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Δεν έχω να δηλώσω καμία σύγκρουση
συμφερόντων σχετική με την
συγκεκριμένη παρουσίαση

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ
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• απεικόνιση-σταδιοποίηση
• βιοψία νεφρικών μαζών
• ενεργός παρακολούθηση όγκων νεφρού
• χειρουργική αντιμετώπιση
• νεφρική λειτουργία μετά τη νεφρεκτομή
• προγνωστικοί παράγοντες
• ο ρόλος της νεφρεκτομής σε μεταστατικούς
όγκους
• συστηματική θεραπεία σε μεταστατικούς όγκους
• παρακολούθηση σε μεταστατικούς όγκους

απεικόνιση-σταδιοποίηση

Νεότερες τεχνικές απεικόνισης

v Διάγνωση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων όγκων του
νεφρού, εντοπισμός επιθετικών καρκίνων
§ MP14-02: ευαισθησία και ειδικότητα 99mTc-sestamibi
SPECT/CT συγκριτικά με ιστολογικό πόρισμα
• 167 ασθενείς με συμπαγείς νεφρικές μάζες
• Διάκριση μεταξύ καλοήθων ογκοκυττωμάτων και
υβριδικών όγκων (HOCTs) από άλλους νεφρικούς όγκους
• με ευαισθησία 87% και ειδικότητα 89%

καλοήθεις όγκοι νεφρού-διάγνωση
μέσω απεικόνισης;
§ 10% των νεφρεκτομών είναι ιστολογικά
ογκοκυττώματα
§ μη αξιόπιστη η απεικονιστική ΔΔ από
χρωμόφοβο RCC
Ø μέτρηση PEER μπορεί να διακρίνει
ογκοκυτττώματα από χρωμόφοβα RCC με
ακρίβεια (συμφωνία 95% με το
παθολογοανατομικό πόρισμα)
• PEER>0.5 ➡ ογκοκύττωμα
PEER= ratio of signal intensity
differences between early and
delayed contrast phases for the
peak enhancing portion of the
tumor compared to the renal
cortex

MP19-01 (Best Poster)

καλοήθεις όγκοι νεφρού-διάγνωση
μέσω απεικόνισης
§ MP14-06: συνδυασμός βιοψίας και CT με PEER
προλαμβάνει την αφαίρεση καλοήθων όγκων νεφρού
Ø 167 ασθενείς με διάγνωση όγκου του νεφρού
• 141 υποβλήθηκαν σε βιοψία
Ø 35 PEER value (>0.55) και βιοψία θετική για ογκοκύττωμα
➡ A.S

Ø Κανείς από όσους χειρουργήθηκαν δεν είχε καλοήθη όγκο
στο παθολογοανατομικό παρασκεύασμα

υποτροπή RCC
μετά από νεφρεκτομή
PD46-08: πρώιμη υποτροπή όγκων
≥pT3a
1296 νεφρεκτομές
24% υποτροπή
στα πρώτα 2 χρόνια

1 στις 5 υποτροπές
εκτός ΘΑΚΟ

Βιοψία νεφρικών μαζών

Βιοψία νεφρικών μαζών
• Michigan Urological Surgery
Αποτελέσματα
Improvement Collaborative (MUSIC) § 5.6% μη διαγνωστικές βιοψίες
• 581 ασθενείς με όγκους ≤7cm
§ καλοήθεις (22.5%)
• 71 (12.2%) υποβλήθηκαν σε βιοψία § μάλλον κακοήθεις (5.6%)
• 60% των βιοψιών έγιναν για μάζες § Κακοήθεις (66.2%).
1-3 cm, 0% για μάζα < 1 cm, 97%
day cases
q μετά το χειρουργείο
Ø 13.1% καλοήθεις όγκοι (χωρίς
βιοψία πριν)
Ø 3.03% καλοήθεις όγκοι (με
βιοψία πριν)
Ø 15 ασθενείς (25%) με κακοήθεια
στη βιοψία τέθηκαν σε AS

Βιοψία νεφρικών μαζών
MP31-15 (Best Poster):

• Η βιοψία νεφρού μειώνει τον κίνδυνο υπερθεραπείας
καλοήθων νεφρικών όγκων (20%-30% SRM)

• Renal mass biopsy vs biopsy in other organs, why is it different only for the
kidney?

