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П
ростатният карцином (ПК) 

е най-честото злокачестве-

но заболяване при мъжете в 

САЩ и Европа, и петата причина за 

смърт при мъжете в света[1]. В Бъл-

гария простатният карцином е на 

второ място след рака на белия дроб 

и представлява 15.7% от всички зло-

качествени заболявания при мъже-

те. По данни на Националния раков 

регистър за 2014 и 2015 г. новодиаг-

ностицираните случаи за 2014 г. са 2 

403, като най-голям процент са диаг-

ностицираните във втори клиничен 

стадий (45.6%), в първи клиничен ста-

дий (19%), в трети (14.6%) и в четвър-

ти (11.9%)[2]. Честотата е най-висока 

във възрастта между 75-79 год., и 

най-ниска между 50-54 год. Тенденции-

те в заболеваемостта и смъртност-

та показват увеличение съответно 

с 3.7 и 1.3% средногодишно, най-веро-

ятно дължащ се на подобрената ди-

агностика и на използването на прос-

татния специфичен антиген (PSA) 

като скринингов метод[1].

Възраст, етнически произход и на-

следственост са доказани рискови 

фактори за развитие на заболяване-

то. Факторите от околната среда, 

начинът на живот и хранене продъл-

жават да бъдат обект на много про-

учвания. В около 9% от всички случаи 

на ПК има генетична предиспозиция. 

Мъжете от афроамерикански произ-

ход боледуват по-често и заболяване-

то е с по-лоша прогноза в сравнение 

с бялата раса. Най-ниска е заболяе-

мостта в азиатските страни[3,4]. 

Средната възраст, в която се диаг-

ностицира простатният карцином 

е 68-годишна възраст, а средната 

възраст на смърт от простатен 

карцином е 80 години. Петгодиш-

ната преживяемост над 75 год. е 

94.6%, като повечето болни умират 

от други заболявания, а не от тумо-

ра. По-малко от 1% от болните са на 
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ЛЕЧЕНИЕ С ДАРОЛУТАМИД ПРИ 
ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОСТИЦИРАН 
НЕМЕТАСТАТИЧЕН КАСТРАЦИОННО 
РЕЗИСТЕН РАК НА ПРОСТАТАТА

РАКЪТ НА ПРОСТАТАТА е едно от най-честите злокачествени 
заболявания, на второ място след рака на белия дроб, като той е 
петата най-честа причина за смърт при мъжете в света. Рядко се 
диагностицира при мъже под 50-годишна възраст, в най-голям 
процент са заболелите над 65 год. възраст. Простатният карцином 
заема първо място като причина за смърт от злокачествени но-
вообразувания при пациенти над 75 год. (24.9%), но статистиката 
показва, че 53.7% от болните достигат 5-годишна преживяемост. 
Лечението на пациентите зависи от стадия на заболяването и 
рисковата група, в която попадат. При локализиран стадий най-из-
ползван метод е простатектомия и/или лъчелечение със или без 
последваща андроген-депривационна терапия. Даролутамид е 
антагонист на андрогенния рецептор с ясно изразена молекул-
на структура, която значително удължава преживяемостта без 
метастази в сравнение с плацебо във фаза III клинично проучване 
ARAMIS при мъже с неметастатичен резистентен на кастрация рак 
на простатата.
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възраст до 50 год.[3].

ПК в над 94% от случаите е аденокар-

цином и в 6% – други видове. В около 

70% се развива предимно в перифер-

ната зона, в предходната зона (20%), 

и в централната (10%). Точковата 

система на Gleason (Gleason score) 

се използва за хистопатологично 

стадиране и се комбинира с кли-

ничното стадиране за определяне 

на прогнозата и лечението. Редица 

физиологични и патологични проце-

си като травма, простатит, инфек-

ции, инструментални изследвания на 

пикочо-половата система, бенигне-

на простатна хиперплазия, както 

и еякулация, биха могли да доведат 

до нарастване на PSA[5]. Еднократно 

регистрирана завишена стойност 

на PSA не налага провеждане на 

простатна биопсия. Резултатите 

от много клинични проучвания показ-

ват, че стойности на PSA> 4 ng\ml, 

дори >2.5 ng/ml налагат изследване 

на простатата. Резултатите от 

Prostate Cancer Prevention Trial показ-

ват, че при над 10% от мъжете с би-

опсични данни за карцином PSA e бил 

<2.0 ng\ml, а при 5% – дори <0.5 ng\ml. 

