlingsintervallet er 3 uker.  

Carboplatindosen vil bli basert på Chateluts formel:  

AUC x clearance (vekt x 0.13) + [220 x vekt x (1-(0.0046 x alder)) x (1- (0.31 x kjønn))]/serum 

kreatinin. Vekt (kg), alder (år), kjønn (0=mann, 1=kvinne), serum kreatinin (mol/l). 

Like før kjemoterapi administrering vil det bli gitt kvalmeprofylakse i form av ondansetron i.v. 

eller oralt (eventuelt synonympreparat) og deksametason 8 mg i.v. (eller betametason 8 mg i.v. 

eller tilsvarende dose av en annen kortikosteroid).  
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Behandlingslengde 

Det vil bli gitt 3 kurer med 3 ukers intervaller i begge behandlingsarmene.  

 

Statistiske vurderinger 

Sammenlikning av behandlingsarmene vil bli gjort på en ”intent-to-treat” basis mht. vurdering 

av livskvalitet, total overlevelse, bivirkninger og behov for palliativ stråleterapi.  

Målet for de endelige analyser er å ha en 80 % styrke for ved 5 % signifikansnivå (2-sidet 

signifikans test) å kunne påvise forskjell på >10% når det gjelder definerte HRQOL variable, 

toksisitet og 1-års overlevelse. For multiple sammenligninger av HRQOL data vil vi benytte et 

signifikansnivå på 0,01.    

 

For å kunne ha et grunnlag for å gjøre dette vil det nødvendige antall evaluerbare pasienter være 

380. Både primært endepunkt og de sekundære endepunker forutsetter minimum oppfølgingstid 

på 12 måneder. Ved beregnet 5 % frafall av forskjellige grunner, vil det nødvendige antall 

inkluderte pasienter være 400 pasienter (200 per arm).  

 

Det planlegges en rekrutteringsperiode på til sammen 3 år. Studien vil bli monitorert for å sikre 

data kvaliteten.  

 

Forventet oppstart 

1. September, 2003  

 

2.2. Studieplan 

 

 Screen Kur no. 

1-3 

Kontroller 

Behandlings syklus  Day 1 Day 8  

Uke -1 - 0 0 - 6 9 17 25 33 41 49 

Demografiske data X         

Informert samtykke X         

Anamnese X         

Klinisk us.  X  X X X X X X 

Hematologi  X X X X X X X X 

Andre laboratorieus.  X  X X X X X X 

CT toraks/øvre buk Xa         

Rtg. toraks  X  X X X X X X 

QoL spørreskjema X Xb  X X X X X X 

Kur gis  X X       

Bivirkninger  X  X X X X X X 
aCT thoraks og øvre buk før kur start (screening)  
bUntatt ved kjemoterapikur 1 

Hb, hvite og trc kontrolleres dag 8 og 15 i hver kur 
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3.  Bakgrunn 

 

 
3.1. Generelt 

 

Lungekreft er en av de hyppigste maligne sykdommene.  Prognosen er dårlig og 5-års relativ 

overlevelse i Norge er ca 10 %.  Antallet nye tilfeller i Norge er ca. 2000 per år og i Sverige ca. 

2700 per år. Omlag 80-85% av pasientene har NSCLC, som inkluderer de histologiske typene 

plateepitelcarcinom, adenocarcinom, storcellet carcinom og adenoskvamøst carcinom. I 

bronkoskopiske biopsier og ved cytologisk undersøkelse kan det være vanskelig å typebestemme 

tumor, og iblant må konklusjonen begrenses til at det dreier seg om ikke-småcellet carcinom. 

 

Det viktigste kurative behandlingsprinsippet ved NSCLC er radikal operasjon, som kan 

gjennomføres hos omtrent 20 % av pasientene. I tillegg kan pasienter med lokalavansert NSCLC 

som ikke er egnet for operasjon, men som har gode prognostiske faktorer (begrenset 

tumorvolum, god allmenntilstand, intet eller beskjedent vekttap), tilbys kombinert kjemoterapi 

og radioterapi med helbredende intensjon.  

 

For pasienter med mer avansert NSCLC hvor helbredelse ikke er mulig, kan kjemoterapi gi 

verdifull palliasjon, bedret livskvalitet og forlengelse av overlevelsen.  En forutsetning er at 

pasienten som starter behandling er i god allmenntilstand. Hovedårsaken til den økte bruken av 

kjemoterapi ved avansert sykdom er utviklingen av nye cellegifter med god effekt samtidig med 

gunstig toksisitetsprofil.  

 

 

3.2. Kjemoterapi, overlevelse og livskvalitet ved avansert NSCLC 

 

I Norge har man generelt vært tilbakeholdende med bruk av kjemoterapi ved avansert NSCLC. 

Med best supportive care (BSC) alene er median overlevelse for NSCLC 3-6 mnd og 1-års 

overlevelse om lag 10 % (1). Det finnes imidlertid data fra metaanalyser av randomiserte 

undersøkelser (2-4) og senere randomiserte studier publisert etter metaanalysene(5, 6), som viser 

at cisplatin-basert kjemoterapi forlenger pasientens overlevelse og bedrer livskvaliteten. I flere 

studier den senere tid hvor platinumpreparater er kombinert med et av de nyere effektive midler 

ved NSCLC har 1-års overlevelse jevnt vært i overkant av 30 % (7).     

 

I behandlingen av avansert NSCLC var cisplatin tidligere ofte kombinert med etoposid. Disse 

cytostatika har som enkeltstoffer relativt beskjeden aktivitet ved NSCLC, om lag to måneder 

forlenget levetid. De siste årene har en rekke andre stoffer med bedre effekt ved NSCLC blitt 

tilgjengelige. Disse er vinorelbin, taxanene (docetaxel, paclitaxel), gemcitabin og topoisomerase 

I-hemmerne (topotecan, irinotecan). Ved inkludering av ett av disse nye stoffene er det etablert 

flere effektive 2-stoff kombinasjoner som gir temmelig lik effekt vedrørende responsrater og 

overlevelsesgevinst (8). Videre foreligger det data som tyder på at disse nyere 2-stoff 

kombinasjonene effektmessig er overlegne enkeltstoffbehandling, og likeverdige effektmessig 

med både nye og gamle 3-stoff kombinasjoner, men med lavere toksisitet (8). I vurderingen av 

behandling ved avansert NSCLC må effektivitet, håndterbarhet, toksisitet, kostnader og erfaring 

spille inn i vurderingen. 

 

 

Forfatter Stoff Ant. pas RR % Median 1-års 
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overl. (mnd) overlevelse % 

Gridelli 2001 (9) VNR    233   19        8,6        42  

 GEM    232   17        6,5        28        

VNR = vinorelbin; GEM = gemcitabin; RR = responsrate 

 

I fase III studier hvor nye agens har vært testet som monoterapi pluss BSC versus BSC alene ved 

avansert NSCLC har man vist en klar overlevelsesgevinst for vinorelbin, gemcitabin og taxaner 

(10-13):  

 

Forfatter Stoff Ant pas RR %     Median overlevelse 

Kjemoterapi         BSC 

Gridelli 1999 (10) VNR    161   20        6,5       4,9 

Anderson 2000 (13) GEM    300   19        5,7       5,9 

Ranson 2000 (11) TXL    157   16        6,8       4,8 

Roszkowsky 2000 (12) TXT    207   13        6,0       5,7 

VNR = vinorelbin; GEM = gemcitabin; TXL = paclitaxel; TXT = docetaxel; RR = responsrate 

 

En randomisert undersøkelse mellom enkeltstoff vinorelbin og BSC ble utført i en populasjon av 

pasienter over 70 år med NSCLC stadium IIIB eller stadium IV (9). Livskvalitet ble målt med 

EORTC QLQ-30 skjema.  I en analyse av 161 randomiserte pasienter fant man signifikant 

forlengelse av overlevelsen blant pasientene som fikk vinorelbin.  Medianoverlevelsen var 28 

uker med vinorelbin og 21 uker uten cytostatikabehandling (P=0,03), og 1-års overlevelsen var 

hhv. 32% og 14%. I livskvalitetsmålingene hadde pasientene i vinorelbin gruppen bedre kognitiv 

funksjon og mindre behov for smertestillende midler, men flere bivirkninger i form av perifer 

nevropati, håravfall og obstipasjon. Enkeltstoffbehandling med paclitaxel viste også en 

overlevelsesgevinst når det ble sammenlignet med BSC (11), dette fant man imidlertid ikke ved 

gemcitabin (13) eller docetaxel enkeltstoff (12). Hvis man vektlegger prospektive randomiserte 

undersøkelser som er blitt publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter, har både vinorelbin 

og gemcitabin en solid dokumentasjon hva gjelder effektivitet og tolerabilitet.  