υποκατηγοριοποίηση του T1
§ είναι χρήσιμη η περαιτέρω υποκατηγοριοποίηση του T1
(T1a, T1b, T1c) για καλύτερη διαστρωμάτωση κινδύνου;
(υποψήφιοι για μερική νεφρεκτομή)
§ αναδρομική μελέτη 4710 ασθενών με cT1 RCC που
υποβλήθηκαν σε ολική ή μερική νεφρεκτομή.
• 3 ομάδες με κριτήριο το μέγεθος του όγκου
oT1a=856 (≤2cm, very low risk)
oT1b=2909 (2-5cm, low risk)
oT1c=945 (5-7cm, intermediate risk)
follow-up 39 μήνες
• primary outcome: recurrence-free survival (RFS)
• secondary outcome : overall survival (OS)

υποκατηγοριοποίηση του T1

vΠαράγοντες κινδύνου για υποτροπή: stage, grade, ηλικία, Σ.Δ
§ η υποκατηγοριοποίηση του cT1 RCC σε 3 κατηγορίες
Ø αντανακλά το διαφορετικό βιολογικό δυναμικό
Ø επηρεάζει το χειρουργικό σχεδιασμό
Ø αλλάζει το πλάνο παρακολούθησης

Ενεργός παρακολούθηση

AMLs-Ενεργός παρακολούθηση
MP14-01 (Best Poster)

• αναδρομική μελέτη, 593 AMLs, 64.8 μήνες fup,
90% των AMLs <4cm
• Ρυθμός αύξησης όγκου 0.25 cm/χρόνο,
ανεξάρτητα από μέγεθος
v5.6% έγινε παρέμβαση
Ø 27 εμβολισμοί, 2 RFA, 5 PN, 1 mTOR inhibitors.
vΕνδείξεις για παρέμβαση (διάμετρος όγκου 5.1
εκ)
• αύξηση μεγέθους (25), αιμορραγία (5), άγχος
(3) πόνος (2).

SRMs-Ενεργός παρακολούθηση
§ MP14-10: Use of delayed intervention for small renal masses
initially managed with active surveillance
• DISSRM (Delayed Intervention and Surveillance for Small Renal
Masses), 2009-2018, όγκοι < 4 εκ
Ø 371 ασθενείς σε AS, 46 (12.4%) επέλεξαν καθυστερημένη
παρέμβαση (> 1 χρόνο)
Ø Παρέμβαση λόγω:
• αύξηση > 0.5 cm/χρόνο (50%)
• επιλογή ασθενούς (48%)
Ø είδος παρέμβασης
§ 69.6% nephron-sparing surgery
§ 10.9% radical nephrectomy
§ 19.6% percutaneous cryoablation.

SRMs-Ενεργός παρακολούθηση
• Προοπτική, μη τυχαιοποιημένη, μελέτη παρατήρησης 59
ασθενών (<50) με ετερόπλευρες νεφρικές μάζες ≤2 cm,
μέσο fup 2 χρόνια
• μέση διάμετρος 1.3 cm, μέσος όγκος 1.8 cm3
• Μέση ετήσια αύξηση 0.13 cm/χρόνο (διάμετρος)
0.71cm3/χρόνο (όγκος)
• 3/59 (5%) υποβλήθηκαν σε βιοψία λόγω αύξησης
διαμέτρου
• 2 RCC ➡ thermal ablation, 1 AML)
• 2/59 (3.4%) ➡ μερική νεφρεκτομή
• 4/59 (6.8%) ➡ active treatment

Χειρουργική θεραπεία

Μερική νεφρεκτομή
αποτελέσματα ρομποτικής μερικής
νεφρεκτομής για όγκους T3a
• 100 ασθενείς, μέγεθος όγκου 7.7cm
• 6% [+] όρια, 8% Clavien grade 3-5
επιπλοκές
• Trifecta (64%):
1. [-] όρια
2. WIT < 25min,
3. καμία επιπλοκή
§

Ø Διατήρηση >90% eGFR στο 52%.
Ø 5ετής επιβίωση χωρίς υποτροπή 77%

MP37-08 (Best Poster)

νεφρική λειτουργία μετά από ριζική
νεφρεκτομή

Νεφρική λειτουργία μετά από νεφρεκτομή
§ MP-31-05: αναπλήρωση νεφρικής λειτουργίας μετά από ριζική
νεφρεκτομή
• Αναδρομική μελέτη σε 273 ριζικές νεφρεκτομές
• Αναπλήρωση νεφρικής λειτουργίας (GFR μετά/πριν) στις 2
εβδομάδες (110%), αύξηση μέχρι τους 3 μήνες (126%) και
σταθεροποίηση ως 5 χρόνια
• Αναπλήρωση νεφρικού όγκου (μεταβολή όγκου μετά/πριν) 10%
μέχρι τον 1 χρόνο
• Αύξηση λειτουργικότητας ανά μονάδα όγκου νεφρικού
παρεγχύματος 10% (0.21 - 0.23 GFR units/cm3)
Ø Αναπλήρωση νεφρικής λειτουργία μεγαλύτερη σε
o μικρότερη ηλικία
o χαμηλότερο ολικό GFR προ νεφρεκτομής
o υψηλότερο GFR του νεφρού που αφαιρέθηκε

Νεφρική λειτουργία μετά από νεφρεκτομή
• MP31-12: η πρωτεινουρία (λόγος Alb/Cr ούρων) ως
προγνωστικός παράγοντας νεφρικής λειτουργίας μετά
από νεφρεκτομή
• 1930 ασθενείς μετά από ριζική/μερική νεφρεκτομή
• μέτρια (34%) και σοβαρή (8%) πρωτεινουρία
σχετίστηκε με CKD IV (eGFR <30 ml/sec)
v Urinary Albumin/Creatinine Ratio
(UACR)
• Χαμηλή-φυσιολογική: <30 mg/g
• μέτρια: 30-300 mg/g
• σοβαρή: > 300 mg/g