Съгласно ръководството на NCCN 

стойности на PSA oт 2.5 до 4.0 ng\

ml са основание за провеждане на 

биопсия, като стойност 2.5 ng\ml 

е достатъчна за мъже с фамилна 

обремененост, млада възраст или 

афроамерикански произход[6]. Теку-

щите стандарти за образни мето-

ди за оценка на далечни метастази 

при пациенти със завишаващи се 

стойности на PSA като КТ и SPECT\

CT имат ограничена точност за ди-

агностика на дисеминация на прос-

татния карцином в лимфни възли и 

кости. КТ има ограничена чувстви-

телност за определянето на лимфни 

възли (42% при анализ на 18 клинични 

проучвания). Скорошен метаанализ 

показва, че SPECT\CT има чувстви-

телност 79% и специфичност 82% 

за диагностиката на костни ме-

тастази при определен пациент. 

Тазовият мултипара метричен ядре-

но-магнитен резонанс с анато ми ч на 

и функционална секвенция също про-

меня традиционните подходи при 

диагностиката и стадирането на 

простатния карцином и е по-чувст-

вителен за определяне на наличието 

на локален рецидив след радикална 

простатектомия. Цело телесен ЯМР 

е по-чувствителен за определяне на 

наличието на костни метастази от 

КТ, но е по-труднодостъпен. 68 Гали-

ев PSMA PET\CT е по-чувствителен 

радиофармацевтик за диагностика-

та на метастази въпреки хетеро-

генната PSMA eкспресия. Свръхекс-

пресията при 95% от клетките на 

простатния карцином е в пряка 

зависимост с напреднало заболява-

не, кастрационна резистентност, 

Gleason Score, PSA[7].

Неметастатичен 
кастрационно 
резистентен рак 
на простатата
Ракът на простатата зависи от 

хормоналното стимулиране на кле-

тъчната пролиферация. В начало-

то може да е без симптоматика и 

да прогресира в лимфни възли, кос-

ти и висцерални органи, ако не се 

проведе хормонално лечение чрез 

медикаментозна и хирургична кас-

трация, като основната цел е да се 

намали нивото на тестостерона. 

Заболяването може да бъде разде-

лено на два стадия в развитието 

си – хормонално-чувствителен и ка-

страционно-резистентен проста-

тен кар  цином (КРПК). Хормонално-

чувстви телното заболяване може 

да бъде диагностицирано в ранен 

и локализиран стадий, и след прове-

дено радикално лечение може да се 

появи биохимичен рецидив без данни 

за метастази. Хормонално чувстви-

телният рак на простатата може 

да бъде диагностициран в стадий на 

метастазиране, при който се про-

вежда ендокринна терапия. В зави-

симост от наличието или липсата 

на метастази кастрационно-резис-

тентното заболяване може да бъде 

неметастатично и метастатично 

– метастатично без симптоматика 

(олигометастатично), неле кувано 

с химиотерапия, или метастатич-

но със симптоматика, нелекувано с 

химиотерапия, или метастатично, 

лекувано с химиотерапия[8,9].

При лечението на пациентите с 

по-висок риск най-често се среща 

простатектомия (предпочитана е 

роботизирана) и/или лъчетерапия, 

последвани от поддържаща андро-

ген-депривационна терапия (ADT). 

