Annas Ruta

Läkemedel på väg

Efter månader av förberedelser är vi nu äntligen igång
med ALASCCA! Jag kan inte nog poängtera hur häftigt det
känns att vi tillsammans nu driver en världsunik studie
som faktiskt – om vår hypotes visar sig riktig – kan göra
stor skillnad inom kolorektalcancerbehandling!

Under de närmaste 3-4 veckorna kommer vi att
distribuera studieläkemedel till din klinik.

Se hur svaret på den genomiska analysen ser ut!

ALASCCA är en så kallad prövarinitierad studie. Det
betyder att vi saknar det stora läkemedelsföretagets
djupa fickor och finansiella möjligheter. Det vi har i stället
är en djup och ingående kunskap om våra patienter och
kunskap om vad som verkligen behöver förbättras för
patienten. Jag ser därför fram mot att just din klinik hittar
rekryteringsrytmen. I början räknar jag med att det
kommer bli en del oklarheter och svårigheter. Kom då
ihåg att vi, och då speciellt Sabine, finns här för att hjälpa
till!

Alla screenade patienter kommer att genomföra en omfattande genomisk analys. Bifogat detta nyhetsbrev är ett
exempel på hur svaret kommer att kunna se ut. Vi
kommer, förutom studiespecifik mutation, även att svara
ut BRAF, NRAS, KRAS samt MSI. Vi har även bilagt en
beskrivning av hur du kan tolka dessa resultat i din
kliniska vardag.

Anna Martling, professor
Forskningsansvarig ALASCCA

För att på bästa sätt förvalta denna nationella resurs har
vi satt upp ALASCCA Data Access Committee (DAC).
ALASCCA DAC skall transparent hantera förfrågningar
från svenska och utländska forskare som vill ha access till
det insamlade materialet. ALASCCA DAC har bred
geografisk och kompetensmässig spridning och har,
förutom ALASCCAs styrgrupp, följande medlemmar:
Ingvar Syk (Malmö), Kenneth Smedh (Västerås), Beatrice
Melin (RCC Umeå), Richard Palmqvist (Umeå), Anders
Edsjö (Malmö), Tobias Sjöblom (Uppsala), Eva Angenete
(Göteborg).

Slutligen ser jag fram mot att träffa dig den 19 maj då vi
genomför ALASCCAs första prövarmöte i ett vårvarmt och
vackert Stockholm! Väl mött!

Fler än 20 sjukhus är nu med i ALASCCA
Uppslutningen att vara med i ALASCCA är stor. Per 15
april hade hela 21 sjukhus visat intresse av att vara med.
Det betyder att vi redan nu täcker drygt 3/4 av alla
patienter med kolorektalcancer i Sverige. Extra kul att
sjukhus i både Norge och Danmark har uttryckt intresse
av att vara med.

Just nu genomför vi ALASCCA startmöten i hela landet.
Sjukhus som genomfört startmötet och haft besök av
Karolinska Trial Alliance (som monitorerar studien) är
startklara och redo att rekrytera sin första patient. Hittills
är redan 12 sjukhus startklara!

Första patienten redan rekryterad!

Torsdagen den 31 mars rekryterades den första patienten
till ALASCCA på Karolinska Universitetssjukhuset. Det var
en 57-årig kvinna med koloncancer. Kvinnan är opererad
den 7 april. Genetisk analys av tumören pågår.
Onsdagen den 20 april rekryterades ytterligare en
patient, denna gång på Östra/Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg.

Vi säger grattis till både Karolinska och till
Östra/Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till deras första
patienter och ser fram mot att gratulera fler kliniker när
de rekryterat sin första patient!
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ALASCCA Data Access Committee bildad

ALASCCA kommer att samla in biomaterial och fenotypdata från 4.000 patienter och generera en högkvalitativ gen- och tumörvävnadsdatabas och biobank för
kommande spetsforskning inom tjock och ändtarmsforskning.

Glöm inte Prövarmötet den 19 maj i Stockholm

Den 19 maj genomförs ALASCCAs första prövarmöte i
Stockholm. Förutom att mötet ger möjlighet att utbyta
erfarenheter och lära sig av varandra kommer vi också att
genomföra en GCP-utbildning. Om du inte anmält dig,
kontakta christina.edberg@ki.se.

Har du frågor – kontakta oss!

ALASCCA har en liten med dedicerad central grupp som
hjälper dig om du har problem med ALASCCA.

- Jag ser fram mot att som studiekoordinator hjälpa dig
om det uppstår några oklarheter eller problem, säger
Sabine Süllow Barin som är nationell studiekoordinator
för ALASCCA.

Sabine nås enklast per telefon 073-712 13 54 eller per
e-post: sabine.sullow.barin@ki.se.
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