SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Sanofi klinikai kutatási fázisában lévő szemuloparin
64%-kal csökkenti az életveszélyes vénás
thromboembolia kockázatát a kemoterápiás kezelést
elkezdő daganatos betegek körében
- Az “ASCO 2011 legjobbjának” választott SAVE-ONCO fázis III vizsgálat
eredményei -

- A vénás thromboembolia 5 daganatos beteg közül 1-et érint, és a
kemoterápia ezt a kockázatot még tovább növeli -

Párizs, Franciaország – 2011. június 21. – A Sanofi (EURONEXT: SAN és
NYSE: SNY) a mai napon hozta nyilvánosságra a pivotális SAVE-ONCO
vizsgálat eredményeit, amelyek azt igazolják, hogy a kemoterápiás kezelést
elkezdő daganatos betegek körében a vizsgálati készítmény a szemuloparin
jelentősen, 64%-kal csökkenti az összevont elsődleges végpontban szereplő
tünetekkel járó mélyvénás thromboembolia (MVT), nem halálos kimenetelű
tüdőembólia (PE), illetve vénás thromboemboliával (VTE) összefüggő halálozás
együttes kockázatát (1,2% a szemuloparin és 3,4% placebo csoportban, relatív
hazárd 0,36 95% CI (0,21-0,60)), p< 0,0001). A szemuloparin úgy csökkentette
a vérrögképződés kockázatát, hogy közben nem növelte meg a jelentős
vérzések gyakoriságát a placebóhoz képest (1,2% vs. 1,1%). A SAVE-ONCO
vizsgálat eredményeit ma hozták nyilvánosságra Chicago-ban az American
Society of Clinical Oncology (ASCO) (Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság) 47.
éves találkozóján elhangzott előadáson, és az ASCO legjobbjának választották*.
VTE esetén a vérrögök rendszerint a mélyen futó vénákban alakulnak ki, a
vérárammal továbbhaladva elzárhatják a tüdő vérereit (tüdőembólia), amely
hirtelen halált okozhat. A klinikailag gyakran tünetmentes VTE a daganatos
betegség egyik életveszélyes szövődménye, amely 5 beteg közül 1-et érint, és a
kemoterápiás kezelés megkezdése több mint 60%-kal tovább növeli ezt a
kockázatot.
“A kemoterápiás kezelést megkezdő rákos betegek számára jelenleg nincs
engedélyezett preventív terápia a vénás thromboembolia kockázatának
elsődleges megelőzésére,” nyilatkozta Giancarlo Agnelli, az olasz Perugia-i
Egyetem professzora és a SAVE-ONCO vizsgálatvezetője. “Ezért ösztönző
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számunkra hogy ebben a randomizált vizsgálatban az életveszélyes vénás
vérrögképződés kockázata 64%-kal csökkent”.
“A vénás thromboembolia megelőzése az ellátás fontos részét képezi sok
onkológiai beteg kezelésében”, mondta el Dr. Elias Zerhouni, a Sanofi, Global
Research & Development (Globális Kutatás-Fejlesztés) elnöke. “Ezért nagyon
elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, amelyeket az általunk szelektív
módszerrel kifejlesztett szemuloparin a SAVE-ONCO vizsgálatban elért. A
SAVE-ONCO eredményei alapján azt tervezzük, hogy 2011 harmadik
negyedévében a szemuloparint engedélyeztetésre nyújtjuk be.”
A SAVE-ONCO egy nemzetközi, randomizált, fázis III vizsgálatba 3212 lokálisan
előrehaladott vagy áttétes szolid tumor (tüdő-, vastagbél-végbél-, gyomor-,
petefészek-, hasnyálmirigy- vagy húgyhólyagrák) miatt kemoterápiás kezelést
kezdő beteget választottak be. A betegek naponta 20 mg szubkután
szemuloparint vagy placebót kaptak legalább három hónapon át, vagy addig
amíg kemoterápiás kezelés meg nem változott. A vizsgálat elsődleges,
összevont végpontja a tünetekkel járó MVT, nem halálos PE és a VTE-vel
összefüggő halálozás volt. A klinikailag releváns vérzés (orvosi ellátást igénylő
vérzés) a szemuloparin csoportban a betegek 2,8%-ánál, a placebo csoportban
2,0%-ánál fordult elői. A korábbi eredményekkel összhangban a 3212 vizsgált
betegnél egyetlen esetben sem fordult elő HIT (heparin okozta
thrombocytopenia). A SAVE-ONCO vizsgálatban a szemuloparin-kezelés
közepes időtartama körülbelül 3,5 hónap volti.

* A 2011. évi ASCO találkozó legjobbja címet azok a vizsgálatok nyerik el,
amelyek a legjelentősebb, élvonalbeli tudományos eredményeket produkálják az
onkológiai kutatás területén
A szemuloparinról
A szemuloparin egy szelektív módszerrel kifejlesztett, klinikai vizsgálat alatt álló
ultra alacsony molekulasúlyú heparin (Ultra-LMWH), amely több antithrombin
kötőhellyel rendelkezik, így antikoaguláns aktivitása főként az Xa véralvadási
faktorra irányul, és csak minimális hatással a IIa faktortra. A szelektív módszerrel
kifejlesztett szemuloparin, sajátságos anti-Xa/IIa faktor aránya mellett megőrzi
azokat a biológiai hatásokat, amelyek jelentőséggel bírnak a daganatos
megbetegedések biológiai folyamataiban, például hatással van a TFPI-re (szöveti
faktor útvonal inhibitor). Nemrégiben fejeződött be egy nagy fázis III klinikai
vizsgálat (SAVE-ONCO), amely a szemuloparin alkalmazásának előnyét vizsgálta a
kemoterápiás kezelést kezdő, lokálisan előrehaladott vagy áttétes szolid tumoros
betegeknél. A SAVE-ONCO vizsgálat a szemuloparin hatásosságát és
biztonságosságát értékelte a tünetekkel járó MVT, nem halálos kimenetelű
tüdőembólia és VTE-vel összefüggő halálozás megelőzésében, a kemoterápiás
kezelést elkezdő daganatos betegekben.
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A Sanofi onkológiai szervezetről (Sanofi Oncology)
A Cambridge-ben, az USA Massachusetts államában és Vitry-ben,
Franciaországban található Sanofi Oncology feladata, hogy a tudományos
eredményeket hatásos onkológiai készítmények kifejlesztésére használja fel, és
az eddig hiányzó igényeket pótolja a daganatos betegek kezelésében. A daganat
kialakulásának, növekedési és terjedési mechanizmusának jobb megértése teszi
lehetővé, hogy a vállalat olyan innovatív módszereket használjon a
gyógyszerkutatás, a klinikai fejlesztés és partnerség terén, amellyel eléri, hogy
az egyes beteg a számára megfelelő gyógyszert kapja meg. Ennek célja, hogy a
daganatos betegek jobb életminőségben és hosszabb ideig éljenek.
A Sanofi Oncology elkötelezte magát a tudományos kutatásban és az innovatív
daganatellenes terápiák kifejlesztésében. Hiszünk a vezető szakértőkkel történő
együttműködésben és szakértelmüket összekapcsoljuk a saját belső tudományos
erőforrásainkkal és tradíciónkkal. A klinikai fejlesztésben jelenleg több mint 10
vizsgálati készítményünk van, köztük kis molekulák és biológiai készítmények.

További információ:
Erős László
Orvos igazgató, sanofi-aventis/Chinoin
e-mail: laszlo.eros@sanofi-aventis.com
Tel.: 06 1 505 2414
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