
UROGENITIALUROGENITIAL 
CANCERCANCER

POST ASCO
17 JUNI 2011

AF MARIE LOUISE KIMPER KARLAF MARIE LOUISE KIMPER-KARL



c renisc. renis



AxitinibAxitinib

• Axitinib er en potent og selektiv anden 
generations tyrosinkinase receptor hæmmer af 
VEGF receptor 1, 2 og 3.

• Sorafenib er en tyrosinkinase receptor hæmmer af 
VEGF receptor 1, 2, 3, PDGF, cKIT og RAF.



Studie designStudie design



End pointsEnd-points

• Primære end-points er progressions fri overlevelse 
(PFS) (vurderet ved blindede radiografisk vurdering)(PFS) (vurderet ved blindede radiografisk vurdering)

• Sekundærer end-point er

overall survival

objektive respons rater

bivirkninger

livskvalitetlivskvalitet







EvalueringEvaluering

• Scanning ved 6 og 12 uge og efterfølgende hver 8 
( ll i d t f fh iuge(alle scanninger vurderet af uafhængige 

undersøger)

• Klinisk vurdering ved 2 og 4 uge (+ blodprøver)

• Blodprøver hver 4 ugep g

• Hjemme blodtryksmåling 

• Patient rapporterede Livskvalitetsskemaer udfyldt 
ved screening, hver 4 uge, ved end of study og 28 
dage efter sidste dosisdage efter sidste dosis



Progressions fri g
overlevelse



PFS i forhold til tidligere g
1. linje behandling.



RECIST responsRECIST respons 



BivirkningerBivirkninger.



KonklusionKonklusion

• Axitinib viser statistisk signifikant længere mPFS 
på 2 måneder og objektive respons rater i forhold 
til Sorafenib.

• Axitinib har en bivirknings profil der er lig 
Sorafenib bortset fra flere tilfælde af hypertension 
og hypothyroidisme samt færre tilfælde af hand-
foot syndrom, udslæt, anæmi og alopecia.

• Overall survival er ikke opgjort, da der ikke er data 
endnu.



TestiscancerTestiscancer.



Studie designStudie design

• Randomiseret open-label studie.

• I den ene arm T-BEP + primær G-CSF

• I den anden arm BEP + sekundært G-CSF

• For at opnå end-point på 10 % øgning i PFS erFor at opnå end point på 10 % øgning i PFS er 
det statistisk udregnet at 498 patienter skal 
inkluderes.



Studie designStudie design.

• Studiet var åbent fra 11/1998 til 04/2009.
(fase III studie 03/2004)

• Lukket pga langsom rekruttering• Lukket pga langsom rekruttering.

• 337 patienter blev inkluderet.



Dosis T BEPDosis T-BEP

• Paclitaxel 175 mg/m2

• Etoposid 500 mg/m2

• Cisplatin 100 mg/m2

• Bleomycin 3 x 30 mg om ugeBleomycin 3 x 30 mg om uge



Inklusions kriterierInklusions kriterier

Patienter der ikke tidligere havde modtaget behandling.



InklusionInklusion



End pointEnd-point

• Primære: At vise en stigning på 10 % ved 3 års 
PFS, ved brug af T-BEP i forhold til BEP.

• Altså en stigning fra 75% til 85% ved 3 års PFS.

S k d R t• Sekundære: Respons rater
OS



BehandlingBehandling.



BivirkningerBivirkninger.

To dødsfald pga toxisitet i T-BEP armen.



Progressions fri g
overlevelse.



Respons på behandlingRespons på behandling

Udfra patienter der opfylder inklusions kriterierne.



OverlevelseOverlevelse.



KonklusionKonklusion.

• Der ikke er signifikant forskel på 3 års PFS for T-
BEP (79,4%) i forhold til BEP (71,1%) i intent-to-
treat population. 

• Der er ikke signifikant forskel på overall survival.

Respons rater T BEP (70 4%) BEP (59 5%) ikke• Respons rater T-BEP (70,4%), BEP (59,5%) ikke 
signifikant.

• Flere bivirkninger  og to dødsfald ved T-BEP



Prostatacancer 1Prostatacancer 1.



Abiraterone er en CYT17 hæmmer der blokerer 
androgen syntese i testis, binyre og tumor.



StudietStudiet.



AA effekt på mOSAA effekt på mOS.

AA 15,8 mdr vs placebo 11,2 mdr



TidligereTidligere.



MetodeMetode.