CRP ως προγνωστικός παράγοντας ΧΝΝ
μετά το χειρουργείο
§ Αναδρομική μελέτη 2.693 ασθενών που υποβλήθηκαν σε
ριζική ή μερική νεφρεκτομή (2006-2017)
• Ομάδα : φυσιολογική CRP (≤0.5mg/L) πριν την επέμβαση
• Ομάδα Β: αυξημένη CRP (>0.5mg/L)
Ø συσχέτιση αυξημένης CRP με μεγαλύτερους όγκους (6.14.0 εκ p<0.001)
Ø ⬆ CRP, ηλικία, African American φυλή
= διπλάσιος κίνδυνος για ΧΝΝ [eGFR<45 (p<0.001), eGFR<30
(p<0.001)]
• καμία συσχέτιση με είδος επέμβασης (partial/radical)
ü αυξημένη CRP μτχ
τακτικό follow up με νεφρολόγο

CRP σε μεταστατική νόσο
§

MP25-09: CRP flare (25%) σχετίστηκε με καλύτερη
ανταπόκριση σε Nivolumab (35% μείωση όγκου) σε
σύγκριση με CRP responders (8% μείωση όγκου) and μη CRP
responders (19% αύξηση όγκου)

Υπέρταση μετά από μερική/ριζική
νεφρεκτομή
MP42-13 (Best Poster)

• Medicare, 9.207 (RN), 4.686 (PN), 10 χρόνια follow up
• Ριζική νεφρεκτομή σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης υπέρτασης ή επιδείνωσης υπέρτασης σε
σύγκριση με μερική νεφρεκτομή

N=3.106
HR 1.40

N=6.250
HR 1.18

Μεταστατική νόσος-συστηματική
θεραπεία, νεφρεκτομή ή και τα δύο ;

Μεταστατική νόσος-συστηματική
θεραπεία, νεφρεκτομή ή… και τα δύο ;

πριν το 2006

μετά το 2006

Τι προσφέρει η ογκομειωτική νεφρεκτομή;
• Ελάττωση καρκινικών κυττάρων και
κλόνων, βελτίωση της δράσης των Τλεμφοκυττάρων
• Μείωση πιθανότητας νέων
μεταστάσεων
• πλήρη εκτομή σε ολιγομεταστατική
νόσο
• Βελτιωμένη φαρμακοκινητική, καλύτερη
ανταπόκριση στη θεραπεία
• άρση ανοσοκαταστολής και νέοαγγειογένεσης
• συμπτωματική βελτίωση, αποφυγή
τοπικών επιπλοκών και
παρανεοπλασματικών συνδρόμων

Ø CN

προσφέρει βελτιωμένη συνολική επιβίωση σε
ασθενείς με mRCC σε 10 μη τυχαιοποιημένες
μελέτες
Ø στην μοναδική ωστόσο τυχαιοποιημένη μελέτη
(CARMENA) η συνολική επιβίωση με μονοθεραπεία
με sunitinib δεν είναι χειρότερη σε σύγκριση με
νεφρεκτομή ακολουθούμενη από sunitinib.

Bhindi B et al, J Urol 2019

Ογκομειωτική νεφρεκτομή-CARMENA
§ τυχαιοποιημένη,non inferiority, μελέτη
φάσης 3 σύγκρισης:
o νεφρεκτομής (CN) + sunitinib
o μόνο sunitinib
• καταληκτικό σημείο συνολική επιβίωση
• 450 ασθενείς mRCC ενδιάμεσου/υψηλού
κινδύνου
ØΗ επιβίωση των ασθενών με sunitinib
μόνο (18.4 μήνες) δεν ήταν κατώτερη από
την επιβίωση των ασθενών που
υπεβλήθησαν σε CN+sunitinib (13.9 μήνες)

CARMENA-κριτική της μελέτης
👎 Στρατολόγηση: >8 χρόνια, πλειοψηφία ασθενών από Γαλλία,
συνολικά <1% των επιλέξιμων ασθενών μπήκαν στη μελέτη

👎 Επιλογή ασθενών, διαστρωμάτωση κινδύνου
• 40% poor risk ασθενείς στην ομάδα νεφρεκτομής
• τα κριτήρια Motzer αφορούν πρόγνωση επιβίωσης σε ασθενείς με
mRCC αλλά όχι κριτήρια ανταπόκρισης στην ογκομειωτική
νεφρεκτομή

🤔 Το sunitinib είχε πάψει να είναι το standard of care ήδη από τα
τελευταία χρόνια της μελέτης
👎 «επιμόλυνση» δείγματος
• Στην ομάδα CN+sunitinib : 7.1% δεν υποβλήθηκαν σε νεφρεκτομή
και 17% δεν έλαβαν sunitinib
• Στην ομάδα sunitinib : 4.9% δεν έλαβε ποτέ sunitinib ενώ 17%
υποβλήθηκε σε νεφρεκτομή

