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Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του cemiplimab στο 
προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος που 
παρουσιάστηκαν στο φετινό συνέδριο της Αμερικανικής 
Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) δείχνουν διαρκείς 
ανταποκρίσεις που ενισχύονται με την πάροδο του χρόνου 
  

∗ Στο σύνολο των ομάδων συνδυαστικά, το ποσοστό πλήρων 
ανταποκρίσεων (CR) ανέρχεται πλέον στο 16%. Στην ομάδα της 
μεταστατικής νόσου με τη μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης, το 
ποσοστό πλήρων ανταποκρίσεων είναι 20%, αντιπροσωπεύοντας 
αύξηση κατά 200% σε διάστημα δύο ετών  

 
ΠΑΡΙΣΙ και TARRYTOWN, Νέα Υόρκη – 29 Μαΐου 2020 – Νέα περισσότερο 
μακροπρόθεσμα δεδομένα ανακοινώθηκαν σήμερα για τον αναστολέα της πρωτεΐνης  
προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου PD-1, cemiplimab, από μία πιλοτική μελέτη 
Φάσης 2 στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, τον πιο θανατηφόρο μη 
μελανωματικό καρκίνο του δέρματος. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μεγαλύτερης 
διάρκειας και υψηλότερα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης (CR) από εκείνα που έχουν 
αναφερθεί στο παρελθόν. Επιπλέον, τα δεδομένα ανήκουν στο μεγαλύτερο και πιο ώριμο 
σύνολο προοπτικών κλινικών δεδομένων σε ασθενείς με μεταστατικό πλακώδες 
καρκίνωμα του δέρματος (mCSCC) ή τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του 
δέρματος (laCSCC), οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή 
ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο 
του φετινού συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO 2020) το 
οποίο διεξήχθη διαδικτυακά.   
  

«Τα δεδομένα τριετούς παρακολούθησης καταδεικνύουν σημαντικά μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα με το cemiplimab, το οποίο αποτελεί πλέον την καθιερωμένη θεραπεία 
για ασθενείς με προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος σε πολλές 
χώρες», δήλωσε ο Δρ Danny Rischin, Διευθυντής του Τμήματος Κλινικής 
Ογκολογίας στο Αντικαρκινικό Κέντρο Peter MacCallum στη Βικτόρια της 
Αυστραλίας. «Τα δεδομένα του cemiplimab σχετικά με τη διάρκεια ανταπόκρισης και 
τη συνολική επιβίωση προσφέρουν σημαντικές νέες πληροφορίες για τη 
μακροπρόθεσμη θεραπεία του προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του 
δέρματος, με τη διάμεση τιμή να μην έχει επιτευχθεί ακόμα για καμία από τις δύο 
παραμέτρους. Μάλιστα, είναι συναρπαστικό να βλέπουμε τον αριθμό των ασθενών 
που εμφανίζουν πλήρη ανταπόκριση να αυξάνεται κατά τη μεγαλύτερης διάρκειας 
παρακολούθηση, γεγονός που ενισχύει το δυνητικό συνεχιζόμενο όφελος της 
θεραπείας με cemiplimab σε αυτόν τον επιθετικό τύπο καρκίνου του δέρματος». 

  

http://www.sanofi.com/
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Με παρακολούθηση διάρκειας έως και τριών ετών, αποτελέσματα από την πιλοτική 
μελέτη Φάσης 2 έδειξαν ότι το 46% των ασθενών (95% CI: 39%-53%) εμφάνισε 
συρρίκνωση του όγκου μετά τη λήψη θεραπείας με cemiplimab, με διάμεσο χρόνο έως 
την ανταπόκριση 2 μήνες (ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 2-4 μήνες). Επιπλέον, 
περισσότεροι ασθενείς (16%) είδαν τον όγκο τους να εξαφανίζεται εντελώς με την πάροδο 
του χρόνου σε σύγκριση με προηγούμενες αναλύσεις. Μεταξύ των ασθενών με 
μεταστατική νόσο, οι οποίοι είχαν και το πιο μακροχρόνιο διάστημα παρακολούθησης στη 
μελέτη (Ομάδα 1 στον πίνακα παρακάτω), το 20% αυτών έχει πλέον πετύχει πλήρη 
ανταπόκριση (CR), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 7% που καταγράφηκε στην 
πρωταρχική ανάλυση του 2017. Στους ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση σε 
οποιαδήποτε ομάδα, ο διάμεσος χρόνος έως την πλήρη ανταπόκριση ήταν 11 μήνες 
(ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-15 μήνες). Η διάμεση συνολική επιβίωση και η διάμεση 
διάρκεια ανταπόκρισης δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη για καμία από τις ομάδες θεραπείας. 
  