• Veridex CellSearch.

• antallet af CTC/7,5 ml blod 

• CTC < 5 favorabel

• CTC > el = 5 ikke favorabelCTC > el  5 ikke favorabel

• Multivariant analyse (Cox model) blev udført



ResultatResultat.



ResultaterResultater.



ResultaterResultater.



KonklusionKonklusion

• Baseline CTC og LDH var prognostisk for OS.

• PSA var ikke.

• At baseline CTC, CTC konvertering og LDH var 
stærkt associeret med overlevelse, men efter 
j stering for panelet ar behandlings effekten påjustering for panelet var behandlings effekten på 
overlevelse ikke længere eksisterende.



Hvad nu?Hvad nu?

• Udarbejde et biomarkør panel.

• Undersøge om der på individ niveau er en 
sammenhæng mellem respons og overlevelsesammenhæng mellem respons og overlevelse.

• Man skal validere biomarkør panel med forskellige 
data sæt og afhængige behandlingerdata sæt og uafhængige behandlinger.

• Trials 



Prostatacancer 2Prostatacancer 2



End pointsEnd-points

• At bestemme AA effekt på smerte lindring og 
sygdoms progression hos patienter med CRPC og 
knogle metastaser.

BPI spørgeskema ed baseline serie 1 (dag 15)• BPI spørgeskema ved baseline, serie 1 (dag 15) 
og ved følgende serier (dag 1)



Person karakteristika
Baseline



EvalueringEvaluering.

• Palliation af smerte intensitet (P-INT)

30 % fald fra baseline samt ingen stigning i 
forbruget af smertestillende over 2 serierforbruget af smertestillende over 2 serier.

• Palliation af smerte interferens (P-INF) 

smerterne indflydelse på funktionsniveauet.

E d kti å 1 25 i t i BPI k t• En reduktion på 1,25 point i BPI spørgeskemaet 
fra baselinie over i 2 serier



EvalueringEvaluering

• Progression af smerte intensitet

• > 30 % fra baseline samt ingen stigning i forbrug 
af smertestillende over 2 serieraf smertestillende over 2 serier. 

• 30 % stigning i forbrug af smertestillende.

• Progression af smerte interferens

E ti i å 1 25 i t i BPI k t f• En stigning på 1,25 point i BPI spørgeskemaet fra 
baselinie over i 2 serier



ResultaterResultater.



ResultaterResultater.



KonklusionKonklusion.

• Der opnås hurtigere og bedre smertelindring med 
AA+P sammenlignet med placebo+P.

• Tiden til smerteprogression og SRE forlænges.



TAK FORTAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDENOPMÆRKSOMHEDEN



InklusionskriterierInklusionskriterier

• Metastatisk renal celle carcinom af clear celle 
ttype.

• Målbar sygdom iht RECIST kriterier

• Progression efter en af følgende behandlinger:

sunitinib, bevacizumab+IFN-alfa, temsirolimus

eller cytokin-baseret behandling.y g

• PS 0-1

• Normal hæmatologi



bivirkningerbivirkninger



• En af grundene til dette kan være bias i forhold til 
patienter inkluderet i de to grupper.



Fase IIFase II



Fase IIFase II



• Målinger taget 16-20 uger efter endt behandling 
viste

• CTC<5 17 1 mdrCTC 5  17,1 mdr.

• CTC>5    6,5 mdr.

• PSA>50% PSA nedsat: 16,1 mdr.

PSA<50% PSA d t 9 6 d• PSA<50% PSA nedsat:   9,6 mdr.





BlodprøverBlodprøver



• Man så på patienter med CTC>5 . Hvor mange af 
disse der i løbet af behandlingen konverterede til 
CTC<5. 

• Det var omkring halvdelen af patienter i AA 
gruppen og omkring 1/6 i placebo gruppen.

• Signifikant flere i AA gruppen.



ResultaterResultater.
Prognostisk for overlevelse.



Biomarkør panelets p
association med overlevelse.



metodemetode

• BPI spørgeskema ved baseline, serie 1 (dag 15) 
og ved følgende serier (dag 1)



KonklusionKonklusion.

• AA effekt på knoglemetastaser

• Bedre en placebo

• Pallierende effekt på smerter

• Udskyder smerter progressionUdskyder smerter progression

• Fordobler tiden for skelet relaterede tilfælde.

• Effekten bliver der i flere serier af behandling 



ResultaterResultater.



ResultaterResultater.



ResultaterResultater.