👎 Στατιστική μεθοδολογία (non inferiority)

Ογκομειωτική νεφρεκτομήCARMENA follow up
§ follow-up 61.5 μήνες επιβεβαίωσε ότι η CN δεν υπερτερεί του sunitinib
(MSKCC ή IMDCC risk groups)
• International mRCC Database Consortium (IMDC) κριτήρια
Χρόνος από τη διάγνωση

< 1 έτος

Performance status (Karnofsky)

< 80%

Αιμοσφαιρίνη

< κατώτερα όρια

Ασβέστιο ορού

>10 mg/dL

Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων

> ανώτερα φυσιολογικά όρια

Αιμοπετάλια

> ανώτερα φυσιολογικά όρια

Ø Άμεση CN έχει ένδειξη σε ασθενείς με μόνο 1 παράγοντα

κινδύνου, ιδιαίτερα εάν έχουν μονήρη μετάσταση

Ογκομειωτική νεφρεκτομήCARMENA follow up
§ αποτελέσματα καθυστερημένης νεφρεκτομής (dCN) μετά
από αρχική θεραπεία με sunitinib συγκριτικά με μόνο
θεραπεία με sunitinib.
Ø από τους 708 ασθενείς, 53 (7.5%) υποβλήθηκαν σε
καθυστερημένη νεφρεκτομή (dCN) σε μέσο χρόνο 6.5 μηνών
από τη διάγνωση
Ø οι ασθενείς της καθυστερημένης νεφρεκτομής (dCN group)
είχαν
üκαλύτερο performance status
üενδιάμεσο κίνδυνο κατά IMDC
üλιγότερες μεταστατικές εστίες
üΚαλή αρχική ανταπόκριση στo sunitinib

Ογκομειωτική νεφρεκτομήCARMENA follow up

Ø Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε «καθυστερημένη»
νεφρεκτομή μετά από sunitinib είχαν καλύτερη επιβίωση
χωρίς αποτυχία θεραπείας και καλύτερη συνολική επιβίωση

Μεταστατική νόσος-συστηματική
θεραπεία ή νεφρεκτομή ή και τα δύο ;

η βιολογία του όγκου

Cytoreductive nephrectomy

Systemic therapy
39

Ογκομειωτική νεφρεκτομήτι θέλουν οι ασθενείς
§ MP25-13: Kidney Cancer Research Alliance (KCCure) survey
στα κοινωνικά δίκτυα και το website
§ “The CARMENA trial presented recently at ASCO found that for kidney
cancer patients diagnosed with metastatic disease, there is no overall
survival benefit of having a nephrectomy prior to starting systemic
therapy. Knowing that information, would you still want to have a
nephrectomy at diagnosis if you were metastatic?”

• 210 ασθενείς απάντησαν
πάνω από 7 στους 10 θα επέλεγαν νεφρεκτομή
20% ασθενών ήδη υπό συστηματική θεραπεία θα
προτιμούσαν νεφρεκτομή

Ογκομειωτική νεφρεκτομή-συμπεράσματα

Ø Low risk, low volume, ολιγομεταστατικοί: CN
Ø Intermediate risk: αρχικά συστηματική θεραπείακαθυστερημένη CN σε καλή ανταπόκριση ή σε
τοπικά συμπτωματικό όγκο
Ø Poor risk: δεν ενδείκνυται, μάλλον επιβλαβής

Μεταστατική νόσος-συστηματική
θεραπεία
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Immunotherapy

IFN-a
IL-2
Vaccines
Immune Checkpoint Inhibitors
•

• Nivolumab/Pembrolizumab
Avelumab/Atezolizumab/Durvalumab
• Ipilimumab/Tremelimumab

Targeted Therapy

Bevacizumab
Tyrosine Kinase Inhibitors
• Sunitinib
• Sorafenib
• Pazopanib
• Axitinib
• Lenvatinib
• Cabozantinib
• Tivozanib

mTOR Temsirolimus/Everolimus
43

CHECKMATE-214

§ Μελέτη φάσης III, 1.096 ασθενείς
Ø nivolumab + ipilimumab (550)
η πλειοψηφία intermediate ή poor risk
Ø sunitinib (546)
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Targeted Therapy

Immunotherapy

IFN-a
IL-2
Vaccines
Immune Checkpoint Inhibitors
•

• Nivolumab/Pembrolizumab
Avelumab/Atezolizumab/Durvalumab
• Ipilimumab/Tremelimumab