Τα αποτελέσματα ανά ομάδα θεραπείας ήταν τα εξής: 
 

   

Ομάδα 1: 
mCSCC 

3 mg/kg κάθε  
2 εβδομάδες 

(n=59) 

Ομάδα 2: 
laCSCC 

3 mg/kg κάθε 
 2 εβδομάδες 

(n=78) 

Ομάδα 3: 
mCSCC 

350 mg κάθε 
3 εβδομάδες 

(n=56) 

Σύνολο 
(n=193) 

Διάμεση διάρκεια 
παρακολούθησης (εύρος) 

19 μήνες 
(1–36) 

16 μήνες 
(1–36) 

17 μήνες 
(1–26) 

16 μήνες 
(1–36) 

Ποσοστό αντικειμενικής 
ανταπόκρισης (95% 
διάστημα εμπιστοσύνης 
[CI]) 

51% 
(38%–64%) 

45% 
(34%–57%) 

43% 
(30%–57%) 

46% 
(39%–53%) 

Πλήρης ανταπόκριση 
[CR] (n)  

20% 
(12) 

13% 
(10) 

16% 
(9) 

16% 
(31) 

Μερική ανταπόκριση (n)  31% 
(18) 

32% 
(25) 

27% 
(15) 

30% 
(58) 

Διάμεσος 
παρατηρούμενος χρόνος 
έως την ανταπόκριση 
(ενδοτεταρτημοριακό 
εύρος)* 

2 μήνες 
(2–2) 

2 μήνες 
(2–4) 

2 μήνες 
(2–4) 

2 μήνες 
(2–4) 

Διάμεσος 
παρατηρούμενος χρόνος 
έως την πλήρη 
ανταπόκριση (CR) 
(ενδοτεταρτημοριακό 
εύρος) 

11 μήνες 
(7-18) 

10 μήνες 
(7–13) 

12 μήνες 
(8–17) 

11 μήνες 
(7–15) 

Διάμεση διάρκεια 
ανταπόκρισης (95% CI)* 

Δεν έχει 
επιτευχθεί (21, 

NE) 

Δεν έχει 
επιτευχθεί (18, 

NE) 

Δεν έχει 
επιτευχθεί (NE, 

NE) 

Δεν έχει 
επιτευχθεί (29, 

NE) 
Διάμεση συνολική 
επιβίωση 

Δεν έχει 
επιτευχθεί 

Δεν έχει 
επιτευχθεί 

Δεν έχει 
επιτευχθεί 

Δεν έχει 
επιτευχθεί 

NE = μη αξιολογήσιμο 
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*Με βάση τον αριθμό των ασθενών με επιβεβαιωμένη πλήρη ή μερική ανταπόκριση και 
τις εκτιμήσεις Kaplan-Meier. 
  
Τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης (CR) με την πάροδο του χρόνου ήταν τα εξής: 
  
  Ομάδα 1: 

mCSCC 
3 mg/kg κάθε 
2 εβδομάδες 

Ομάδα 2:** 
laCSCC 

3 mg/kg κάθε 2 
εβδομάδες 

Ομάδα 3: 
mCSCC 

350 mg κάθε 
3 εβδομάδες 

Αρχική ανάλυση, πλήρης 
ανταπόκριση (CR) % (n) 

7% 
(4) 

13% 
(10) 

5% 
(3) 

Περίπου 1 έτος 
παρακολούθησης, πλήρης 
ανταπόκριση (CR) % (n) 

17% 
(10) 

13% 
(10) 

16% 
(9) 

Περίπου 2 έτη 
παρακολούθησης, πλήρης 
ανταπόκριση (CR) % (n) 

20% 
(12) NE NE 

**Στους 23 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος 
(laCSCC) οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην προκαθορισμένη ενδιάμεση ανάλυση της 
Ομάδας 2, δεν καταγράφηκε πλήρης ανταπόκριση. 
  