Андроген-депривационната терапия 

– двустранна орхиектомия или лече-

ние с агонист на гонадотропин-ос-

вобождаващ хормон е основаната 

на лечението на метастатичен рак 

на простатата[10]. Въпреки че първо-

начално андроген-депривационната 

терапия е ефективна, резистент-

на на кастрация болест в крайна 

сметка се развива при почти всички 

мъже. Сред мъжете с неметаста-

тичен кастрационно-резистентен 

рак на простатата по-кратко време 

за удвояване на специфичен за прос-

татата антиген (PSA), е свързано с 

по-кратко време до развитие на ме-

тастази или смърт[11]. Проучваните 

механизми за възникване на кастра-

ционна резистентност включват: 

андроген рецепторна амплификация 

и хиперчувствителност, мутации в 

гените за андрогенните рецептори, 

коактивация на андрогенната сте-
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роидогенеза, андроген независима 

активация, интратуморна и алтер-

нативна продукция на андрогени[12].

Неметастатичен кастрационно-

ре  зистентен рак на простатата 

(NM-CRPC) се свързва с повишаване 

на нивото на PSA при провеждане 

на андроген-депривационна тера-

пия (ADT) и с кастрационни нива на 

тестостерона в отсъствието на 

клинично откриваема метастатич-

на болест. Наскоро бяха публикувани 

актуализираните насоки на Европей-

ската асоциация по урология, които 

имат за цел да стандартизират 

диагнозата CRPC и да включват 

следните определящи фактори: Кас-

трационни нива на серумния тесто-

стерон (тестостерон 50 ng/dL или 

1.7 nmol/L); Три последователни уве-

личения на PSA, през една седмица, 

водещи до две 50-процентни повише-

ния над надира, с PSA повече от 2 ng/

mL; Прогресия на PSA въпреки продъл-

жаващата хормонална терапия; Про-

гресия на костни лезии: прогресия 

или поява на две или повече костни 

лезии или лезии на меките тъкани[12].

Лечение на 
неметастатичен 
кастрационно-
резистентен рак 
на простатата
Андроген депривационната терапия, 

включваща двустранна орхи ек томия 

или лечение с агонист или антаго-

нист на гонадотропин-освобожда-

ващ хормон е основата на лечението 

на метастазирал рак на простата-

та. Този вид терапия е изключително 

важен и при лечението на неметас-

татичния простатен карцином[13]. 

Въпреки че андроген-депривационна-

та терапия е първоначално ефектив-

на, кастратната ре зи стентност 

към болестта в крайна сметка се 

развива при почти всички мъже с 

рак на простатата, като удвоеното 

ниво на PSA се свързва с по-кратко-

то време до развитие на метаста-

тично заболяване[14].

Забавянето на развитието на ме-

тастази при тези пациенти е клю-

чова терапевтична цел, тъй като 

метастазите в костите, лимфните 

възли или висцералните органи се 

свързват с морбидност и смърт, 

дължаща се на рака на простата-

та[15]. Инхибиторите на андроген-

ния рецептор апалутамид и ензалу-

тамид наскоро бяха одобрени за 

лечение на неметастатичен, рез-

истентен на кастрация рак на прос-

татата, на базата на изпитвания 

от фаза 3, показващи значително 

по-дълга преживяемост без мета-

стази с тези агенти, отколкото 

плацебо[16,17]. Данните за целия пери-

од на преживяемост и тези, свърза-

ни с болка при прием на тези агенти, 

са все още необработени в доста-

тъчна степен. Обаче пациенти с 

неметастатичен, резистентен на 

кастрация рак на простатата, кои-

то може да имат неблагоприятни 

ефекти от текущата андроген-де-

привационна терапия, може да имат 

допълнителни свързани нежелани 

реакции и токсични ефекти от тези 

агенти. Следователно има нужда 

от терапии с подобрени профили на 

безопасност и токсичност[18]