 

Cisplatin i kombinasjon med de nye cytostatiske stoffene har vist seg klart mer effektive enn 

eldre platinumkombinasjoner med etoposid eller vindesin.    

 

Referanse Regime Ant  

pas 

RR 

% 

MST 

mnd 

1-års 

overl %     

Cardenal 1999 (15) GEM-CIS 

ETO-CIS 

68 

67 

41 

22 

8,7 

7,2 

32 

26 

LeChevalier 1994 (14) VNR-CIS 

VDS-CIS 

206 

200 

44 

32 

9,3 

7,4 

33 

27 

MST = Median overlevelse; RR = responsrate; VNR = vinorelbin; GEM = gemcitabin; TXL = 

paclitaxel; TXT = docetaxel; VDS = vindesin 

 

Er det dokumentasjon for at kjemoterapi ved avansert NSCLC reduserer symptomer og bedrer 

livskvalitet? De fleste pasienter med avansert NSCLC vil på et eller annet tidspunkt få 

plagsomme symptomer pga. sykdommen. Dette kan være sykdomsspesifikke (hoste, hemoptyse, 

dyspné, smerter) eller –uspesifikke (vekttap, uvelhet, redusert almenntilstand). Flere studier har 

vist at kjemoterapi kan palliere symptomer, øke livskvaliteten og bedre pasientens 

almenntilstand ved avansert NSCLC (7). 
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3.3. Vinorelbin og platinum 

 

I flere randomiserte undersøkelser (16-21) hvor en har nyttet vinorelbin alene eller i 

kombinasjon med andre cytostatika, er responsrater og overlevelse lovende (se tabell nedenfor). 

Kombinasjonen av vinorelbin og cisplatin har vist seg like effektiv som paclitaxel-, docetaxel- 

og gemcitabinbaserte kombinasjonsregimer (16, 19-22).  

 

Referanse Regime Ant. 

 pas 

RR 

% 

MST 

mnd 

1-års  

overl % 

LeChevalier 1994 (14) VNB 

VNB-CIS 

VDS-CIS 

206 

206 

200 

14 

30 

19 

31 

40 

32 

30 

35 

27 

Kelly 2001 (16) VNB-CIS 

TXL-CB 

202 

206 

28 

25 

8,1 

8,6 

36 

38 

Fossella2001 (20) VNB-CIS 

TXT-CIS 

TXT-CB 

 25 

32 

24 

10,1 

11,3 

9,4 

41 

46 

38 

Van Meerbeeck 2001 (25) TXL-CIS 

GEM-CIS 

TXL-GEM 

159 

160 

161 

31 

36 

27 

8,1 

8,8 

6,9 

36 

33 

27 

Rodriguez 2001 (21) VNB-CIS 

TXT-CIS 

TXT-CB 

404 

408 

406 

ND 

ND 

ND 

10 

11 

9 

42 

47 

38 

Scagliotti 2002 (19) GEM-CIS 

VNB-CIS 

PAC-CB 

205 

203 

204 

30 

30 

32 

9,8 

9,5 

10 

37 

37 

43 

Kakolyris 2002 (24) VNB-CIS 

TXT-GEM 

162 

177 

38 

32 

11,5 

9 

45 

34 

Schiller 2002 (23) TXL-CIS 

GEM-CIS 

TXT-CIS 

TXL-CB 

288 

288 

289 

290 

21 

22 

17 

17 

7,8 

8,1 

7,4 

8,1 

31 

36 

31 

34 

Gebbia 2003 (ref) VNB-CIS 

GEM-CIS 

140 

138 

44 

34 

9,0 

8,2 

24 

20 

MST = median overlevelse; RR = responsrate; VNR = vinorelbin; GEM = gemcitabin; TXL = 

paclitaxel; TXT = docetaxel; VDS = vindesin; CB = carboplatin 

 

Det er hittil ingen publiserte fase III data fra vinorelbin i kombinasjon med carboplatin. Men ut 

fra gode erfaringer fra BLANK studien har vi valgt å beholde carboplatin (AUC 4, Chateluts 

formel) som platinumpreparat og vinorelbin (25 mg/m2 dag 1 og 8). Denne kombinasjonen var 

lett håndterbar i en poliklinisk setting, den var effektiv og ble godt tolerert av pasientene.   

Median alder for pasienter med avansert NSCLC er 68 år. Det har vært tilbakeholdenhet 

tidligere med å behandle eldre pasienter med kjemoterapi på grunn av at de gamle cellegift 

kombinasjonene ga mye bivirkninger og liten effekt. Gridelli (9, 10) viste at eldre pasienter med 

avansert NSCLC ikke bare tolererte behandlingen med vinorelbin godt, men fikk bedret 

livskvalitet og reduksjon av kreftrelaterte plager/smerter. For pasienter over 70 år med WHO 



 

  VING-studien 10 

performance status (PS) 0-1 anbefaler man i dag 2-kombinasjonsbehandling, mens pasienter i 

WHO PS 2 bør ha enkeltstoffbehandling (22).   

 

I tillegg er det ved økonomiske analyser vist at vinorelbin kombinasjonen kommer betydelig 

billigere ut sammenliknet taxaner (26, 27). 

 

 

3.4. Gemcitabin og platinum 

 

Gemcitabin enkeltstoffbehandling har vært mye undersøkt ved avansert NSCLC (se tabeller 

over) og gir responsrater på rundt 20 % hos kjemoterapinaive pasienter. Som 

enkeltstoffbehandling synes gemcitabin å gi noe mindre effekt enn vinorelbin ved avansert 

NSCLC. Stoffet har imidlertid både preklinisk og ved kliniske studier vist å gi en synergistisk 

effekt sammen med cisplatin (28, 29). I kombinasjon med et platinumpreparat utgjør gemcitabin 

i dag en av våre beste 2-kombinasjonsbehandlinger ved avansert NSCLC.   

 

Til tross for at gemcitabin/cisplatin i to fase III studier har vist seg like effektiv som 

paclitacel/carboplatin (19, 23), har ikke gemcitabin kombinasjonen vunnet frem internasjonalt på 

grunn av toksisitet og problematisk administrasjon av cisplatin. Nedkorting av sykluslengde fra 

4 til 3 uker med eliminering av gemcitabin dag 15 samt reduksjon i cisplatindose reduserte 

toksisiteten noe (30). Men den viktigste utviklingen var erstatning av cisplatin med carboplatin. 

Ved evaluering av gemcitabin/carboplatin gitt i 21-dagers sykluser fant man i til sammen åtte 

fase I-II studier en reduksjon av hematologisk grad IV toksisitet  fra 20-21% til 11% samtidig 

som man opprettholdt effekt vurdert på grunnlag av responsrate (39%).  

 

Det er gjennomført tre fase III undersøkelser med gemcitabin/carboplatin gitt i 21-dagers 

sykluser (31-33). Gemcitabin 1200-1250 mg/m2 ble administrert dag 1 og 8 og carboplatin ble 

gitt på dag 1, dosert ved AUC 5 - 5,5 (Calvert). I to av studiene er gemcitabin/carboplatin 

kontrollert mot tidligere platinumbaserte regimer. Sammenlignet med dette var den nye 2-stoff 

kombinasjonen 

 

Referanse Regime Ant  

pas 

RR 

% 

MST 

mnd 

1-års 

overl %     

Rudd 2002 (31) GEM/CB 

MIP 

212 

210 

41 

40 

10,2 

6,9 

38 

28 

Grigorescu 2002 (32) GEM/CB 

CIS/VBL 

99 

99 

27 

15 

11,5 

7,9 

36 

12 

Sederholm 2002 (33) GEM/CB 

GEM 

140 

148 

30 

12 

10 

9 

41 

32 

MST = median overlevelse; RR = responsrate; MIP = mitomycin/ifosfamid/cisplatin;  

CIS/VBL = cisplatin/vinblastin; GEM = gemcitabin; CB = carboplatin 

 

overlegen. I studien av Rudd og medarbeidere (31) var livskvaliteten signifikant høyere i 

gemcitabin/carboplatin kombinasjonene.     

