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วัตถุประสงค์
หลังจากการอ่านบทความนี ้เสร็จสิ ้น ผู้อา่ นจะ
1. เข้ าใจปัจจัยเสี่ยง การกาเนิดของโรค การวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยโรค prostate cancer
เบื ้องต้ น
2. เข้ าใจเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ ของยาในกลุม่ androgen receptor antagonists
3. ได้ ข้อมูลทางด้ านประสิทธิภาพในการรักษา และอาการข้ างเคียงของยาในกลุม่ androgen
receptor antagonists
บทคัดย่ อ
Prostate cancer หรื อมะเร็ งต่อมลูกหมาก เป็ นมะเร็ งที่สามารถรักษาให้ หายได้ ด้วยการผ่าตัดและ
อาจใช้ ร่วมกับการฉายรังสี ถ้าความรุ นแรงของโรคยังอยู่ในขัน้ ที่ 1 หรื อ 2 แต่ถ้าโรคมีความรุ นแรงถึงขัน้
แพร่กระจาย การรักษาจะเป็ นแบบประคับประคองด้ วยยาเคมีบาบัดซึ่งมีอยู่ 4 กลุ่ม ได้ แก่ gonadotropinreleasing hormone agonists, androgen receptor antagonists, taxanes และ androgen synthesis
inhibitors เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมี ชีวิตยาวนานขึ ้นและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ซึ่งในบทความนี ้จะมุ่งเน้ นการทบทวน
ยากลุ่ม androgen receptor antagonists เนื่องจากเป็ นกลุ่มยาที่ใช้ บอ่ ย และมียาใหม่ใน generation ที่ 2
ที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ นามาใช้ รักษาโรคได้ และพบว่ายาดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการยืดอายุผ้ ปู ่ วยได้ นาน
ขึ ้น ยาในกลุ่มนี ้จึงเป็ นที่น่าสนใจ และข้ อมูลในบทความนี ้น่าจะมีประโยชน์ สาหรับเภสัชกรและผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับโรคนี ้
คำสำคัญ
Castration-resistant prostate cancer, flutamide, biclutamide, enzalutamide

บทนำเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่ อมลูกหมำก
โรคมะเร็ งต่อมลูกหมากเป็ น androgen-dependent malignant disease และเป็ นมะเร็ งชนิดหนึ่งที่
พบมากที่ สุด ในผู้ป่ วยมะเร็ ง เพศชาย ปั จ จัย ที่ มี ค วามเสี่ ย งสูง ต่อ โรคประกอบด้ ว ย อายุ พัน ธุ ก รรม
(โดยเฉพาะ African American race) และประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็ นโรคนี ้ และปั จจัยที่มีความเสี่ยง
ในระดับต่าประกอบด้ วย โรคอ้ วน โรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่ (1)
การก่อกาเนิดของโรคในผู้ป่วยแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ซึง่ เกิดได้ จากทังความผิ
้
ดปกติของ multiple
genes และการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้ อม การเจริ ญเติบโตและการกาเริ บของเซลล์ prostate cancer ขึ ้นอยู่
กับ androgen receptor signaling ซึ่งการกระตุ้น signaling pathway นีเ้ ริ่ มต้ นจาก hypothalamus หลั่ง
gonadotropin-releasing hormone (GnRH) มากระตุ้ น pituitary gland ให้ หลั่ ง luteinizing hormone
(LH) ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ก ระตุ้ น testicular Leydig cells ใน testes ให้ ผลิ ต และปลดปล่ อ ย testosterone ซึ่ ง
testosterone จ ะ ถู ก 5 α - reductase ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ น androgen-responsive cells เ ป ลี่ ย น ใ ห้ เ ป็ น
dihydrotestosterone (DHT) ต่อจากนัน้ DHT จะไปจับและกระตุ้น androgen receptors ให้ เคลื่อนเข้ าสู่