Лечение с 
даролутамид 
при пациенти с 
неметастатичен, 

кастрационно-
резистентен 
карцином на 
простатата
Даролутамид е антагонист на 

андрогренния рецептор с особена 

структура, която дава възмож-

ност за по-малко на брой и по-леки 

токсични ефекти от апалутамид и 

ензалутамид поради своето слабо 

проникване през кръвно-мозъчната 

бариера и слаб афинитет за свърз-

ване с γ-аминомаслена киселина тип 

А, както е показано в предклинични-

те проучвания[19]. След наблюдаване 

на значителна антитуморна актив-

ност и добрия профил на странич-

ните ефекти, показани в проучвани-

ята от фаза 1 и 2, включващи мъже 

с метастатичен, резистентен на 

кастрация рак на простатата[20], 

е проведено многонационално, ран-

домизирано, двойно-сляпо, плацебо- 

контролирано проучване от фаза 

3 на антагонизиращия агент на 

андрогенния рецептор за преживяе-

мост без метастази (ARAMIS), за да 

се оцени ефикасността и безопас-

ността на даролутамид при мъже 

с неметастатичен, резистентен 

на кастрация рак на простатата, с 

първична крайна цел преживяемост 

без метастази, установена крайна 

точка в проучванията, включващи 

пациенти с резистентен на кастра-

ция рак на простатата. Проучване-

то е проведено в 36 държави, в 409 

центъра. Всички пациенти, включе-

ни в проучването, са мъже над 18 

години с хистологично или цитоло-

гично потвърден аденокарцином на 

простатата. Изискващите се кри-

терии за включване са били: резис-

тентен на кастрация рак на проста-

тата, изходно ниво на PSA минимум 

2 ng на милилитър, време на дву-
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кратно увеличаване на PSA 10 месе-

ца или по-малко и оценка на общото 

състояние на пациента по скалата 

на Източната кооперативна гру-

па по онкология (Eastern Cooperative 

Oncologz Group, ECOG), 0 или 1. По 

време на скрининг процедурите, 

при всички пациенти са проведени 

радионуклидно изследване на кости-

те на цялото тяло и компютърна 

томография (СТ) или магнитнорезо-

нансно изобразяване (ЯМР) на таза, 

корем и гръдния кош. Изключени са 

всички пациенти с открити далечни 

метастази. Андрогрен-депривацион-

ната терапия е продължена по вре-

ме на проучването. Пациентите са 

рандомизирани на случаен принцип в 

съотношение 2:1 по двойно заспелен 

начин, за да получат даролутамид 

(600 mg, даван като две табл. по 300 

mg) два пъти дневно по време на 

хранене (дневна доза 1200 mg), или 

съответстващото плацебо, което 

се прилага в непрекъснат прием пе-

рорално, докато не настъпи дефи-

нирано по протокола прогресия на 

заболяването, нежелани реакции или 

оттегляне на съгласието. Рандоми-

зацията бе стратифицирана според 

времето на удвояване на PSA (≤6 ме-

сеца или >6 месеца) и използването 

на насочена към остеокласт тера-

пия в момента на рандомизация (да 

или не). Първичната крайна точка 

на проучването е преживяемост 

без метастази, дефинирано като 

периода от време от рандомиза-

цията до получаването на данни от 

образни изследвания за потвърдени 

далечни метастази, или до настъп-

ване на смърт поради каквато и 

да е причина. Вторичните крайни 

точки са обща преживяемост, вре-

мето до прогресиране на болката 

(дефинирано като увеличение с >2 

точки от изходното ниво в оцен-

ката, получена с въпросника BPI-SF 

или като стартиране на лечение с 

опиоиди за болка, дължаща се на он-

кологичното заболяване), период от 

време до първата симптоматична 

проява в костната система, както 

и времето до започване на химио-

терапия. Експлоративните крайни 

точки включват преживяемост без 

прогресия (дефинирана като време-

ви период от рандомизацията до 

получаването на рентгенологични 

данни за прогресия на заболяването, 

включително локален рецидив, нови 

патологични лимфни възли или на-

стъпване на смърт поради каквато 

и да е причина), време до първата ин-

вазивна процедура, свързана с рака 

на простатата, време до започване 

на последваща противотуморна те-

рапия, биохимична прогресия, влоша-

ване в ECOG статуса и качеството 

на живот. От септември 2014 г. до 

март 2018 г. са рандомизирани 1 509 

пациенти (955 в групата на даролу-

тамид и 554 в групата на плацебо) 

с подобни демографски и клинични 

характеристики[19].

Първични крайни точки

Резултатите показват, че лечение-

то с даролутамид значимо подобря-

ва преживяемостта без метастази. 