Bevacizumab
Tyrosine Kinase Inhibitors
• Sunitinib
• Sorafenib
• Pazopanib
• Axitinib
• Lenvatinib
• Cabozantinib
• Tivozanib

mTOR Temsirolimus/Everolimus
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IMOTION-151
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IMOTION-151
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IMOTION-151
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Rini BI, et al. Ann Oncol. 2018;29(Suppl 8): Abstract LBA31.
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KEYNOTE-426
• This trial was an international, multi-institutional open label phase III trial
evaluating the efficacy and safety of pembrolizumab + axitinib versus
sunitinib as first-line therapy.
• 432 patients with newly diagnosed or recurrent stage IV clear cell RCC and
no previous systemic treatment were randomized to pembrolizumab 200mg
IV Q3 weeks plus axitinib 5mg PO BID and 429 patients randomized to
sunitinib 50mg PO daily.
• At this first interim analysis, patients had a median follow up of 13
months. Pembrolizumab with axitinib significant improved OS (HR 0.53,
95%CI 0.38-0.74; 12-month rate 89.9% vs 78.3%), PFS (HR 0.69, 95%CI 0.570.84; median 15.1 vs 11.1 months), and ORR (59.3% vs 35.7%; p< 0.0001)
compared to sunitinib.
• In subgroup analyses, outcome benefit was demonstrated in the
pembrolizumab + axitinib cohort in all IMDC risk groups and PD-L1
expression positivity. Higher grade (3-5) adverse effects were seen in 63% of
patients in the pembrolizumab + axitinib cohort compared to 58% in the
sunitinib arm.
52

KEYNOTE-426: Study design
Eligibility:

• clear-cell
mRCC
• No prior
systemic
therapy
• KPS ≥ 70%
• Measurable
disease per
RECIST 1.1
Stratification:
• IMDC risk group

R
A
N
D
O
M
I
S
E
D
1:1

Pembrolizumab
200 mg IV Q3W +
Axitinib 5 mg BID
(N=432)

Sunitinib 50 mg
QD (N=429)

861 PATIENTSRANDOMISED
Treatment until PD, intolerable toxicity, or
patient/investigator decision

Outcome Measures
Primary:
• OS
• PFS per RECIST 1.1, as
assessed by BICR
Secondary:
• ORR per RECIST 1.1, as
assessed by BICR
• DCR per RECIST 1.1, as
assessed by BICR
• Adverse Events
• DOR per RECIST 1.1, as
assessed by BICR

BICR, blinded independent central review; BID, twice-a-day; DCR, disease control rate; DOR, duration of response; IMDC, international metastatic renal cell carcinoma
database consortium; KPS, karnofsky performance status; mRCC,metastatic renal cell carcinoma; ORR, objective response rate; OS, overall survival; PD, peritoneal
5
dialysis; PFS, progression free survival; Q3W, every three weeks; QD,once-a-day; RECIST, response evaluation criteria in solid tumours.
Powles T, et al. Presented at ASCO GU2019, Abstract number543

KEYNOTE-426: FIRST INTERIM ANALYSIS
Pembrolizumab +
Axitinib
(N=432)

Sunitinib
(N=429)

Overall Survival, % (12 months)
Benefit vs. Sunitinib Hazards ratio
(95% CI)
P value

89.9

78.3

Median Progression Free Survival
(Months)
Benefit vs. Sunitinib Hazards ratio
(95% CI)
P value

15.1

Objective ResponseRate
P value
Median duration of response(Months)

59.3

0.53 (0.38 – 0.74)
<0.0001

11.1
0.69 (0.57 – 0.84)
=0.0001
35.7
<0.0001

Not reached

15.2

Grade 3-5 toxicities were similar for bothdrugs.
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KEYNOTE-426: CONCLUSIONS
• Pembrolizumab + Axitinib provided superior OS, PFS, and ORR compared
to Sunitinib
• Manageable safety in patients with previously untreated, advanced, or
metastatic ccRCC
• Pembrolizumab + Axitinib benefit was observed in all subgroups tested
(includes all IMDC risk and PD-L1 expression subgroups)
• Pembrolizumab + Axitinib can be considered as one of the standard of
care options in this patient demographic

ccRCC, clear cell renal cell carcinoma; IMDC, international metastatic renal cell carcinoma database consortium; OS, overall survival;
ORR, objective response rate; PD-L1, programmed death-ligand 1; PFS, progression free survival
Powles T, et al. Presented at ASCO GU2019, Abstract number543

7

1ST-LINE PEMBROLIZUMAB MONOTHERAPY
FOR ADVANCED nccRCC: RESULTS FROM
KEYNOTE-427 COHORT B
McDermott DF, et al. Abstract #546

nccRCC, non-clear cell renal cell carcinoma
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KEYNOTE-427: STUDY DESIGN
Eligibility (Cohort B):
• Histologically
confirmed non-clear
cell RCC
• Newly diagnosed
Stage IV RCC
• Noprior systemic
therapy
• KPS ≥ 70% within 10
days prior to
treatment
• Measurable disease
per RECIST1.1

OutcomeMeasures
Primary:
• Objective Response Rate (ORR) per
RECIST 1.1 , as assessed by BICR

Pembrolizumab
200 mg IVQ3W
x35 cycles (~2 yrs)
(N=165)