 

I en randomisert fase III studie, hvor man sammenlikner gemcitabin/carboplatin versus 

gemcitabin/cisplatin, viser foreløpige data at responsrate, TTP og median overlevelse er like 

(34). Benmargstoksisitet var mer uttalt i gemcitabin/carboplatin armen, mens ikke-hematologisk 

toksisitet var mer dominerende i gemcitabin/cisplatin armen.  
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3.5. Carboplatin eller cisplatin 
 

I de senere år er cisplatin i betydelig grad blitt erstattet av det nærbeslektede legemiddelet 

carboplatin (35), spesielt i den palliative tumorrettede behandlingen. Carboplatin er bedre egnet 

for poliklinisk behandling og har en bedre toksisitetsprofil. Cisplatin krever innleggelse i 

forbindelse med kurer pga. observasjon/hydrering. Cisplatin gir også langt mer subjektive plager 

enn carboplatin.  (mer kvalme/brekninger, nyretoksisitet og nevrotoksisitet). Carboplatin kan 

derimot gi mer benmargstoksisitet, men dette er som regel ikke alvorlig og gir ingen subjektive 

plager for pasienten.  

 

I kurativ setting har det tidligere blitt vist at carboplatin ikke gir like god effekt som cisplatin. 

Dette gjelder testis cancer, hode-hals cancer, øsofagus cancer og sannsynligvis også lungecancer 

(36-40). Siden en ved avansert NSCLC ikke har kurativt mål ved behandlingen, vil livskvalitet 

og minimalt plagsomme bivirkninger være det viktigste for pasienten. Således vil en eventuell 

overlevelsesforskjell sannsynligvis være neglisjerbar.  

 

En tidligere EORTC studie viste at carboplatin og cisplatin produserte overlappende 

overlevelseskurver ved avansert NSCLC når de ble brukt i kombinasjon med etoposid (41). 

Carboplatin kombinasjonen var assosiert med betydelig mindre ikke-hematologisk toksisitet. I 

lys av dette er det fullt ut akseptabelt å nytte carboplatin som platinumpreparat i denne studien. 

Ved randomiserte undersøkelser blant pasienter ved avansert NSCLC har enkelte vist tilsvarende 

overlevelse for carboplatin kombinasjonen (23, 41) mens andre har vist tendens til lavere 

responsrate og overlevelse (20, 21, 42).  

 

 

3.6. Varighet av behandlingen 

 

Siden avansert NSCLC ikke kan kureres må kjemoterapibehandlingen vurderes opp mot de 

plagene den kan gi. De senere år har generell anbefalt varighet av kjemoterapi hos denne 

pasientgruppen vært 4 – 6 kurer (8). Smith og medarbeidere (43) publiserte i 2001 resultater fra 

en fase III studie hvor en sammenlignet 3 kurer mot 6 kurer mitomycin, vinblastin og cisplatin 

ved avansert NSCLC. Syttito prosent fullførte det korteste regimet, mens kun 31% fullførte seks 

kurer. 1-årsoverlevelsen var lik i gruppene og livskvalitetsdata var like eller bedre i gruppen som 

fikk tre kurer. I en annen studie (44) hvor en sammenlignet 4 kurer carboplatin og paclitaxel mot 

fortsatt behandling frem til progresjon, fant man ingen gevinst i form av livskvalitet eller 

overlevelse ved den forlengede behandlingen. Det viste seg at median antall kurer ved fortsatt 

behandling var kun fire. Vår avsluttede BLANK studien synes å bekrefte disse data. I denne 

studien er det lik overlevelse uansett 3 eller 6 kurer (upubliserte data). Foreløpige 

livskvalitetsanalyser viser det samme. Det kan se ut som overlevelsesgevinst og palliativ gevinst 

inntrer ved 3 kurer. I en nylig konsensusrapport anbefales 3 – 4 kurer ved NSCLC stadium 4 (7). 

På bakgrunn av resultatene fra BLANK studien og nyere studier som har evaluert varigheten av 

kjemoterapibehandlingen synes det indisert å gi tre kurer. 

 

3.7. Livskvalitet 

 

De nevnte metaanalysene inneholder ikke data om livskvalitet. Tidligere randomiserte studier 

som har undersøkt livskvalitet blant pasienter som har mottatt BSC versus eldre kombinasjon av 

kjemoterapi, viser bedret livskvalitet hos pasienter med avansert NSCLC som får kjemoterapi 
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(45, 46). En forutsetning var dog at pasientene har god allmenntilstand, performance status 0-2 

eller 0-1. I studien gjennomført av Helsing et al (45), hvor carboplatin + etoposid ble 

sammenliknet med BSC, medførte kjemoterapi en forlengelse av medianoverlevelsen med 4,5 

måneder og en bedring av symptomkontroll og fysisk funksjon (45). Undersøkelsen var delvis 

randomisert, men en del pasienter aksepterte ikke randomisering av frykt for ikke å få aktiv 

behandling.  

 

I nyere fase III studier mellom BSC og enkeltstoff kjemoterapi med nyere stoffer som 

vinorelbin, gemcitabin, paclitaxel og docetaxel finner man, i forskjellig grad, bedret livskvalitet i 

kjemoterapiarmen (10-13). I en ferskere studie fant man at kombinasjonsbehandling med 

vinorelbin/cisplatin ved avansert NSCLC ga bedre livskvalitet sammenlignet med 

paclitaxel/carboplatin (16). 

 

Våre erfaringer fra BLANK studien er at kombinasjonen vinorelbin og carboplatin er godt 

tolerert. Endelige livskvalitetsdata foreligger ennå ikke fra denne studien.  

 

 

3.8. Toksisitet 
 

Masotti et al (47) rapporterte WHO grad ¾ toksisitet i form av neutropeni, trombocytopeni og anemi hos 

32%, 56% og 28%, respektivt, ved behandling med gemcitabin (1250 mg/m2) og carboplatin. De 

tilsvarende rapporterte data for kombinasjonen vinorelbin og carboplatin er neutropeni 19-23%, 

trombocytopeni 1-4% og anemi 4-6% (48-50). På den annen side har kombinasjonen av vinorelbin og 

carboplatin vist noe mer kvalme og oppkast enn gemcitabin/carboplatin. I tillegg til de nevnte 

toksisitetsdata vil vi i denne studien få pasientrapporterte data fra livskvalitetsundersøkelsene.   

 

Gemcitabin i kombinasjon med carboplatin gir klart mer hematologisk toksisitet enn i kombinasjon med 

cisplatin. I en pilotstudie har vi observert uakseptabel stor grad av hematologisk toksisitet ved gemcitabin 

1200 mg/m2 og carboplatin AUC=4 (Chatelut). Dette har resultert i reduserte doser og utsatte kurer. I en 

nylig publisert fase II studie av Kortsik og medarbeidere (51) ble pasientene gitt gemcitabin 1000 mg/m2 

og carboplatin AUC=5 (Calvert, tilsvarer Chatelut AUC=4)). Denne studien hadde heller ingen øvre 

aldersgrense mht. inklusjon. Ved de aktuelle doser av gemcitabin og carboplatin observerte man 35% 

grad 3-4 leukopeni, 18% grad 3-4 trombocytopeni og 12% grad 3 anemi. Man fikk gitt 75% av planlagte 

cycler (i 16% av tilfellene var tidlig stopp i behandlingen relatert til toksisitet). Om lag halvparten av de 

108 kjemoterapi dosene som måtte reduseres var betinget i hematologisk toksisitet. 

På bakrunn av våre piloter og ovennevnte studie (51) har vi valgt gemcitabindose 1000 mg/m2 for denne 

studien.    

 

 



 

  VING-studien 13 

4. Problemstilling, endepunkter og studiedimensjonering 
 

4.1. Problemstilling og endepunkter 

 

Siden carboplatindosen, administrasjonstidspunker og sykluslengder er like i begge 

behandlingsarmene, ønsker vi å se om tillegg med vinorelbin versus gemcitabin gir forskjeller 

med hensyn til livskvalitet, overlevelse eller toksisitet.  

 

Primært endepunkt:  Helserelatert livskvalitet (HRQOL)  

Sekundære enepunkter:  Overlevelse 

    Toksisitet.  