Медианата на преживяемост без 

метастази при групата, лекувани с 

даролутамид е 40.7 месеца в срав-

нение с 18.4 месеца в групата с пла-

цебо (коефициент на риска за мета-

стазиране или смърт в групата с 

даролутамид е HR=0.41, 95% довери-

телен интервал [CI] от 0.34 до 0.50; 

р<0.0001) (Фиг. 1). Съответстващо 

подобрение на преживяемост без 

метастази е наблюдавано при всич-

ки предварително определени под-

групи, включващи пациенти с време 

на удвояване на PSA 6 месеца или по- 

малко или с време на удвояване на 

PSA повече от 6 месеца[21].

Вторични крайни точки

Участниците, лекувани с даролута-

мид, показват подобрение в срав-

нение с пациентите, лекувани с 

плацебо и по отношение на вторич-

ните крайни точки. При междинен 

анализ на общата преживяемост 

след 136 смъртни случая (78 в група-

та с даролутамид и 58 в групата с 

плацебо), даролутамид е свързан с 

по-нисък риск от смърт от плацебо 

ф и г у р а  1 : 
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(HR=0.71, 95%CI, 0.50 до 0.99; Р=0.045) 

(Фиг. 2). Времето до прогресия на 

болката е по-дълго в групата с да-

ролутамид, отколкото в групата с 

плацебо (медиана 40.3 месеца спря-

мо 25.4 месеца; HR=0.65, 95%CI, 0.53 

до 0.79; р<0.001)[19]. Резултатите по 

отношение на времето до старти-

ране на химиотерапия и времето до 

първата симптоматична проява в 

костната система също показват 

преимущество на даролутамид.

Експлоративни крайни точки

Медианата на преживяемост без 

прогресия е 36.8 месеца в групата с 

даролутамид и 14.8 месеца в плацебо 

(HR=0.38, 95%CI, 0.32 до 0.45; р<0.001). 

Медианата на времето до прогре-

сия на PSA (биохимична прогресия) е 

33.2 месеца с даролутамид и 7.3 ме-

сеца с плацебо (HR=0.13, 95%CI, 0.11 

до 0.16; р<0.001)[19].

Нежелани 
лекарствени 
събития 

Нежелани лекарствени събития са 

регистрирани при 83.2% от паци-

ентите, получили даролутамид, и 

76.9% от пациентите, получили пла-

цебо. С изключение на умора, всички 

нежелани реакции с честота 5% или 

по-голяма, са възникнали при по-мал-

ко от 10% от пациентите във всяка 

от групите. 

По-голямата част са от степен 1 

или 2[23] (54.6% с даролутамид и 54.2% 

с плацебо); нежелани реакции от 

степен 3 или 4 са възникнали при 

24.7% от пациентите, получаващи 

даролутамид, и при 19.5% от паци-

ентите, получаващи плацебо. Про-

центът на пациенти, прекратили 

назначения режим на лечение поради 

нежелани реакции, е сходен в двете 

групи (8.9% в групата с даролутамид 

и 8.7% в групата с плацебо). 

Основните нежелани реакции, за 

които е известно, че са свързани 

със следващо поколение инхибито-

ри на андрогенния рецептор, като 

фрактура, падане, припадъци и за-

губа на тегло, са показали малка или 

никаква разлика в честотата на слу-

чаите между групата даролутамид 

и групата с плацебо. Честотата на 

настъпване на други нежелани реак-

ции, включващи хипертония, обриви, 

световъртеж и когнитивно раз-

стройство, не се различава същест-

вено между двете групи[19].

Заключение
Лекарственото лечението на прос-

татния карцином търпи динамични 

промени през последните десети-

летия. До утвърждаването на лече-

нието с Доцетаксел, пациентите са 

подлежали предимно на палиативни 

и симптоматични грижи. Даролута-

мид в комбинация в ADT предо ставя 

възможност за лечение при пациен-

ти с неметастатичен, резистентен 

на кастрация карцином на простата-

та, като удължава преживяемостта 

без метастази с 40.7 месеца и добро 

качество на живот. Даролутамид 

в комбинация в ADT е средство на 

избор и при пациенти с неметаста-

тичен, резистентен на кастрация 

рак на простатата, като удължава 

времето до развитие на метастази 

и общата преживяемост. n
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Брой 1_ 2019.pdf.” .

