
Om myelofibros
Myelofibros (MF) är en allvarlig, sällsynt 
benmärgssjukdom som stör produktionen 
av blodkroppar genom omfattande ärrbildning 
i benmärgen. Detta leder till lågt antal 
blodkroppar med svår anemi och symtom 
som svaghet, utmattning och ofta en förstorad 
mjälte. Befintliga behandlingar erbjuder 
symptomlindring och har minimal inverkan 
på den underliggande orsaken till sjukdomen.

Vad är en klinisk 
forskningsstudie?
En klinisk forskningsstudie är medicinsk 
forskning med syftet att lära sig mer om nya 
studieläkemedel eller nya läkemedel som 
inte godkänts än. Kliniska forskningsstudier 
hjälper oss att förstå hur säkert och effektivt 
det studieläkemedel som undersöks är.

Människor har olika skäl för att delta i klinisk 
forskning, inklusive:

• bidra till vetenskapliga framsteg

•  få tillgång till studieläkemedel eller 
studieprocedurer

Om du bestämmer dig för att delta, oavsett 
av vilket skäl, kommer vi att noga övervaka 
din hälsa och skydda din integritet.

Vad ska jag göra om jag 
fortfarande har frågor?
Tveka inte att ställa frågor till studieläkaren 
eller studiepersonalen så att du kan bedöma 
om ett deltagande är rätt för dig. Du kan också 
hitta användbar information online. Här är 
några exempel som kan hjälpa dig:

•  Läs mer om vad deltagande kan 
innebära för dig genom att besöka 
AbbVies informationssida online 
www.ClinicalTrialsAndMe.com

•  Du finner mer information om myelofibros 
på https://www.lls.org/myeloproliferative-
neoplasms/myelofibrosis

En forskningsstudie 
om myelofibros 
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TRANSFORM-1-studien
Studieläkemedlet kallas navitoklax och studeras 
hos personer med myelofibros. Navitoklax riktar 
in sig på och dödar cancerceller.

Navitoklax i kombination med ruxolitinib 
kommer att jämföras med enbart ruxolitinib 
för att utvärdera dess effekt på splenomegali 
(förstorad mjälte), benmärgsfibros (ökad 
avsättning av retikulinfibrer) och anemi 
(åkomma där man har lägre antal röda 
blodkroppar än normalt) och livskvalitet.

I TRANSFORM-1-studien får alla 
deltagare ruxolitinib. Vissa deltagare får 
prövningsläkemedlet, navitoklax, i kombination 
med ruxolitinib, och vissa deltagare får 
en placebotablett (en verkningslös tablett 
som inte har någon behandlingseffekt) 
i kombination med ruxolitinib. Effekterna 
av prövningsläkemedlet i kombination med 
ruxolitinib jämförs med effekterna av enbart 
ruxolitinib i denna studie.

Under denna studie måste forskare bekräfta 
prövningsläkemedlets effektivitet och övervaka 
dess biverkningar i en stor grupp deltagare.

Navitoklax har inte godkänts av 
Läkemedelsverket. Varken om navitoklax ger 
önskad behandlingseffekt, eller typen av samt 
sannolikheten för biverkningar, har fastställts.

Fråga din läkare för mer information om 
studieläkemedlet, potentiella biverkningar 
och tillgängliga standardbehandlingar för 
myelofibros.

Vem kan delta?
Du kan vara lämpad att delta i denna 
studie om du:

• är 18 år eller äldre

•  har diagnostiserats med primär myelofibros, 
post-polycytemia vera myelofibros eller post-
essentiell trombocytemi myelofibros

•  för närvarande har myelofibros klassificerad 
som riskgrupp intermediärrisk-2 eller högrisk

•  inte tidigare har fått någon behandling med 
JAK2-hämmare

• har splenomegali (förstorad mjälte)

Om du uppfyller dessa kriterier och är 
intresserad av mer information, ska du kontakta 
din läkare för att diskutera TRANSFORM-1-
studien och avgöra om du är lämpad att delta. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt – 
du kan när som helst avsluta ditt 
deltagande av vilket anledning 
som helst.

Hur ska studien 
genomföras?
Du kommer först att genomgå en 
screeningprocess. Om du bedöms vara 
lämpad att delta i TRANSFORM-1-studien, 
kommer du slumpmässigt att få antingen 
navitoklax i kombination med ruxolitinib, 
eller placebo i kombination med ruxolitinib. 
Varken du eller din studieläkare vet vilken 
studiebehandling du tilldelades. 

Deltagarna kommer att ges studiebehandling 
tills studieläkaren bekräftar att cancern inte 
längre svarar på studiebehandlingen, eller tills 
andra kriterier för att avbryta behandlingen 
uppfylls. Information efter behandlingen 
kommer att samlas in i upp till 5 år.