Δεν αναγνωρίστηκαν νέα ευρήματα ασφάλειας. Οι πιο συχνές σχετιζόμενες με τη 
θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες (AEs) ήταν κόπωση (35%), διάρροια (28%) και ναυτία 
(24%). Οι πιο συχνές σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 
υψηλότερου ήταν πνευμονίτιδα (3%), αυτοάνοση ηπατίτιδα (2%), αναιμία, κολίτιδα και 
διάρροια (καθεμία 1%). Δεν αναφέρθηκαν νέες ανεπιθύμητες ενέργειες που οδηγούν σε 
θάνατο σε σύγκριση με προηγούμενες αναφορές. 
  
Πέρα από τα επικαιροποιημένα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια ξεχωριστή ανάλυση post-hoc των εκβάσεων της 
σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (HRQL) από τη μελέτη Φάσης 2. Η μεγάλη 
πλειονότητα (83%) των ασθενών ανέφερε βελτιωμένη ή σταθερή συνολική σχετιζόμενη 
με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQL) και το 43% των ασθενών εμφάνισε μια κλινικά 
σημαντική μείωση του πόνου σε διάστημα 4 μηνών θεραπείας. Η ανάλυση βασίστηκε στις 
απαντήσεις των ασθενών στο ειδικά σχεδιασμένο για τον καρκίνο Ερωτηματολόγιο 30 
ερωτήσεων για την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (QLQ-C30) του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Έρευνα και τη Θεραπεία του Καρκίνου. 
  
Στην ανοιχτή, μονού σκέλους, διεθνή, πιλοτική κλινική μελέτη φάσης 2 (Μελέτη 1540) 
εντάχθηκαν 193 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος ή 
μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, οι οποίοι δεν ήταν υποψήφιοι για 
χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση. Η αρχική 
πρωτογενής ανάλυση της μελέτης, σε συνδυασμό με αποτελέσματα από μία μελέτη 
Φάσης 1 (Μελέτη 1423), αποτέλεσε τη βάση για την έγκριση του cemiplimab από τον 
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ στα τέλη του 2018. Αυτές οι δύο 
μελέτες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο και πιο ώριμο σύνολο προοπτικών κλινικών 
δεδομένων στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος. 
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Το cemiplimab αναπτύσσεται από κοινού από τη Sanofi και τη Regeneron στο πλαίσιο 
μιας συμφωνίας παγκόσμιας συνεργασίας. 
  
Σχετικά με το πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος 
Το πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή μορφή καρκίνου 
του δέρματος παγκοσμίως, καθώς αντιστοιχεί σε σχεδόν 20% όλων των τύπων καρκίνου 
του δέρματος, ενώ ο αριθμός των νεοδιαγνωσθέντων περιστατικών αναμένεται ότι θα 
αυξηθεί σημαντικά σε πολλές χώρες. Μολονότι η πρόγνωση για τους ασθενείς με 
πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος είναι καλή εφόσον διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, ο 
καρκίνος ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε 
προχωρημένα στάδια και οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν μειωμένη ποιότητα ζωής 
λόγω των επιπτώσεων της εξέλιξης της νόσου. Παρόλο που οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, 
πηγές καταδεικνύουν ότι 7.000 ασθενείς χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ΗΠΑ 
εξαιτίας του προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του δέρματος, αριθμός 
παρόμοιος με των ατόμων που καταλήγουν λόγω μελανώματος.  
 
Σχετικά με το cemiplimab 

Το cemiplimab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τον 
υποδοχέα ανοσολογικών σημείων ελέγχου της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού 
θανάτου (PD-1) στην επιφάνεια των T-κυττάρων. Μέσω της πρόσδεσής του στην PD-1, το 
cemiplimab έχει δείξει ότι δεν επιτρέπει στα καρκινικά κύτταρα να χρησιμοποιούν το μονοπάτι 
σηματοδότησης της PD-1 για την καταστολή της ενεργοποίησης των T-κυττάρων. 