9. M. Kirby, C. Hirst, and E. D. Crawford, “Characterising the castration-resistant prostate cancer population: a systematic 
review.,” Int. J. Clin. Pract., vol. 65, no. 11, pp. 1180–1192, Nov. 2011, doi: 10.1111/j.1742-1241.2011.02799.x.

10. H. Uemura et al., “Skin rash following Administration of Apalutamide in Japanese patients with Advanced Prostate 
Cancer: an integrated analysis of the phase 3 SPARTAN and TITAN studies and a phase 1 open-label study,” BMC Urol., 
2020, doi: 10.1186/s12894-020-00689-0.

11. J. E. Brown et al., “Guidance for the assessment and management of prostate cancer treatment-induced bone loss. A 
consensus position statement from an expert group,” J. Bone Oncol., 2020, doi: 10.1016/j.jbo.2020.100311.

12. P. Cornford et al., “EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part II: Treatment of Relapsing, Metastatic, 
and Castration-Resistant Prostate Cancer.,” Eur. Urol., vol. 71, no. 4, pp. 630–642, Apr. 2017, doi: 10.1016/j.
eururo.2016.08.002.

13. N. Sharifi, J. L. Gulley, and W. L. Dahut, “An update on androgen deprivation therapy for prostate cancer.,” Endocr. 
Relat. Cancer, vol. 17, no. 4, pp. R305-15, Dec. 2010, doi: 10.1677/ERC-10-0187.

14. C. Dai, H. Heemers, and N. Sharifi, “Androgen Signaling in Prostate Cancer.,” Cold Spring Harb. Perspect. Med., vol. 7, 
no. 9, Sep. 2017, doi: 10.1101/cshperspect.a030452.

15. Y. Yamada and H. Beltran, “The treatment landscape of metastatic prostate cancer,” Cancer Lett., vol. 519, pp. 20–29, 
2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.canlet.2021.06.010.

16. M. R. Smith et al., “Apalutamide treatment and metastasis-free survival in prostate cancer,” N. Engl. J. Med., 2018, doi: 
10.1056/NEJMoa1715546.

17. M. Hussain et al., “Enzalutamide in Men with Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer.,” N. Engl. J. Med., 
vol. 378, no. 26, pp. 2465–2474, Jun. 2018, doi: 10.1056/NEJMoa1800536.

18. Z. Hou, S. Huang, and Z. Li, “Androgens in prostate cancer: A tale that never ends,” Cancer Lett., vol. 516, pp. 1–12, 
2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.canlet.2021.04.010.

19. K. Fizazi et al., “Re: Darolutamide in nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer,” J. Urol., vol. 202, no. 4, pp. 
660–661, 2019, doi: 10.1056/NEJMoa1815671.

20. K. Fizazi et al., “Activity and safety of ODM-201 in patients with progressive metastatic castration-resistant prostate 
cancer (ARADES): an open-label phase 1 dose-escalation and randomised phase 2 dose expansion trial.,” Lancet. 
Oncol., vol. 15, no. 9, pp. 975–985, Aug. 2014, doi: 10.1016/S1470-2045(14)70240-2.

21. J. M. Sperger et al., “Prospective Evaluation of Clinical Outcomes Using a Multiplex Liquid Biopsy Targeting Diverse 
Resistance Mechanisms in Metastatic Prostate Cancer,” J. Clin. Oncol., p. JCO.21.00169, Jul. 2021, doi: 10.1200/
JCO.21.00169.

22. “SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Darolutamide,” 2021.
23. H. Services, “Common Terminology Criteria for Adverse Events,” Definitions, vol. 2009, 2020, doi: 10.32388/erjxiq.

ф и г у р а  2 : 

Крива по Kaplan-
Meiers за обща 

преживяемост[22]