    Behov for palliativ stråleterapi 

 

4.2. Antall pasienter og studiens varighet 

 

Vedrørende utvalgsstørrelse er følgende vurderinger gjort: For å detektere en forskjell i 

livskvalitet og/eller toksisitet på 15 % eller en overlevelsesforskjell på 11% med en styrke på 80 

% og signifikansnivå 0,05 kreves 380 evaluerbare pasienter. Siden vi forventer et frafall på ca. 5 

%, må antall randomiserte pasienter være 400.  

 

De viktigste HRQOL endepunkter er global QoL, kvalme og oppkast samt LC-13 data som 

hoste, dyspné, smerter og hemoptyse. Her vil vi benytte et signifikansnivå på 0,05. For multiple 

sammenligninger av HRQOL data for øvrig vil det bli benyttet et signifikansnivå på 0,01. Av 

toksisitetsdata er hemoglobin, hvite og trombocytter de viktigste variabler. En forskjell her på 15 

% ligger til grunn for dimensjonering av studien.  

 

Inklusjon av pasienter beregnes å starte høsten 2003. Antallet inkluderte pasienter i denne 

undersøkelsen er beregnet til 160 pr. år (13-14 pr. måned)og inklusjonen av pasienter beregnes 

avsluttet senest mars 2006.  

 

 

5. Inklusjonskriterier 

 

• Histologisk eller cytologisk verifisert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC ). 

• Alle stadium IV og stadium IIIB hvor behandling med ”kurativ” intensjon ikke er aktuell. 

• Performance status 0-2 i følge WHO (Appendiks 2) 

• Ingen øvre aldersgrense. 

• Ingen tidligere kjemoterapi. 

• Ingen annen aktiv kreftsykdom. 

• Hvite > 3,0.  Trc > 100. 

• Serum kreatinin < 1,5 x øvre referanseverdi. 

• Bilirubin, ASAT og ALAT < 2 x øvre referanseverdi. 

• Kvinnelige pasienter må ikke være gravide eller ammende.  Kvinner i fertil alder må bruke 

antikonsepsjon. 

• Evne til å forstå muntlig og skriftlig informasjon om mulige fordeler, bivirkninger og 

ulemper av kjemoterapi og om studiens problemstilling.  

• Deltakelse i studien forutsetter skriftlig informert samtykke. 
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6. Studiedesign og -plan 
 

6.1. Studiedesign  

 

En åpen randomisert multisenterstudie. Pasientene vil bli randomisert mellom kjemoterapi med 

vinorelbin og carboplatin versus gemcitabin og carboplatin.  

 

6.2. Studieplan 

 

 Screen Kur no. 

1-3 

Kontroller 

Behandlings syklus  Dag 1 Dag 8  

Uke -1 – 0 0 - 6 9 17 25 33 41 49 

Demografiske data X         

Informert samtykke X         

Anamnese X         

Klinisk us.  X  X X X X X X 

Hematologi  X X X X X X X X 

Andre 

laboratorieunders. 

 X  X X X X X X 

CT toraks/øvre buk Xa         

Røntgen thoraks  X  X X X X X X 

QoL spørreskjema X Xb  X X X X X X 

Kur gis  X X       

Bivirkninger  X  X X X X X X 
aCT thoraks og øvre buk før kurstart (screening)  
bUntatt ved kur 1 (QoL skjema utfylt ved randomisering) 

 

 

7. Randomisering  

 

 

     Vinorelbin/carboplatin (3 kurer hver 3. uke) 

 Randomisering    

     Gemcitabin/carboplatin (3 kurer hver 3. uke) 

  

Ved randomiseringen tilstrebes samme antall pasienter i gruppene. Blokk randomisering vil bli 

benyttet for å oppnå balanse for følgende stratifiseringsfaktorer mellom gruppene: PS 0-1 vs 2 

og klinisk stadium IIIB vs IV. 
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Før randomisering skal ansvarlig lege sjekke at:  
1. Inklusjonskriteriene er oppfylt 

2. Celletype, stadium og WHO performance status er registrert 

3. Pasienten skal ha mottatt muntlig og skriftlig informasjon, og gitt sitt skriftlige samtykke  

til deltakelse i undersøkelsen 

4. Første livskvalitetsskjema skal være utfylt 

5. Ansvarlig lege skal ha fylt ut skjema 1 (randomiseringsskjema) samt signert og datert 

dette.  

 

 

Randomisering skjer via telefon eller faks til: 

Kontor for Klinisk Kreftforskning (KKKF), Universitetssykehuset i Nord-Norge.  

Telefon (+47) 77 62 67 88 eller (+47) 77 62 67 87.  

Faks (+47) 77 66 90 74 

 

NB! Det første livskvalitetsskjemaet skal være utfylt før randomisering (før pasienten gis 

første kjemoterapikur). De øvrige livskvalitetsskemaene sendes pasienten direkte fra KKKF, 

UNN.   

 

 

8. Behandling 
 

8.1.  Kjemoterapi 

 

Det blir randomisert mellom kjemoterapikombinasjonen vinorelbin og carboplatin versus 

gemcitabin og carboplatin 

 

Vinorelbin/carboplatin 
 

Full dose (vedrørende modifikasjon av doser se pkt. 8.2.): 

Dag 1:  Vinorelbin (Navelbine) 25 mg/m2 i.v. + carboplatin AUC = 4 i.v.(Chatelut)  

Dag 8:  Vinorelbin 25 mg/m2 i.v. 

Dag 22:  Ny kur 

Vinorelbin blandes i 100 ml glukose 50 mg/ml (evt. natriumklorid 9 mg/ml) og 

infunderes i løpet av 10 minutter.  Vinorelbin gis før carboplatin. 

 

 

Gemcitabin/carboplatin 
 

Full dose (vedrørende modifikasjon av doser se pkt. 8.2.): 

Dag 1:  Gemcitabin (Gemzar) 1000 mg/m2 i.v. + carboplatin AUC = 4 i.v.(Chatelut)  

Dag 8:  Gemcitabin 1000 mg/m2 i.v. 

Dag 22:  Ny kur 

Gemcitabin blandes i 250 ml natriumklorid 9 mg/ml og 

infunderes i løpet av 30 minutter. Gemcitabin gis før carboplatin. 
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Carboplatin dosebregning og utblanding 
Carboplatindosen beregnes etter Chateluts formel:  

Dose (mg) = AUC x clearance av carboplatin.  

 AUC =  4   

 Clearance = (vekt x 0, 13) + [220 x vekt x (1-(0,0046 x alder)) x (1-(0,31 x kjønn))]/kreatinin.  

 Vekt angis i kg, alder i år, kjønn = 0 for menn og 1 for kvinner, serum kreatinin angis i mol/l. 

 

For beregning av carboplatindoser anbefales Excel regneark som fås ved henvendelse til 

prosjektleder eller Enhet Kreftforskning, Universitetssykehuset i Nord-Norge.  

 

Carboplatin blandes i 500 ml glukose 50 mg/ml (evt. natriumklorid 9 mg/ml) og infunderes i løpet 

av 1 time.   

 

Kvalmeprofylakse 

Før infusjonen skal pasienten ha Ondansetron (Zofran®) 8 mg i.v (eller granisetron 3 mg i.v. 

eller tropisetron 5 mg i.v.) samt deksametason 8 mg i.v. (eller betametason 8 mg i.v. eller 

tilsvarende dose av et annen kortikosteroid)  

 

8.2. Modifisering av doser 

 

Følgende skjema gjelder både for vinorelbin/carboplatin og gemcitabin/carboplatin 

regimer: 

 

Hvis: Stoffene i % av vanlig dose: 

Leukocytter Trombocytter Vinorelbin/gemcitabin Carboplatin 

 3,0  100 100% 100% 

2,5 – 2,99 75-99 75% 75% 

2,5 75 Utsett kur 1 uke 

 

Ved utsatt kur: Kontroll av Hb, hvite og trombocytter en gang per uke til leukocytter ≥3,0 og 

trombocytter ≥100.   

Når behandlingen gjenopptas, reduseres dosen av begge midlene til 75 % av full dose for de 

gjenværende kurene.  

 

Hvis pasienten har hatt en leukopeniassosiert infeksjon i foregående behandlingssyklus: 

Avvente med behandling til pasienten er klinisk restituert fra infeksjonen og perifere blodverdier 

er normaliserte (Hvite ≥3,0 og Trc ≥100).   

Dosen av hvert legemiddel reduseres så til 75% av full dose for de gjenværende kurene.  

