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  Θα πρέπει να αυξηθεί η ενηµέρωση 
των νέων βιοεπιστηµόνων για 
το τί χρειάζεται η διεθνής 
αγορά σε επίπεδο υπηρεσιών ή 
προϊόντων, να τους δοθούν κίνητρα 
επιχειρηµατικότητας στον τοµέα 
της επιστηµονικής καινοτοµίας, 
να µειωθούν οι τυπικές και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες όπου 
αυτό είναι δυνατό και κυρίως να 
καταλάβει ο καθένας από εµάς πως 
µε το µυαλό και τα χέρια του µπορεί 
να αλλάξει τη ζωή του και

   την κοινωνία όπου ζει. 

Δημήτρης Παναγόπουλος, ερευνητής Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, 
επικεφαλής «Green Biotech Hellas»
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Π αράγοντες που έχουν δείξει βελτίωση 
στην επιβίωση του μεταστατικού, 
ευνουχοάντοχου καρκίνου προστά-

τη (ΜΚΠ), και πλαισιώνουν τον θεραπευτικό 
αλγόριθμο, περιλαμβάνουν την δοσεταξέλη, 
αμπιρατερόνη, καμπαζιταξέλη και ράδιο-223. 
Ακόμη, υποστηρικτικοί παράγοντες των 
οστών και η ακτινοβολία, όπου χρειάζεται, 
συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
συνολική αντιμετώπιση του ΜΚΠ. 
Τελικά αποτελέσματα από τη μελέτη COU-
AA-302 συνεχίζουν να υποστηρίζουν το 
όφελος στην επιβίωση της αμπιρατερόνης 
(zytiga), σε ασθενείς με ΜΚΠ που δεν έχουν 
λάβει πρότερα δοσεταξέλη. Τα ώριμα αυτά 
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν από τον 
Charles J. Ryan στο ESMO 2014. 
Στη μελέτη αυτή τυχαιοποιήθηκαν 1088 ασθε-
νείς να λάβουν αμπιρατερόνη ταυτόχρονα με 
πρεδνιζόνη είτε placebo, είτε ταυτόχρονα 
με πρεδνιζόνη. Στην τελική ανάλυση ολικής 
επιβίωσης (OS), το όφελος για την αμπιρατε-
ρόνη φάνηκε λιγότερο ισχυρό από αυτό που 

προέκυψε από την ελεύθερη επιδείνωσης 
επιβίωση (PFS) στην ενδιάμεση ανάλυση. 
Μετά από μέσο follow-up 49,2 μηνών, το OS 
ήταν σημαντικά καλύτερο για τους ασθενείς 
που έλαβαν αμπιρατερόνη, 34,7 vs 30,3 μήνες 
για το σκέλος placebo (p: 0,0027). Μετά το 
crossover του 44% των ασθενών με placebo 
στο σκέλος της αμπιρατερόνης, μειώθηκε ο 
κίνδυνος θανάτου κατά 26%. Η καμπύλη επι-
βίωσης διαχωρίσθηκε σταδιακά, και η καμπύ-
λη παρέμεινε σε αυτό τον διαχωρισμό κατά 
την τελική ανάλυση, δείχνοντας ότι πάνω από 
25% των ασθενών που έλαβαν αμπιρατερόνη 
επιβίωσαν 48 μήνες ή περισσότερο. Πριν το 
άνοιγμα της μελέτης (unblinding), επόμενες 
θεραπείες χρησιμοποιήθηκαν για 67% ασθε-
νών στην πρώτη ομάδα (και 80% στο control 
arm). Στην τελική ανάλυση ο μέσος χρόνος 
για την έναρξη της χρήσης οπιούχων ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερος για το σκέλος της 
αμπιρατερόνης: 33,4 vs 23,4 μήνες αντίστοιχα 
(p<0,0001). Σύμφωνα με τα προδιαγεγραμ-
μένα ανεπιθύμητα συμβάντα, οι ασθενείς 
που έλαβαν αμπιρατερόνη παρουσίασαν 
μεγαλύτερη κατακράτηση υγρών, περισσό-
τερες καρδιακές διαταραχές και μεγαλύτερη 
αύξηση τρανσαμινασών συγκριτικά με το 
σκέλος του placebo.

Τα τελικά δεδομένα ενισχύουν τη συνέχιση 
της συλλογής όλων των δεδομένων έναντι 
της ταχείας λήξης των κλινικών μελετών που 
συνάπτονται.
Η διαχείριση του μεταστατικού (ευνουχοά-
ντοχου) καρκίνου του προστάτη έχει περάσει 
σε ένα διαφορετικό τοπίο εξελίξεων με την 
επιταχυνόμενη έγκριση πέντε φαρμακευτικών 
παραγόντων γι'αυτή την ένδειξη. Οι πιο πολλοί 
από αυτούς τους παράγοντες έλαβαν έγκριση 
μετά την συμμετοχή των πρώτων ασθενών 
στη μελέτη COU-AA-302. Αυτό σημαίνει ότι 
η διαδοχική χρήση αυτών των παραγόντων 
θα βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών με 
μεταστατικό καρκίνο προστάτη. Μελλοντικές 
μελέτες θα χρειαστούν, πάντα με την σκέψη ότι 
η διαδοχική χορήγηση τόσων πολλών θερα-
πειών μπορεί να καθυστερήσει το διαχωρισμό 
της καμπύλης επιβίωσης και να οδηγήσουν σε 
ανατροπές δεδομένων από μελέτες. ⨯

ογκολογία

Ως ευνουχοάντοχος καρκίνος προστάτη (CRPC) ορίζεται ο καρκίνος προστάτη που 
εμφανίζει πρόοδο νόσου παρά τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και παρουσιάζεται 
είτε με συνεχή αύξηση των επιπέδων PSA, είτε με επιδείνωση της υπάρχουσας νόσου,
ή παρουσία νέων μεταστάσεων.

Μεταστατικός καρκίνος προστάτη: 
αμπιρατερόνη
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