นิ ว เคลี ย สของ prostate cell หลั ง จากนั น้ androgen receptors จะไปจั บ กั บ androgen-responsive
element แล้ วกระตุ้นให้ เกิด gene expression และถ้ าการกระตุ้นตรงนี ม้ ากเกินปกติจะทาให้ cancer cell
growth และรุกรานการทางานของอวัยวะดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงขันตอนการกระตุ
้
้ น androgen receptor ให้ กระตุ้น gene expression โดยฮอร์ โมนที่
เกี่ยวข้ อง โดยที่ CRH= adrenocorticotropic hormone, AR=androgen receptor, ARE=androgenresponse element และ MDV3100 = enzalutamide(2)
การวินิจฉัย ในขันแรกของการตรวจโรคอาจเริ
้
่มด้ วย rectal examination/digital rectal examination
เพื่อตรวจขนาดของ prostate gland และทา prostate-specific antigen blood test (PSA test) และตาม
ด้ วย prostate biopsy โดยผู้ชายที่มีความเสี่ยงต่อโรค เช่นบิดาเคยป่ วยด้ วยโรคนี ค้ วรเริ่ มตรวจระดับ PSA
ในเลือดตังแต่
้ อายุประมาณ 45-50 ปี ระดับขันของโรคแบ่
้
งตามความรุนแรงได้ 4 ระยะ ประกอบด้ วย stage
I และ II เรี ย กว่ า localized, stage III เรี ย กว่ า locally advanced (พบเซลล์ ม ะเร็ ง ด้ านนอก prostate
gland) และ stage IV เรี ย กว่ า lymph node positive and metastasis ซึ่ ง ระดับ PSA ในกระแสเลื อ ด
โดยทัว่ ไปจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับความรุนแรงของโรค(3)
อาการของโรค (symptoms) เริ่ มต้ นผู้ป่วยมักมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปั สสาวะบ่อยตอน
กลางคืน เมื่อโรคเริ่ มรุนแรงมักพบว่า ปัสสาวะคัง่ ผู้ป่วยปัสสาวะลาบาก มีเลือดปนในปัสสาวะ และน ้าหนัก
ลด(4)

การรักษามะเร็ งต่อมลูกหมาก มีทงวิ
ั ้ ธีการผ่าตัด การฉายรังสี และการใช้ ยาเคมีบาบัด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ระยะของโรคที่ผ้ ปู ่ วยเป็ น ผู้ป่วยใน stage I และ II มีเป้าหมายคือการรักษาโรคให้ หาย แต่ผ้ ปู ่ วยใน stage
III และ IV มีเป้าหมายคือเพื่อชะลอความรุนแรงของโรคและรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ยาเคมีบาบัดสาหรับการรักษาโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากในปั จจุบนั มี 3 กลุม่ หลัก ซึ่งการใช้ ยาโดยส่วน
ใหญ่เริ่ มต้ นด้ วย gonadotropin-releasing hormone agonists และเมื่อเซลล์มะเร็ งเกิดการดื ้อยาแพทย์จะ
เพิ่มยากลุ่ม androgen receptor antagonists หรื อ taxanes เพื่อให้ การรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น และ
นอกจากนี ้ยังมียากลุ่ม androgen synthesis inhibitors ซึ่งเป็ นยากลุ่ม ใหม่สุดที่ถูกนามาใช้ ในการรักษา
โรคนี ้ แต่บทความนีจ้ ะกล่าวถึงเฉพาะยาในกลุ่ม androgen receptor antagonists ซึ่งเป็ นยาที่นามาใช้
รักษามะเร็งชนิดนี ้ในระยะแพร่กระจายและดื ้อต่อการรักษาด้ วยยาเดี่ยว(2)
ยำกลุ่ม androgen receptor antagonists
ในปั จจุบนั ยาในกลุ่มนี ้มี 2 generations โดยทัง้ 2 รุ่นมีความแตกต่างกันในเรื่ องของการออกฤทธิ์
ยาในรุ่ น ที่ 1 ประกอบด้ ว ย flutamide (ยาตัว แรกในรุ่ น นี แ้ ละได้ รั บ อนุ มัติ ใ นปี 1989), biclutamide,
nilutamide และ glutamide ส่วนยาในรุ่นที่ 2 ได้ แก่ enzalutamide (ยาตัวแรกในรุ่ นนี ้และได้ รับอนุมตั ิในปี
2012) และ apalutamide
เภสัชพลศำสตร์
ยาในกลุ่ม androgen receptor antagonists ออกฤทธิ์ด้วยการจับกับ androgen receptor ซึ่งเป็ น
intracellular receptor โดยแข่งขันกับ dihydrotestosterone ผลของยาคือยับยังไม่