 

Pasienter over 75 år: Gis 75% av full dose 
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9. Vurdering av behandlingseffekt 
 
9.1. Vurdering av livskvalitet.  

 

Pasientrapportert livskvalitet vurderes etter et standardisert spørreskjema utarbeidet av EORTC 

(European Organization for Research and Treatment of Cancer) Core Quality-of-Life 

Questionnaire, - (QLQ-C30) samt en spesifikk lungekreft modul QLQ-LCI3 (Appendiks 4).  

QLQ-C30 inneholder 5 funksjonelle dimensjoner (fysisk, rolle, kognitiv, emosjonell og sosial), 

en global livskvalitetsskala og en serie spørsmål vedrørende symptomer som er hyppige blant 

kreftpasienter (52, 53).  QLQ-LC13, utviklet som et lungekreft spesifikt supplement, registrerer 

spesifikke symptomer som forekommer ved lungekreft og ved behandling av sykdommen (54). I 

tillegg vil en benytte Edmonton Symptom Assessment Check List med lineæranaloge skalaer 

(LAS) for 10 spørsmål (Appendiks 4). Nytten av ESA Check List vil bli testet mot QLQ-

C30/QlQ-LC13. 

 

Hver pasient skal ha fylt ut det første spørreskjemaet før behandlingsstart (baseline). Deretter 

fyller pasienten ut spørreskjemaet før hver cellegiftbehandling, 8 uker etter start av siste kur og 

deretter med 2 måneders intervaller.  For pasienter som er i live 49 uker etter randomisering, 

avsluttes livskvalitetsmålinger ved dette tidspunktet. Pasientene får livskvalitetsskjemaer 

direkte tilsendt fra Kontor for Klinisk Kreftforskning, Universitetssykehuset i Nord-Norge 

(unntatt første skjema som utleveres og fylles ut før randomisering).  

 

Beregning av livskvalitetspoeng, relevante endringer og manglende data 

Svar i spørreskjemaet blir overført til en poengskala (0-100) etter retningslinjer gitt av EORTC 

(52). For flere av livskvalitetsmålene i QLQ-C30 inklusive den globale livskvalitetsskalaen, blir 

10 poeng eller mer oppfattet som en klinisk relevant forandring. Bortfallet av svar pga. død eller 

forverring av tilstanden som gjør det umulig for pasienten å fylle ut et spørreskjema, beregnes til 

ca. 50%. Metoder er utviklet for å korrigere for systematiske feil som kan oppstå gjennom 

bortfall av data som følge av negative behandlingseffekter.  

 

Statistisk analyse.  Man vil vurdere om det foreligger forskjeller mellom behandlingsarmene. 

Variansanalyse med ANOVA teknikk vil bli brukt på data ved behandlingsstart og på hvert 

tidspunkt for utfylling av skjema. Man forventer at gruppene fremviser like livskvalitetsprofiler 

ved baseline. For å bekrefte resultatene med ANOVA test, vil pasienter bli stratifisert i 3 

kategorier avhengig av forandringer i livskvalitet over tid: bedring, ingen endring eller 

forverrelse. Bedring eller forverring forutsetter en endring på minst 10 poeng på skalaen.   

Primære endepunkter fra HRQOL delen er hoste, dyspné, smerter, hemoptyse samt global 

livskvalitet. I den statistiske vurderingen av disse vil man nytte et signifikansnivå på 0,05. For 

multiple sammenligner av HRQOL data for øvrig vil man bruke et signifikansnivå på 0,01. 

Evaluering av en eventuell forskjell mellom behandlingsgruppene med henblikk på bedring eller 

forverring vil skje vha. en X2 -test. 

 

 

9.2. Vurdering av overlevelse 

 

Overlevelsen beregnes fra randomiseringsdato til dato for død (eller siste observasjon).  

Statistiske overlevelsesanalyser vil bli utført ved hjelp av Kaplan Meyer plot, og log rank test vil 

bli benyttet for sammenligning av gruppene. 

 

9.3. Vurdering av toksisitet 
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Toksisitet vil bli vurdert på grunnlag av rapporterte hematologiske verdier. Man vil i tillegg ut 

fra livskvalitetsundersøkelsen få data for annen toksisitet som kvalme, oppkast, fatigue o.a.  

 

 

10. Gemcitabin og stråleterapi 
 

Gemcitabin er et meget potent strålesensibiliserende stoff. Før dette ble kjent opplevde en 

dødsfall etter kombinasjon av standarddoser gemcitabin og strålebehandling. I ettertid har man 

fått mer kunnskap om hvordan man kan kombinere disse behandlingsformene, men dette 

forutsetter reduserte gemcitabindoser (55, 56). Hva som er mekanismen bak denne 

strålesensibiliseringen er bare delvis kjent.  

 

Siden det i blant kan være aktuelt å gi stråleterapi like etter en kur, eller starte kjemoterapi etter 

strålebehandling er det svært viktig at følgende retningslinjer følges i forhold til gemcitabin: 

 

 

• Stråling etter gemcitabin:  Bør gå en uke før strålebehandling startes, uansett 

minimum 3 dager.  

• Gemcitabin etter stråling:  Intervallet mellom stråleterapiavslutning og start av 

gemcitabin bør være minimum 2 uker. 

 

 

11. Undersøkelser 
 

Ved hver kur start:  Klinisk undersøkelse 

   Vekt 

   Hb, Hvite, Trc 

 Bilirubin, GT, ALP, ASAT, ALAT, LDH,  K, Ca, Kreatinin, Albumin 

 Rtg thorax (CT thorax m/øvre abdomen ved randomisering) 

 

Dag 8 i syklus:  Hb, Hvite, Trc 

 

Dag 15 i syklus: Hb, Hvite, Trc 

 

Kontroller:  Klinisk undersøkelse 

  Vekt 

   Hb, Hvite, Trc 

 Bilirubin, GT, ALP, ASAT, ALAT, LDH,  K, Ca, Kreatinin, Albumin 

 Rtg thorax 
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12. Skjemaer 

 
Uke 

 

-1 - 0 0 3 6 9 17 25 33 41 49 

Behand- 

Ling 

Screen Kjemo Kjemo Kjemo Kontr Kontr Kontr Kontr Kontr Kontr 

QoL 

skjema 

QoL  QoL QoL QoL QoL QoL QoL QoL QoL 

Blod-

prøver 

X Xa Xa Xa X X X X X X 

Rtg  

Unders. 

CT thb Rtg th Rtg th Rtg th Rtg th Rtg th Rtg th Rtg th Rtg th Rtg th 

Bivirk- 

ninger 

  X X X X X X X X 

Skjema  

No. 

1 2 3 4 5+6 7 8 9 10 11 

aI tillegg skal det tas prøver dag 8 og dag 15 i syklus (Hb, hvite, trc) 
bCT thorax og øvre abdomen 

 
1. Skjema 1 (Randomiseringsskjema) og Livskvalitetsskjema nr 1 sendes til Kontor for 

Klinisk Kreftforskning straks etter randomisering. 

2. Livskvalitetsskjema for hver behandlingssyklus og kontroll sendes fra Kontor for Klinisk 

Kreftforskning direkte til pasienten. Etter utfylling returnerer pasienten dette i tilsendt 

frankert konvolutt til Kontor for Klinisk Kreftforskning. 

3. Skjema 2-4 (Kjemoterapiskjema) sendes inn snarest mulig etter avsluttet behandlingssyklus. 

4. Skjema 5 (Oppsummering av behandling) sendes snarest etter første kontroll etter avsluttet 

kjemoterapi (eller innen 2 uker etter pasientens død). 

5. Skjema 6-11 (Kontrollskjema) sendes inn snarest mulig etter gjennomført kontroll. 

6. Skjema 12 (Siste observasjon) sendes inn etter pasientens død. Hvis pasienten er i live ved 

tidspunkt for avslutning av studien, sendes skjemaet på anmodning fra Kontor for Klinisk 

Kreftforskning. 

7. Skema 13 (Uønsket hendelse) innsendes/rapporteres i tråd med retningslinjene i punkt 15. 

 

 

13. Behov for stråleterapi 

 
Strålebehandling kan gis som palliasjon ved behov. Om dette er gitt i løpet av studien må det 

anføres i skjema skjema 12. NB! Regler for stråleterapi gitt i kombinasjon med gemcitabin 

er presentert i Kapittel 10. 