165 PATIENTS (Cohort B)
Treatment until PD, intolerable toxicity,
or patient/investigatordecision

Secondary:
• Duration of Response (DOR) per
RECIST 1.1, as assessed by BICR
• Disease Control Rate (DCR) per
RECIST 1.1, as assessed by BICR
• Progression Free Survival (PFS)per
RECIST 1.1, as assessed by BICR
• Overall Survival (OS)
• Adverse Events(AE)

Clinical trial
identification: NCT02853344
BICR, blinded independent central review; KPS, Karnofsky performance status; peritoneal dialysis; Q3W,every three weeks; RCC, renal cell carcinoma;RECIST,
response evaluation criteria in solid tumours.
McDermottDF, et al. Presented at ASCO GU2019, Abstract number546
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KEYNOTE-427: PATIENT DEMOGRAPHICS
Patient Demographics

N=165

aRCCClassification

N(%)

Papillary
Chromophobe
Unclassified

118 (72%)
21 (13%)
26 (16%)

IMDCRiskGroup
Favorable
Intermediate/Poor

32%
68%

PD-L1
Negative
Positive

38%
62%

aRCC, advanced renal cell carcinoma; IMDC, International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium, PD-L1, programme death-ligand 1
McDermottDF, et al. Presented at ASCO GU2019, Abstract number546
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KEYNOTE-427: RESULTS
Pembrolizum
ab N=165
Overall Objective Response Rate, % (95%CI)
Complete Response, N(%)
Partial Response, N(%)

24.8% (18.5 – 32.2)
8 (4.8%)
33 (20%)

ORR by nccRCC subtype (95% CI)
Papillary
Chromophobe
Unclassified

25.4% (17.9 – 34.3)
9.5% (1.2 – 30.4)
34.6% (17.2 – 55.7)

ORR by IMDCRisk Group(95% CI)
Favorable
Intermediate/Poor

28.3% (16.8 – 42.3)
23.2% (15.8 – 32.1)

ORR by PD-L1+ [CPS≥1] (95% CI)
CPS≥1
CPS<1
Medianduration of response(Months)

33.3% (24.3 – 43.4)
10.3% (3.9 – 21.2)
Not Reached

aRCC, advanced renal cell carcinoma; CI, confidence interval; CPS, combined positive score; IMDC, International Metastatic Renal Cell Carcinoma
Database Consortium; nccRCC, non-clear cell renal cell carcinoma; ORR, objective response rate; PD-L1, programme death-ligand1
McDermottDF, et al. Presented at ASCO GU2019, Abstract number546
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KEYNOTE-427: CONCLUSIONS
• Single agent Pembrolizumab showed encouraging activity in
nccRCC, especially in papillary or unclassified histologies
• Safety was as expected

aRCC, advanced renal cell carcinoma; nccRCC, non-clear cell carcinoma
McDermottDF, et al. Presented at ASCO GU2019, Abstract number546
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KEYNOTE-426
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CheckMate 914
Nivo&Ipi σε locally advanced-high risk RCC
v ως τώρα οι μελέτες με στοχευμένες θεραπείες (sutent,

sorafenib, axitinib, pazopanib) μετά νεφρεκτομή για locally
advanced/high risk RCC ήταν είτε αρνητικές είτε οριακά
θετικές με σημαντικές παρενέργειες.
Ø CheckMate 914 - επικουρική θεραπεία με nivolumab &
ipilimumab vs placebo
• ccRCC μετά ριζική ή μερική νεφρεκτομή, > T2a high grade
και N1M0
• primary endpoint : disease-free survival,
• secondary endpoints : 5-year OS
• Αποτελέσματα το 2022
62

Παρακολούθηση σε μεταστατική νόσο;

63

AS σε mRCC
v έχει νόημα η καθυστέρηση της συστηματικής θεραπείας
σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με χαμηλό φορτίο όγκου ή
αργά εξελισσόμενη νόσο
Ø σύγκριση AS με άμεση συστηματική θεραπεία
• Canadian Kidney Cancer information system (14 κέντρα στον
Καναδά) 2011-2016
§ κριτήρια AS
1. έναρξη συστηματικής θεραπείας ≥6 μήνες από τη
διάγνωση mRCC
2. Να έχουν επιβιώσει > 1 χρόνο χωρίς συστηματική
θεραπεία για mRCC
64

AS σε mRCC
Ø 863 πληρούσαν τα κριτήρια AS (ομάδα A)
Ø848 έλαβαν άμεσα συστηματική θεραπεία (ομάδα B)
• οι ομάδες δεν ήταν συγκρίσιμες
• 5-ετής επιβίωση σημαντικά καλύτερη στην ομάδα AS (70.2%
vs. 32.1%, p < 0.0001).