้ ให้ androgen receptor
จับกับ co-activator เมื่ออยู่ใน nucleus ดังแสดงในรูปที่ 2 ยาจึงมีฤทธิ์ ยบั ยังการแสดงออกของ
้
genes ที่
ปกติถกู กระตุ้นด้ วย receptor ดังกล่าว ดังนันยาจึ
้
งมีฤทธิ์ ลดการเจริ ญเติบโตของเซลล์ และการมีชีวิตรอด
ของเซลล์ นอกจากนี ้ยาในรุ่นที่ 2 (enzalutamide) ยังมีฤทธิ์ยบั ยังการจั
้
บกันระหว่าง androgen receptor
และ DNA responsive element อีกด้ วย

รู ปที่ 2 แสดงกลไกการออกฤทธิ์ของ dihydrotestosterone, first generation antiandrogen antagonists
และ second generation antiandrogen antagonists โดย AR=androgen receptor, DHT =
dihydrotestosterone และ MDV3100 = enzalutamide(2)
เภสัชจลนศำสตร์
ยาในกลุ่ม androgen receptor antagonists ที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษาโรคในปั จ จุบัน อยู่ใ นรู ป แบบยา
รับประทาน โดย flutamide และ bicalutamide อยูใ่ นรูปยาเม็ด ส่วน enzalutamide อยู่ในรูปแคปซูล ซึ่งใน
บทความนี ้จะกล่าวถึงเพียงแค่คา่ พารามิเตอร์ ทางด้ านเภสัชจลนศาสตร์ ของยา 3 ชนิดนี ้ และยาทัง้ 3 ชนิด
เป็ น non-steroidal anti-androgen และตัวอย่างโครงสร้ างทางเคมีของยาแสดงในรูปที่ 3

รู ปที่ 3 แสดงโครงสร้ างทางเคมีของ flutamide (ซ้ าย) และ enzalutamide (ขวา)(5)
ยา flutamide เมื่อให้ ทางการรับประทานขนาด 250 mg มีค่า tmax ประมาณ 2 ชัว่ โมง มีค่า Cmax
เท่ า กับ 0.02 g/mL โดยค่า Cmax จะแปรผัน ตรงกับ ขนาดของยาที่ ผ้ ูป่ วยได้ รั บ ยาเกิ ด presystemic
metabolism สูง ด้ วยเอนไซม์ภ ายในตับ แล้ วได้ 2-hydroxyflutamide ซึ่ง เป็ น active metabolite และ 3trifluoromethyl-4-nitroaniline โดย 2-hydroxyflutamide active metabolite จะมี ค่ า Cmax เท่ า กั บ 2.4
g/mL เมื่อให้ flutamide ขนาด 250mg และมีคา่ เฉลี่ยของ area under the plasma concentration time
curve (AUC) เท่ากับ 11.4 gmL-1h และมีค่าครึ่ ง ชีวิตอยู่ระหว่าง 4.3-21.9 ชั่วโมง ยา flutamide ถูก
กาจัดด้ วยกระบวนการ hydroxylation และตามด้ วย glucuronidation(6) ขนาดที่แนะนาสาหรับ flutamide
คือ 250 mg จานวน 3 ครัง้ ต่อวัน และจะให้ ความเข้ มข้ นของ 2-hydroxyflutamide active metabolite ที่
คงที่ในกระแสเลือดภายใน 2-4 วัน(7)
ยา Bicalutamide ได้ รับการอนุมตั ิโดย US FDA ในปี 2008 ยาถูกดูดซึมได้ ดีในทางเดินอาหารและ
อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึม เมื่อให้ ยาด้ วยวิธีการรับประทาน ความเข้ มข้ นของยาสูงสุดในกระแสเลือดจะ
เกิดขึ ้น ณ เวลาประมาณ 48 ชัว่ โมง(8) และความเข้ มข้ นของยาจะมีคา่ steady state ใน 1 เดือนเมื่อให้ ยา
วันละครัง้ ยา bicalutamide ถูกเมตาบอไลซ์ด้วยกระบวนการ oxidation และตามด้ วย glucuronidation
หลังจากนันยาถู
้ กขับออกจากร่างกายทังทางปั
้
สสาวะและอุจจาระ อย่างไรก็ตามการกระจายของยาชนิดนี ้
ในร่ างกายมนุษย์ ยังไม่ได้ รับการศึกษาอย่างชัดเจน แต่รายงานจาก preclinical trial พบว่าความเข้ มข้ น
ของยาใน prostate, seminal vesicles, pituitary glands, และใน central nervous system มีระดับต่ากว่า
ในเลือดมาก(9)
ยา enzalutamide เมื่อให้ แบบรับประทานขนาด 150 -360 mg ยาถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ ว และมีคา่
tmax ประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่า Cmax ของยาจะเพิ่มขึ ้นตามขนาดยาที่ให้ ถ้ าให้ ที่ขนาด 150 mg ยาจะมีคา่ Cmax