 

 

14. Behov for ytterligere kjemoterapi 
 
Dokumentasjonen av effekten av kjemoterapi ved tilbakefall av NSCLC etter 

cytostatikabehandling er begrenset. Taxotere har vist noe effekt i 2.linje ved NSCLC (57, 58). 

Retningslinjer for behandling etter at protokollert terapi er gjennomført, gis ikke her. 

Hovedprinsippet må være at pasienten tilbys palliasjon ved behov (medikamentell 

smertelindrende behandling, strålebehandling eller annet). Hos enkelte pasienter i god 
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allmenntilstand kan man overveie å gi 2. linjes kjemoterapi. Dette må i så fall dokumenteres i 

skjema for siste observasjon (Skjema 12). 

 

 

15. Meldeplikt ved uønskede medisinske hendelser 
 

Med bivirkninger forståes en uønsket medisinsk hendelse der årsakssammenheng med 

legemiddelet som utprøves ikke kan utelukkes (sannsynlig eller mulig årsakssammenheng).  

Alvorlige bivirkninger som oppstår under utprøving i Norge, skal meldes som enkeltrapporter 

(rapporter for hver pasient) til Statens Legemiddelverk.   

 

Uønskede medisinske hendelser skal meldes til Statens Legemiddelverk.  Følgende 

meldefrister gjelder: 

A. Bivirkninger som er dødelige eller livstruende og som er uventede, skal meldes omgående, 

og senest innen 7 dager direkte til Statens Legemiddelverk. 

B. Bivirkninger som er alvorlige og uventede skal meldes innen 15 dager direkte til Statens 

Legemiddelverk.    

C. Alle alvorlige uønskede hendelser skal meldes samlet i årsrapport av prosjektleder. 

D. Alle uønskede medisinske hendelser skal meldes samlet i sluttrapport av prosjektleder. 

 

Sammen med melding om bivirkninger i gruppe A og B skal det følge en redegjørelse for 

eventuelt avbrudd i behandling, utprøvers vurdering av årsakssammenheng og følger for videre 

utprøving. 

 

Skjema for melding av uønskede hendelser finnes i skjemabok (Skjema 13). 

 

 

16. Ansvarsforhold 

 
Hvert deltakende sykehus skal ha en navngitt lege som er ansvarlig for at protokollen blir 

fulgt samt at skjemaer blir utfylt og innsendt. 

 

 

17. Monitorering 
 

Studien monitoreres av lege eller forskningssykepleier ved Kreftavdelingen, 

Universitetssykehuset i Nord-Norge.  

 

 

18. Publisering og forfatterskap 
 
Ved publisering (abstract eller tidsskriftartikkel) vil det bli presisert at studien utgår fra Norsk 

Lunge Cancer Gruppe (NLCG). Forfattere til publikasjoner vil være representert med studiens 

koordinator, aktive medlemmer i protokollkomitéen og ansvarlig lege (punkt 16) ved hver 

institusjon som bidrar med minst 10% av randomiserte pasienter. Ved publikasjon av artikler vil 

de øvrige som bidrar bli kreditert i eget appendiks. 
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Appendiks 1 

 

Skala for performance status (WHO). 
 

Skala Aktivitetsnivå 

0 I stand til å utføre enhver normal aktivitet uten begrensning. 

1 Ikke i stand til fysisk krevende aktivitet, men oppegående og i 

stand til å utføre lett arbeid. 

2 Oppegående og i stand til all egenpleie, men ikke i stand til noe 

arbeid; oppe og i bevegelse mer enn 50 % av våken tid. 

3 Bare i stand til begrenset egenpleie, bundet til seng eller stol mer 

enn 50 % av våken tid. 

4 Helt hjelpetrengende; klarer ikke noen egenpleie; helt bundet til 

seng eller stol. 
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Appendiks 2 

 

 WHO (World Health Organization) Toxicity Criteria by Grade 

 

Category Toxicity Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Hemato-

logy  

WBC (x109/l)  4 3.0 - 3.9 2.0 - 2.9 1.0 - 1.9 < 1.0 

 Platelets 

(x1012/l)  

WNL* 75.0 - normal 50.0 - 74.9 25.0 - 49.9 < 25.0 

 Hemoglobin 

(g/dl)  

WNL 10.0 - normal 8.0 - 9.9 6.5 - 7.9 < 6.5 

 Granulocytes/ 

Bands (x103/l)  
2 1.5 - 1.9 1.0 - 1.4 0.5 - 0.9 < 0.5 

 Lymphocytes 

(x103/l)  
2 1.5 - 1.9 1.0 - 1.4 0.5 - 0.9 < 0.5 

 Hemorrhage  none mild, no gross, 1 - 2 units 

transfusion per 

episode 

gross, 3 - 4 units 

transfusion per 

episode 

massive, > 4 units 

transfusion per 

episode 

Coagu- 

lation  

Fibrinogen  WNL 0.99 - 0.75 x N 0.74 - 0.50 x N 0.49 - 0.25 x N < 0.25 x N 

 Prothrombin 

time(Quick)  

WNL 1.01 - 1.25 x N 1.26 - 1.50 x N 1.51 - 2.00 x N > 2.00 x N 

 Partial thrombo- 

plastin time  

WNL 1.01 - 1.66 x N 1.67 - 2.33 x N 2.34 - 3.00 x N > 3.00 x N 

Metabolic  Hyperglycaemia 

(mg/dl)  

< 116 116 - 160 161 - 250 251 - 500 > 500 or 

ketoacidosis 

 Hypoglycaemia 

(mg/dl)  

> 64 55 - 64 40 - 54 30 - 39 < 30 

 Amylase  WNL < 1.5 x N 1.5 - 2.0 x N 2.1 - 5.0 N > 5.0 x N 

 Hypercalcaemia 

(mg/dl)  

< 10.6 10.6 - 11.5 11.6 - 12.5 12.6 - 13.4 13.5 

 Hypocalcaemia 

(mg/dl)  

> 8.4 8.4 - 7.8 7.7 - 7.0 6.9 - 6.1 6 

 Hypomagnesae

mia (mg/dl)  

> 1.4 1.4 - 1.2 1.1 - 0.9 0.8 - 0.6 0.5 

Gastro- 

intestinal  

Nausea  none able to eat 

reasonable 

intake 

intake signific. 

decreased but 

can eat 

no significant 

intake 

__ 

 Vomiting  none 1 episode in 24 

hrs 

2 - 5 episodes in 

24 hrs 

6 - 10 episodes 

in 24 hrs 

> 10 episodes in 

24 hrs or 

requiring paren- 

teral support 

 Diarrhoea  none increase of 2 - 3 

stools / day over 

pre-Rx 

4 - 6 stools / day, 

or nocturnal 

stools, or mod. 

cramping 

increase of 7 - 9 

stools / day, or 

incontinence, or 

severe cramping 

 > 10 stools / day 

or grossly bloody 

diarrhoea, or need 

for IV 

 Stomatitis  none painless ulcers, 

erythema, or 

mild soreness 

painful 

erythema, 

oedema, or 

ulcers but can 

eat solids 

painful 

erythema, 

oedema, or 

ulcers and 

cannot eat solids 

requires paren- 

teral or enteral 

support for 

alimentation 

*Within normal limits  
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Category Toxicity Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Liver  Bilirubin (N = 

17 µmol/L)  