65

Καρκίνος νεφρού
Ø αποκτούμε αξιόπιστη απεικονιστική διαφορική διάγνωση
ογκοκυττωμάτων και καλοήθων όγκων νεφρού από RCC-λιγότερες
νεφρεκτομές
Øη χρήση της βιοψίας νεφρικών μαζών παραμένει χαμηλή παρά την
πολύ καλή διαγνωστική της ακρίβεια
Øη AS παραμένει ασφαλής επιλογή σε AML-SRMs με πολύ μικρά
ποσοστά παρέμβασης
Øη ρομποτική μερική νεφρεκτομή είναι ασφαλής σε επιλεγμένους
ασθενείς με όγκους >Τ2
Øη πρωτεινουρία μετά νεφρεκτομή προδιαγράφει ΧΝΑ
Øη ογκομειωτική νεφρεκτομή έχει ακόμη θέση στον mRCC σε low riskολιγομεταστατικούς ασθενείς με καλή ανταπόκριση στη
συστηματική θεραπεία
ØΤο τοπίο στον mRCC θα συνεχίζει να αλλάζει με διάφορους
συνδυασμούς TKIs-PDL-1 Inhibitors και σε πρωιμότερα στάδια της
πάθησης

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

6
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θεματολογία
• MRI στην εντοπισμένη νόσο (θεραπεία, ενεργός
παρακολούθηση)
• PSMA/PET CT στη διάγνωση εντοπισμένης νόσου
και βιοχημικής υποτροπής
• Ριζικές θεραπείες (προστατεκτομήακτινοθεραπεία) σε ολιγομεταστατική νόσο
• πόσο μπορεί να καθυστερήσει μια ριζική
προστατεκτομή
• mHNCaP - μελέτες ENZAMET και ΤITAN
• mCRPC- μελέτες ProFOUND και CARD
6
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MRI και PET/CT στον
εντοπισμένο CaP

6
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MRI-targeted therapies for prostate cancer
ready for prime time?
Ø η MRI «χάνει» κλινικά σημαντικούς καρκίνους
v σε 588 Ρ.Π μετά από «αρνητική» mpMRI, ~60% είχαν κλινικά σημαντική νόσο.
• 22% βλαβών > 2 cm δεν ανιχνεύθηκαν
• 25% των όγκων GG3- 5 δεν ανιχνεύθηκαν
• 17% των “κλινικά σημαντικών» Pca δεν διαγνώστηκε

Ø η MRI δεν μπορεί να προβλέψει την εξωκαψική επέκταση
• Ευαισθησία και ειδικότητα 58% και 68%
• καμία συσχέτιση με θετικά χειρουργικά όρια

Ø η MRI υποεκτιμά τον όγκο της βλάβης
• κατά ~2 mm, ή περισσότερο σε βλάβες PIRADS
score 4 ή GG 2-5.
• Συνιστάται επέκταση των ορίων της εστιακής
θεραπείας κατά ~1 cm
“The patient may not be cancer-free – but they will hopefully be free of cancer death.”
7
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In the Decade of MRI Based Active Surveillance,
When Do Biopsy Upgrading Rates Stabilize?

Ø Προοπτική μελέτη 288 ασθενών υπό AS
Gleason 3+3 (73%), Gleason 3+4 (27%)
• MRI fusion+συστηματικές βιοψίες
• μέσο follow up 32.6 μήνες
• 4.8% η πιθανότητα upgrading το χρόνο
• 2.3% των ασθενών σε A.S θα διαγνωστούν με
κλινικά σημαντική νόσο κάθε χρόνο
• upgrading σταθεροποιείται στα 5 χρόνια σε
A.S

“mpMRI cannot be used as a stand-alone tool to trigger follow-up biopsies
efforts to define and standardise radiological progression during AS”
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The Role of 68Ga-PSMA PET-CT in Initial Staging
of Treatment-Naïve High-Risk Prostate Cancer

• Σύγκριση 68Ga-PSMA PET/CT με καθιερωμένες απεικονιστικές
μεθόδους σε νεοδιαγνωσμένους high-risk CaP.
• 72 ασθενείς με high-risk CaP, μέσο PSA 42 ng/mL , GGG ≥2.
• σταδιοποίηση με 68Ga-PSMA PET/CT και κλασική απεικόνιση
• Σε 15/72 ασθενείς (21%) υπήρξε διαφορά στα ευρήματα
• το PSMA ανίχνευσε 12 νέα ευρήματα σε 9 ασθενείς με
«φυσιολογική» κλασική απεικόνιση.
• 8 πυελικούς λεμφαδένες, 2 εξωπυελικούς λεμφαδένες, 2 οστικές meta.
• απέκλεισε την ύπαρξη μεταστάσεων σε 6 ασθενείς.