ประมาณ 3.4 g/mL และเมื่อให้ ยาวันละครัง้ ความเข้ มข้ นของยาจะมีคา่ steady state ในวันที่ 28 โดยที่

อาหารไม่มีผลอย่างมีนยั สาคัญต่อค่า area under the plasma concentration–time curve แต่อาหารมีผล
ทาให้ ค่า Cmax ต่าลงและค่า tmax นานขึ ้นเล็กน้ อย ยาถูกดูดซึมได้ อย่างน้ อย 84% ของปริ มาณที่ได้ รับ และ
สามารถรั บ ประทานได้ ทั ง้ ตอนท้ องว่ า งหรื อพร้ อมกั บ อาหาร ยากระจายได้ ดี ใ น extravascular
compartment โดยมี ป ริ ม าณมากกว่า 30 เท่า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ยาส่ว นที่ อ ยู่ใ น plasma(10) เมื่ อ เกิ ด
กระบวนการเมตาบอลิซึม ยา enzalutamide ถูกเปลี่ยนเป็ น N-desmethyl enzalutamide ซึ่งเป็ น active
form และ carboxylic acid derivative ซึ่งไม่มีความสามารถในการออกฤทธิ์ ยาถูกกาจัดด้ วยการเมตาบอ
ลิซมึ โดยตับเป็ นทางหลัก แล้ วถูกขับออกทางไต ยามีคา่ elimination half-life ประมาณ 5.8 วัน ดังนันความ
้
เข้ มข้ นของยาในกระแสเลือดระหว่างวันจึงมีคา่ ค่อนข้ างคงที่(11)
กำรศึกษำทำงคลินิก
ยาในกลุ่ม androgen receptor antagonists ส่วนใหญ่ ถูกใช้ ร่ว มกับ ยาในกลุ่ม gonadotropinreleasing hormone agonists เพื่ อให้ ยามี ฤทธิ์ ทาให้ เ กิ ด complete androgen blockade เพื่อยับยัง้ การ
เจริญเติบโตของ prostate cancer โดยบทความนี ้จะกล่าวถึงประสิทธิภาพของยา 3 ชนิด ดังนี ้
Flutamide
จากการศึ ก ษาของ David E. Crawford และคณะ โดยใช้ flutamide ร่ ว มกั บ ยา leuprolide
(gonadotropin-releasing hormone agonists ห รื อ บ า ง ค รั ้ ง เ รี ย ก luteinizing hormone-releasing
hormone) เปรี ยบเทียบกับการใช้ placebo ร่ วมกับยา leuprolide ในผู้ป่วย metastatic prostate cancer
จานวน 603 คน ผลพบว่า progression-free survival ในกลุม่ ที่ได้ รับ leuprolide (1.0 mg/day ทางการฉีด
เข้ า ใต้ ผิ ว หนัง ) และ flutamide (ขนาด 250 mg รั บ ประทานจ านวน 3 ครั ง้ ต่อ วัน ) และในกลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ
leuprolide และ placebo เท่ากับ 16.9 และ 13.9 เดือนตามลาดับ และมีค่า median length of survival
เท่ากับ 35.0 และ 27.9 เดือนตามล าดับเดียวกัน อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยผิวดาที่ไ ด้ รับ leuprolide และ
flutamide มีค่า median length of survival เพียงแค่ 26.4 เดือน และงานวิจยั นีย้ งั รายงานด้ วยว่า อาการ
ท้ องเสียเป็ นอาการข้ างเคียงที่พบบ่อยที่สุด และนอกจากนี ้ อาการข้ างเคียงอื่นๆ ที่พบได้ บ่อย ได้ แก่ การ
คลื่นไส้ อาเจียน peripheral edema, gynecomastia และ hot flashes(12)
Flutamide มีข้อบ่งใช้ ร่วมกับยาในกลุ่ม gonadotropin-releasing hormone agonists สาหรับการ
รั กษาผู้ป่วยในระยะ locally confined และ metastatic prostate cancer(13) ขนาดที่ แ นะนาเท่ากับ 250
mg จานวน 3 ครัง้ ต่อวัน และจากรายงานวิจยั ชิ ้นหนึ่งพบว่า มีเพียง 20% ของผู้ป่วยที่ได้ รับยาชนิดนี ท้ ี่ยงั มี
กิจกรรมทางเพศนานถึง 7 ปี (14)
Bicalutamide
ยาชนิดนี ้เป็ นยาลาดับที่ 2 ในยารุ่ นที่ 1 ที่ได้ รับการอนุมตั ิโดย US FDA และผลการวิจยั ของ Paul
Schellhammer และคณะ ซึ่งได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพทางด้ านการรักษาและความปลอดภัยของ

ยา bicalutamide (ขนาด 50 mg วันละครัง้ ) กับ flutamide (ขนาด 250 mg จานวน 3 ครัง้ ต่อวัน ) โดยใช้