WNL ----- < 1.5 x N 1.5 - 3.0 x N > 3.0 x N 

 ASAT, ALAT  WNL 2.5 x N 2.6 - 5.0 x N 5.1 - 20.0 x N > 20.0 x N 

 ALP or 5 

nucleotidase  

WNL < 2.5 x N 2.6 - 5.0 x N 5.1 - 20.0 x N > 20.0 x N 

 Liver- clinical  No change 

frombaseli

ne 

----- ----- precoma hepatic coma 

Kidney,  

bladder  

Creatinine  WNL < 1.5 x N 1.5 - 3.0 x N 3.1 - 6.0 x N > 6.0 x N 

  Proteinuria  No change 1 (+) or < 0.3 g% 

or 3 g/L 

2 - 3 (+) or 0.3 - 1.0 

g% or 3 - 10 g/L 

4 (+) or > 1.0 

g% or > 10g/L 

nephrotic 

syndrome 

 Haematuria  Negative microscopic only gross, no clots no 

Rx needed 

gross and clots 

bladder 

irrigation 

requires trans- 

fusion or 

cystectomy 

 Weight gain/ 

loss  

< 5.0 % 5.0 - 9.9 % 10.0 - 19.9 % 20.00% ----- 

Pulmo-

nary  

Pulmonary  none or no 

change 

asymptomatic, 

with abnormal- 

ity in PFTs 

dyspnoea on 

significant exertion 

dyspnoea at 

normal level 

of activity 

dyspnoea at rest 

Cardiac  Cardiac 

ischaemia  

none non-specific T- 

wave flattening 

asymptomatic, ST 

and T wave changes 

suggesting 

ischaemia 

angina without 

evidence of 

infraction 

acute 

myocardial 

infarction 

 Cardiac 

arrhythmias  

none asymptomatic, 

transient, 

requiring no 

therapy 

recurrent or 

persistent, no 

therapy required 

requires 

treatment 

requires moni- 

toring; or hypo- 

tension, or 

ventricular 

tachycardia or 

fibrillation 

 Cardiac 

function  

none asymptomatic, 

decline of resting 

ejection fraction 

by less than 20 % 

of baseline value 

asymptomatic, 

decline of resting 

ejection fraction by 

more than 20 % of 

baseline value 

mild CHF, 

responsive to 

therapy 

severe of 

refractory CHF 

 Cardiac- 

pericardial  

none asymptomatic 

effusion, no 

itervention 

required 

pericarditis (rub, 

chest pain, ECG 

changes) 

symptomatic 

effusion; 

drainage 

required 

tamponade; 

drainage 

urgently 

required 

 Hypertension  none or no 

change 

asymptomatic, 

transient increase 

by greater than 20 

mm Hg (D). No 

treatment 

required. 

recurrent or 

persistent increase 

by greater than 20 

mm HG (D). No 

treatment required. 

requires 

therapy 

hypertensive 

crisis 

 Hypotension  none or no 

change 

changes requiring 

no therapy (incl- 

uding transient 

orthostatic hypo- 

tension) 

requires fluid 

replacement or other 

therapy but not 

hospitalisation 

requires 

therapy/ 

hospitalisation; 

resolves within 

48 hours of 

stopping  

requires therapy 

and hospitalis- 

ation for > 48 hrs 

after stopping the 

agent 
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Category Toxicity Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Neurologic  Cerebellar  none slight incoordi-

nation, dysdia-

dochokinesia 

intention tremor, 

dysmetria, slurred 

speech, nystagmus 

locomotor 

ataxia 

cerebellar 

necrosis 

 Mood  no change mild anxiety or 

depression 

moderate anxiety or 

depression 

severe anxiety 

or depression 

suicidal ideation 

 Headache  none mild moderate or severe 

but transient 

unrelenting and 

severe 

----- 

 Constipation  none or no 

change 

mild moderate severe ileus > 96 hrs 

 Hearing  none or no 

change 

asymptomatic, 

hearing loss on 

audiometry only 

tinnitus hearing loss 

interfering with 

function but 

correctable with 

hearing aid 

deafness not 

correctable 

 Vision  none or no 

change 

----- ----- symptomatic 

subtotal loss of 

vision 

blindness 

Pain  Pain  none mild moderate severe reg. narcotics 

Skin  Skin  none or no 

change 

scattered 

macular ot 

papular eruption 

or erythema that 

is asymptomatic 

scattered macular or 

papular eruption or 

erythema with 

pruritus or other 

associated 

symptoms 

generalised 

symptomatic 

macular, papular 

or vesicular 

eruption 

exfoliative 

dermatitis or 

ulcerating 

dermatitis 

Alopecia  Alopecia  no loss mild hair loss pronounced or total 

hair loss 

----- ----- 

Allergy  Allergy  none transient rash, 

drug fever < 

38oC (100.4oF) 

urticaria, drug fever 

38oC (100.4oF), 

mild bronchospasm 

serum sickness, 

bronchospasm 

requiring 

parenteral 

medication 

anaphylaxis 

Local  Local  none pain pain and swelling 

with inflammation 

or phlebitis 

ulceration plastic surgery 

indicated 

Infection  Infection  none mild moderate severe life-threatening 

Fever of 

unknown 

origin 

Fever of 

unknown 

origin  

none 37.1 - 38.0oC  38.1 - 40.0oC  > 40oC for less 

than 24 hrs 

> 40oC for more 

than 24 hrs or 

accompanied by 

hypotension 
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Appendiks 3 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
 

Cellegift er aktuell behandling for den type lungekreftsykdom du har og kan lindre plager fra 

lungekreftsvulsten hos de fleste som behandles. Hos en del pasienter vil det også være tydelig 

tilbakegang av svulsten og økt forventet levetid ved denne type behandlingen. Vi ønsker å undersøke 

effekten av en ny type cellegiftbehandling (gemcitabin og carboplatin) mot den typen som benyttes til 

vanlig (vinorelbin og carboplatin). Begge typer behandling innebærer at det gis kur hver 3. uke, til 

sammen 3 kurer, og cellegiftene (2 stoffer) gis som drypp i blodet 1. dag og 8. dag i hver 3 ukers periode. 

I utgangspunktet forventer vi at effekten av den nye behandlingen er lik den ”gamle”, men det kan likevel 

være forskjeller mellom behandlingene (bivirkninger) som er viktige å avklare. Bivirkninger fra 

cellegiftbehandling er i hovedsak kvalme og oppkast. Men nye cellegifter har generelt sett mindre 

bivirkninger enn de gamle, og vi har i dag bedre muligheter til å begrense de ubehag som behandlingen 

kan medføre.  
 

For å avklare hvilken av disse to cellegiftkombinasjonene som er den beste behandlingen i forhold til 

effekt, bivirkninger og livskvalitet gjennomfører vi nå et forskningsprosjekt med deltakelse fra sykehus i 

hele landet. For å gjennomføre studien vil valg av behandling (vinorelbin og carboplatin eller gemcitabin 

og carboplatin) bli gjort ved loddtrekning (randomisering). Behandlingen kan bli avbrutt før 3 kurer om 

det skjer en forverring av sykdommen, inntrer for mye bivirkninger eller du selv ikke ønsker å fortsette 

med behandlingen. Behandling og oppfølging/kontroll skjer etter vanlige prosedyrer hvor det registreres 

funn fra kliniske undersøkelser, blodprøve- og røntgensvar, behandlingseffekt og eventuelle bivirkninger. 

Det vil i tillegg bli utlevert spørreskjemaer til deg før, under og etter behandlingen. Hensikten med disse 

skjemaene er å få en klar oppfatning av eventuelle plager, bivirkninger og hvordan du har det under og 

etter behandlingen.  
 

For å delta i studien må du gi skriftlig samtykke gjennom å signere dette formular. Deltakelsen i 

undersøkelsen er frivillig. Om du ikke ønsker å delta i studien behøver du ikke begrunne hvorfor. Du vil i 

så fall motta cellegiftkombinasjonen med vinorelbin og carboplatin som er standardbehandling i dag. Om 

du deltar i studien kan du når som helst, uten å begrunne hvorfor, trekke deg fra studien. I så fall vil du 

videre motta det som er standardbehandling (vinorelbin/ carboplatin).  

Innsamlede data vil ikke bli slettet, om det ikke fremkommer klart ønske om dette.  
 

Opplysninger om deg vil bli arkivert avidentifisert i et dataprogram/database. Alle gis en pasientkode og 

koden vil være oppbevart ved Klinisk Forskningssenter, Universitetssykehuset i Nord-Norge. All 

informasjon vil bli behandlet strengt konfidensielt. Det vil ikke være gjenbruk eller kobling av data mot 

andre registre. Resultatene av denne studien planlegges publisert internasjonalt. I denne forbindelse vil 

det ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i studien. Deltakerne kan få tilgang på prosjektets 

resultater. Statens Legemiddelverk vil, for å kontrollere studiens kvalitet, kunne ha behov for å sjekke at 

opplysningene gitt i studien stemmer med opplysninger i din journal. De vil kreve at data oppbevares i 15 

år. Etter dette vil alle data bli anonymiserte. Alle pasienter som deltar i undersøkelsen er forsikret med en 

særskilt legemiddelansvarsforsikring. Studien er godkjent av Regional etisk komité og har konsesjon fra 

Datatilsynet. 

 

Informasjonen er gitt til pasienten og  vedkommende har fått kopi av informasjonsskrivet. 

Dato: ……  Signatur: …………………………………….  Tittel: …………..  