Το cemiplimab είναι η πρώτη και μοναδική εγκεκριμένη ανοσοθεραπεία στις ΗΠΑ, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες για ενήλικες με μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα του 
δέρματος ή τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος οι οποίοι δεν είναι 
υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία που έχουν στόχο την ίαση.  

Το εκτενές κλινικό πρόγραμμα για το cemiplimab επικεντρώνεται σε τύπους καρκίνου που είναι 
δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Στον καρκίνο του δέρματος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία 
πιλοτική κλινική μελέτη για το προχωρημένο βασικοκυτταρικό καρκίνο (BCC) και  επιπλέον  
μελέτες επικουρικής και νέο-επικουρικής θεραπείας του πλακώδους καρκίνου του δέρματος. 
Το cemiplimab διερευνάται επίσης σε κλινικές μελέτες φάσης 3 για τον μη-μικροκυτταρικό 
καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όπως επίσης και σε μελέτες 
που συνδυάζουν το cemiplimab με καινοτόμες νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις τόσο για 
συμπαγείς όγκους όσο και για αιματολογικές κακοήθειες. Οι εν λόγω δυνητικές χρήσεις είναι 
υπό έρευνα και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχουν αξιολογηθεί από καμία 
ρυθμιστική αρχή. 

 
Σχετικά με τη Regeneron. 
Η Regeneron (NASDAQ: REGN) είναι μία κορυφαία εταιρεία βιοτεχνολογίας που ανακαλύπτει φάρμακα, που 
αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια και 
διοικείται από ερευνητές ιατρούς, διαθέτει τη μοναδική ικανότητα να μετατρέπει επανειλημμένα  και  σταθερά  την  
επιστήμη  σε  ιατρική,  η  οποία  έχει  οδηγήσει  σε  επτά  θεραπείες, εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Τροφίμων 
και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), και σε πολυάριθμα υπό ανάπτυξη  προϊόντα, τα οποία αναπτύχθηκαν  εξ  
ολοκλήρου  στα  εργαστήρια  της  εταιρείας. Τα φαρμακευτικά προϊόντα και η γραμμή παραγωγής μας έχουν 
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σχεδιαστεί για να βοηθούν ασθενείς με οφθαλμικές,  καρδιαγγειακές,  αλλεργικές  και  φλεγμονώδεις  παθήσεις,  
πόνο,  καρκίνο,  μεταβολικά  και λοιμώδη νοσήματα και σπάνιες ασθένειες.  

Η Regeneron επιταχύνει και βελτιώνει τη συμβατική διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων μέσω των μοναδικών 
τεχνολογιών VelociSuite®,  συμπεριλαμβανομένης  της  τεχνολογίας VelocImmune® η  οποία  χρησιμοποιεί 
γενετικά ανθρωποποιημένους ποντικούς για την παραγωγή βελτιστοποιημένων ανθρώπινων αντισωμάτων και 
διειδικών [bispecific] αντισωμάτων, και παράλληλα υποστηρίζει φιλόδοξες ερευνητικές πρωτοβουλίες, όπως το 
Regeneron Genetics Center, το οποίο διενεργεί μία από τις μεγαλύτερες προσπάθειες γενετικής αλληλούχησης 
στον κόσμο. 

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.regeneron.com ή 
ακολουθείστε @Regeneron στο Twitter. 

  
 
Σχετικά με τη Sanofi 
 
Η Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
υγείας. Είμαστε μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία. 
Προλαμβάνουμε τις ασθένειες με εμβόλια και προσφέρουμε καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αμβλύνουν 
τον πόνο και βελτιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε νόσου. Στεκόμαστε δίπλα τόσο στους λίγους που 
πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, όσο και στα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις 
ανά την υφήλιο. Με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε 100 χώρες, η Sanofi μετατρέπει την 
επιστημονική καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 
Sanofi, Empowering Life, Ενδυναμώνοντας τη Ζωή  
 
www.sanofi.com 
www.sanofi.gr 

 
 
 
Τμήμα Επικοινωνίας  
Sanofi Ελλάδας 
 
Χριστίνα Βεϊοπούλου  
Τηλ: 210 9001600 
info.greece@sanofi.com 
 

 

 
 

http://www.regeneron.com/
http://www.sanofi.com/
http://www.sanofi.gr/
mailto:info.greece@sanofi.com