ร่ ว มกับ ยาในกลุ่ม luteinizing hormone-releasing hormone analogue (leuprolide acetate ขนาด 7.5
mg ทุ ก 28 วั น ) หรื อ aromatase inhibitors (goserelin acetate ขนาด 3.6 mg ทุ ก 28 วั น ) ในผู้ ป่ วย
untreated metastatic prostate cancer ผลพบว่า time to treatment failure ในกลุม่ ที่ได้ รับ bicalutamide
ดีกว่ากลุ่มที่ได้ รับ flutamide ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 42% และ 53% ตามลาดับ แต่การศึกษาทางด้ านคุณภาพชีวิต
และ subjective response (ตัวอย่างเช่น ระดับความเจ็ บปวดที่เกิดขึน้ ในกระดูก และการใช้ ยาบรรเทา
อาการปวด) ให้ ผลเหมือนกันทัง้ 2 กลุ่ม นอกจากนี ้งานวิจยั ยังพบว่า hazard ratio สาหรับ time to time to
treatment failure ในกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ goserelin acetate ร่ ว มกับ antiandrogen เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
leuprolide ร่ วมกับ antiandrogen มีค่าเท่ากับ 1.045 อย่างไรก็ตาม hazard ratio สาหรับ time to death
ในกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ bicalutamide ร่ ว มกั บ leuprolide เปรี ยบเที ย บกั บ กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ flutamide ร่ ว มกั บ
leuprolide เท่ากับ 0.97 ซึ่งอาจไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนอาการท้ องเสียพบในกลุ่มที่ได้ รับ flutamide
ร่วมกับ leuprolide จานวน 24% ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ได้ รับ bicalutamide ร่วมกับ leuprolide ซึ่งพบจานวน
10% นอกจากนี ้ อาการข้ างเคียงอื่นๆ ที่พบทัง้ 2 กลุ่ม ได้ แก่ การทางานของตับผิดปกติ และอาการคลื่นไส้
อาเจี ยน (15) ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ ว่า bicalutamide มีข้อดีคือมีประสิทธิ ภาพในด้ านการรั กษาเทียบเท่ากับ
flutamide แต่ผ้ ปู ่ วยสามารถทนต่ออาการข้ างเคียงของยา bicalutamide ได้ ดีกว่า
ยา bicalutamide มีข้อบ่ง ใช้ ทัง้ แบบ complete androgen blockade โดยขนาดที่แนะนาคือ 50
mg/day และการใช้ แบบ monotherapy แต่การใช้ แบบหลังไม่คอ่ ยได้ รับการยอมรับในวงกว้ าง เนื่องจากยา
bicalutamide ให้ survival rate ของผู้ป่วยสันกว่
้ ากลุม่ ที่ได้ รับการรักษาด้ วยวิธี castration ถึงแม้ จะสันกว่
้ า
เพียงเล็กน้ อย โดยขนาดที่แนะนาคือ 150 mg/day(16)
Enzalutamide
สาหรับการศึกษาการใช้ enzalutamide ใน clinical trial phase I และ II โดยทดลองใช้ ยาตัง้ แต่
ขนาด 30 ถึ ง 600 mg/day ในผู้ ป่ วย metastatic castration-resistant prostate cancer ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ผลพบว่ายามี ฤทธิ์ antitumor ในทุกขนาด ยาลดระดับ serum prostate-specific antigen
โดยมีความสัม พันธ์ โดยตรงกับขนาดของยาตังแต่
้ 30 ถึง 150 mg/day และมี ผลทาให้ เกิ ด soft tissue
regression และไม่พบการกาเริ บของโรคในกระดูก ขนาดของยาสูงสุดที่ผ้ ปู ่ วยสามารถทนได้ เท่ากับ 240
mg/day โดยอาการข้ างเคียงที่พบบ่อยคืออาการเหนื่อยล้ า (fatigue) ซึ่งมักจะเกิดขึ ้นในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็ น
เวลาที่ความเข้ มข้ นของยาในกระแสเลือดถึงจุดคงที่ และอาการนี ้จะลดลงหลังจากหยุดยา 2-4 สัปดาห์
นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้ป่วย 1 รายเกิดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง (seizure) หลังจากได้ รับยาขนาด
360 mg/day(17)