 

Jeg har lest pasientinformasjonen og samtykker i å delta i studien hvor cellegiftbehandlingene med 

vinorelbin/carboplatin og gemcitabin/carboplatin sammenliknes. 

Dato: ……. Pasientsignatur: ……………………………………..        Dato: 

Din kontaktperson er: ……………………………………………….. Telefon: ………. 

 

Prosjektleder: Roy M. Bremnes, Kreftavdelingen, UNN, 9038 Tromsø. Tel 776 26807/Faks 776 26779 
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VING-studien         Appendiks 4 
 

EORTC QLQ-C30 (version 3.0.) 
 

Vi er interessert i forhold vedrørende deg og din helse. Vær så vennlig å besvare hvert spørsmål 

ved å sette en ring rundt det tallet som best beskriver din tilstand. Det er ingen "riktige" eller "gale" 

svar. Alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. 

 

Ditt navns forbokstaver:                    |__|__|__|__| 

Født (dd, mm, åååå): |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Dato (dd, mm, åååå): 31 |__|__|__|__|__|__|__|__| 

        Ikke i det     Svært 

        hele tatt Litt Endel  mye 
 

1. Har du vanskeligheter med å utføre anstrengende  

 aktiviteter, slik som å bære en tung handlekurv  

 eller en koffert?       1  2  3   4 

 

2. Har du vanskeligheter med å gå en lang tur?   1  2  3   4 

 

3. Har du vanskeligheter med å gå en kort tur utendørs?   1  2  3   4 

 

4. Er du nødt til å ligge til sengs eller sitte i en stol  

 i løpet av dagen?       1  2  3   4 

 

5. Trenger du hjelp til å spise, kle på deg, vaske deg  

 eller gå på toalettet?       1  2  3   4 
 

 

I løpet av den siste uka:    Ikke i det     Svært 

        hele tatt Litt Endel  mye 
 

6. Har du hatt redusert evne til å arbeide eller 

 utføre andre daglige aktiviteter?     1  2  3   4 

 

7. Har du hatt redusert evne til å utføre dine  

 hobbyer eller andre fritidsaktiviteter?    1  2  3   4 

 

8. Har du vært tung i pusten?     1  2  3   4 

 

9. Har du hatt smerter?      1  2  3   4 

 

10. Har du hatt behov for å hvile?     1  2  3   4 

 

11. Har du hatt søvnproblemer?     1  2  3   4 

 

12. Har du følt deg slapp?      1  2  3   4 

 

13. Har du hatt dårlig matlyst?     1  2  3   4 
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14. Har du vært kvalm?      1  2  3   4 
 

 

 Bla om til neste side 

 

I løpet av den siste uka:    Ikke i det     Svært 

        hele tatt Litt Endel  mye 

 

15. Har du kastet opp?      1  2  3   4 

 

16. Har du hatt treg mage?      1  2  3   4 

 

17. Har du hatt løs mage?      1  2  3   4 

 

18. Har du følt deg trett?      1  2  3   4 

 

19. Har smerter påvirket dine daglige aktiviteter?   1  2  3   4 

 

20. Har du hatt problemer med å konsentrere deg,  

 f.eks. med å lese en avis eller se på TV?    1  2  3   4 

 

21. Har du følt deg anspent?      1  2  3   4 

 

22. Har du vært engstelig?      1  2  3   4 

 

23. Har du følt deg irritabel?      1  2  3   4 

 

24. Har du følt deg deprimert?     1  2  3   4 

 

25. Har du hatt problemer med å huske ting?    1  2  3   4 

 

26. Har din fysiske tilstand eller medisinske behandling  

 påvirket ditt familieliv?      1  2  3   4 

 

27. Har din fysiske tilstand eller medisinske behandling 

 påvirket dine sosiale aktiviteter?     1  2  3   4 

 

28. Har din fysiske tilstand eller medisinske behandling  

 gitt deg økonomiske problemer?      1  2  3   4 

 

 

Som svar på de neste spørsmålene sett en ring rundt det tallet fra 1 til 7  

som best beskriver din tilstand 
 

29. Hvordan har din helse vært i løpet av den siste uka? 

  

  1 2 3 4 5 6 7 

 

  Svært       Helt 

  dårlig       utmerket 

 

30. Hvordan har livskvaliteten din vært i løpet av den siste uka? 
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  1 2 3 4 5 6  7 

 

  Svært       Helt 

  dårlig       utmerket 

 
© Copyright 1995 EORTC Study Group on Quality of Life. All rights reserved. 

 Version 3.0 
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Appendiks 5 
 

Edmonton Symptom Assessment Scale 
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Appendiks 6 

VING-studien – Kurskjema 
 

Vinorelbine – Carboplatin 
 

 

Indikasjon: Avansert ikke-småcellet lungekreft. VING-studien  

     

Behandlingsplan: Totalt 3 kurer, 3 ukers intervall. Del 2 av hver kur gis på dag 8.  

 

Evaluering: Ved første kontroll etter avsluttet kur 

 

 

Administrering: 

Stoff Dose  Utblanding Infusjonstid Kurdag 

Vinorelbine 25 mg/m2 100 ml glukose  10 min 1 + 8 

Carboplatin AUC=4 (Chatelut) 500 ml glukose 1 time 1 

Vinorelbine gis før carboplatin. 

 

 

Dosejusteringsskjema: 

Hvite bl.l. Trombocytter Stoffene - % av vanlig dose 

  Vinorelbine Carboplatin 

 3.0  100 100 100 

2,5 – 2,99 75 - 99 75 75 

< 2,5 < 75 Utsett kur 1 uke 

 

Blodprøvekontroll: Før kur, samt dag 8 og dag 15  

 

Anmerkning: 

 
 Carboplatin: - Mindre nyretoksisk enn Cisplatin. Ikke nødvendig med    

  hydrering/diuresemåling. 

 - Benmargstoksisk. 

 

 Vinorelbine: - Vevstoksisk! Unngå ekstravasering (svak oppvarming ved ekstravasering). 

  - Lavgradig kvalme og oppkast. 

  - Mild benmargstoksisk (neutropeni). 

  - Mindre nevrotoksisitet enn vincristin. 

 

 Hårtap: - Ja. Parykkbehov. 

 

 Kvalme: - Moderat - sterk ved Carboplatin: 

  Kvalmestillende: Serotoninantagonist + dexamethason 1. dag. 

 - Svak - moderat ved 5FU:  

  Kvalmestillende: Afipran p.o. x 3 dgl. fra 2. døgn. 
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VING-studien – Kurskjema 
 

Gemcitabin – Carboplatin 
 

 

Indikasjon: Avansert ikke-småcellet lungekreft. VING-studien  

     

Behandlingsplan: Totalt 3 kurer, 3 ukers intervall. Del 2 av hver kur gis på dag 8.  

 

Evaluering: Rtg thorax ved hver kontroll. Behandling seponeres ved progresjon av sykdom. 

Tidspunkt for progresjon registreres. 

 

  

Administrering: 

Stoff Dose  Utblanding Infusjonstid Kurdag 

Gemcitabin 1000 mg/m2 250 ml NaCl  30 min 1 + 8 

Carboplatin AUC=4 (Chatelut) 500 ml glukose 1 time 1 

Gemcitabin gis før carboplatin. 

 

 

Dosejusteringsskjema: 

Hvite bl.l. Trombocytter Stoffene - % av vanlig dose 

  Gemcitabin Carboplatin 

 3.0  100 100 100 

2,5 – 2,99 75 - 99 75 75 

< 2,5 < 75 Utsett kur 1 uke 

 

Blodprøvekontroll: Før kur, samt dag 8 og dag 15  

 

Anmerkning: 

 
 Carboplatin: - Mindre nyretoksisk enn Cisplatin. Ikke nødvendig med    

  hydrering/diuresemåling. 

 - Benmargstoksisk. 

 

 Gemcitabin: - Benmargstoksisitet, vanligvis mild.    

- Lav incidens av kvalme og brekninger. 

- Influensasymptomer og ødemutvikling.  

- Uttalt strålesensibiliserende. OBS!  

 

 Hårtap: - Ja. Parykkbehov. 

 

 Kvalme: - Moderat - sterk ved Carboplatin: 

  Kvalmestillende: Serotoninantagonist + dexamethason 1. dag. 

 - Svak - moderat ved 5FU:  

  Kvalmestillende: Afipran p.o. x 3 dgl. fra 2. døgn. 
 

 