ส าหรั บ การศึ ก ษาการใช้ enzalutamide ใน clinical trial phase III โดยทดลองในผู้ ป่ วย
castration-resistant prostate cancer โดยใช้ ยาขนาด 160 mg/day และเปรี ยบเทียบกับ placebo พบว่า

ผู้ป่วยกลุ่มที่ ได้ รับ enzalutamide มี ค่า median overall survival เท่ากับ 18.4 เดือน ส่วนกลุ่มที่ ได้ รับยา
หลอกมี ค่า median overall survival เท่ากับ 13.6 เดือน และในรายละเอียดเพิ่มเติมพบว่า ผู้ป่วยที่มีค่า
prostate-specific antigen ลดลง 50% ในกลุ่มที่ได้ รับยา enzalutamide มีจานวน 54% ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่
ได้ รั บ placebo ซึ่ง พบเพี ยง 2% เท่า นัน้ นอกจากนี ผ้ ้ ูป่ วยที่ ไ ด้ รั บ ยา enzalutamide ยัง มี quality of life
response rate ที่สูงกว่ากลุ่มได้ รับยาหลอก (48% ต่อ 18%) ส่วนผลด้ านอาการไม่พึงประสงค์พบว่ายา
enzalutamide ก่อให้ เกิดอาการเหนื่อยล้ า ท้ องเสีย hot flashes และยังพบ seizure แต่พบน้ อย (0.6%)(18)
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยทังในระยะ
้
non-metastatic
และ metastatic castration-resistant prostate cancer ระหว่ า งยา enzalutamide ขนาด 160 mg/day
และ bicalutamide ขนาด 50 mg/day โดยผู้ป่วยทัง้ 2 กลุ่ม ยังคงได้ รับ androgen deprivation therapy
และผลพบว่ า progression-free survival (PFS) ในกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ enzalutamide และกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
bicalutamide มี ค่ า เท่ า กั บ 19.4 และ 5.7 เดื อ นตามล าดับ และพบว่ า ยา enzalutamide ให้ ผ ลการ
ตอบสนองในด้ า น prostate-specific antigen และ radiographic PFS ดี ก ว่า ยา bicalutamide ในกลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็ งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย (19) จากงานวิจยั นี ้ จึงพอจะชี ้ให้ เห็นได้ ว่า enzalutamide มีผล
ในการชะลอการกาเริบของโรคได้ อย่างมีนยั สาคัญทังในกลุ
้
ม่ non-metastatic และ metastatic castrationresistant prostate cancer และน่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า bicalutamide
ยา enzalutamide มี ข้อบ่ง ใช้ ส าหรั บผู้ป่วย metastatic castration-resistant prostate cancer ที่
ใช้ ย า docetaxel ในการรั ก ษาแล้ ว แต่ไ ม่ไ ด้ ผ ล (20) แต่ย ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจ ากัด ในการรั ก ษาผู้ป่ วยที่ ใ ช้
docetaxel ร่ วมกับ abiraterone (androgen synthesis inhibitors) แล้ วไม่ไ ด้ ผล ทัง้ นี น้ ่าจะเนื่ องมาจาก
การเกิด cross-resistance ของเซลล์มะเร็ง(21)
สรุป
ปั จจุบนั ยังไม่มียาที่สามารถรักษาผู้ป่วย prostate cancer ในระยะแพร่ กระจายให้ หายขาดจาก
โรคได้ ยาที่ ใ ช้ ในการรั ก ษาเริ่ ม ต้ น คื อ leuprolide หลัง จากโรคด าเนิ น มาถึ ง ขัน้ castration-resistant
prostate cancer ควรมี การเพิ่ม ยา docetaxel หรื อยาในกลุ่ม androgen receptor antagonists ซึ่ง ยาที่
นิยมใช้ ได้ แก่ bicalutamide และ enzalutamide เพื่อยืดอายุของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ทัง้ first และ second
generation androgen receptor antagonists อาจเหนี่ ย วน าให้ ผ้ ูป่วยเกิ ด seizure เนื่ อ งจากฤทธิ์ ยับยัง้
GABAA receptors ในสมอง และอาการข้ างเคียงที่พบบ่อยคืออาการท้ องเสีย(22)
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