7
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PSMA Uptake on 68Ga-PSMA-11-PET/CT
Positively Correlates with Prostate Cancer
Aggressiveness
• Συσχέτιση uptake σε PSMA/PET CT (SUVs max-mean) με
κλινικά χαρακτηριστικά CaP– Gleason, T στάδιο, PSA,
μέγεθος όγκου.
• Αναδρομική μελέτη 51 ασθενών με PSMA PET/CT πριν Ρ.Π.
• Θετική συσχέτιση SUVmax and SUVmean με
• Gleason score (SUVmax p<0.01, SUVmean p<0.01)
• PSA (SUVmax p<0.01, SUVmean p<0.01)
• Μέγεθος όγκου (SUVmax p<0.01, SUVmean p<0.01).
• όριο SUVmax στο 8.4 και SUVmean 6.8 : καλύτερη
προγνωστική ικανότητα για διάγνωση intermediate/high
risk CaP

7
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PSMA-11 PET/CT Detects Prostate Cancer at Early
Biochemical Recurrence with Superior Detection
Rate and Reader Agreement
• Πρώτη συγκριτική μελέτη φάσης III μεταξύ 18F-fluciclovine
(FACBC) και 68Ga-PSMA-11 (PSMA) PET/CT σε βιοχημική
υποτροπή μετά από ΡΠ.
• 50 ασθενείς με ΒΥ (PSA 0.50 ng/m, 0.2-2.0 ng/ml) πριν salvage
therapy υποβλήθηκαν σε FACBC και PSMA PET/CT scans.

7
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Ριζικές θεραπείες
(προστατεκτομή-ακτινοθεραπεία)
σε ολιγομεταστατική νόσο

7
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EAU Guidelines 2019

Systemic Therapy for Advanced or Metastatic
Prostate cancer: Εvaluation of Drug Efficacy
(STAMPEDE)

STAMPEDE-αποτελέσματα
§ ακτινοθεραπεία + ADT ΔΕΝ βελτίωσε
την συνολική επιβίωση (0.92, 0.80–
1.06; p=0.266) σε μη επιλεγμένους
ασθενείς
§ βελτίωσε ωστόσο την
* Failure

free survival=χωρίς υποτροπή,
χωρίς προσθήκη άλλης συστηματικής θεραπείας

Parker C, et al. The Lancet 2018

STAMPEDE-αποτελέσματα
ü στους ασθενείς με

χαμηλό μεταστατικό
φορτίο η συνολική
επιβίωση βελτιώθηκε (81%
έναντι 73% σε 3 χρόνια) με
προσθήκη
ακτινοθεραπείας
Ø

πρόσθετο όφελος
με ακτινοθεραπεία
στις μεταστάσεις;

Parker C, et al. The Lancet 2018

TRoMbone: Radical Prostatectomy in
Oligometastatic prostate cancer

• Ολιγομεταστατικός καρκίνος προστάτη (1-3
σκελετικές meta) ηλικία < 75, ECOG PS 01,τυχαιοποίηση σε
Øριζική προστατεκτομή και εκτεταμένη πυελική
λεμφαδενεκτομή (σε 3 μήνες από έναρξη ADT)
ØADT μόνo (docetaxel allowed)

• 176 screened ➡ 71 eligible ➡ 51 randomized ➡
• 24 ριζικές προστατεκτομές (1/2 είχαν πάρει docetaxel
πριν) από 8 διαφορετικούς χειρουργούς
8
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TRoMbone: Radical Prostatectomy in
Oligometastatic prostate cancer
Ø 100%

ρομποτικές προστατεκτομές!
• Καμία μετατροπή σε ανοικτή, 1 κάκωση ορθού
(επιδιόρθωση σε πρώτο χρόνο-μετάγγιση)
Ø Χειρουργικές δυσκολίες (i) αποφυγή κάκωσης
ορθού (ii) παρασκευή ενδοπυελικής περιτονίας (iii)
λεμφαδενεκτομή
• 43% θετικά χειρουργικά όρια, (~15-20%)
• 78% των ασθενών pT3b
• Καμία διαφορά στην ποιότητα ζωής!
8
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STAMPEDE ARM M
Surgery or radiotherapy + ADT in M1CaP

8
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πόσο μπορεί να καθυστερήσει
μια ριζική προστατεκτομή ;
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Evaluating the Impact of Length of Time from Diagnosis to
Surgery in Patients with Unfavorable Intermediate to Very
High-Risk Clinically Localized Prostate Cancer
§ 2303 high risk (GG ≥3) ασθενείς υποβλήθηκαν
σε Ρ.Π:
• 1244 GG-3 (54%), 608 (26%) GG-4, 451 (20%)
GG-5.
A) 72% Ρ.Π μέσα σε 3 μήνες από τη βιοψία
B) 28% Ρ.Π μεταξύ 3-6 μηνών από τη βιοψία
• καμία διαφορά στην ανάγκη για επικουρική
θεραπεία
• Σε 1568 ασθενείς με 1 χρόνο follow-up δεν
υπήρξε καμία διαφορά στην επιβίωση χωρίς
βιοχημική υποτροπή ανεξάρτητα από Grade
Group
Gupta N et al, BJUInt 2019
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De novo metastatic prostate cancer
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mHSPC STUDIES: OVERVIEW
Enzalutamide Studies
ARCHES1

ENZAMET2

TITAN3

Design

Randomized, double-blind, phase3

Randomized, open-label, phase3

Randomized, double-blind, phase3

N

1,150

1,125

1,052

Treatment

EnzaIutamide + ADT (n=574) vs.
placebo + ADT (n=576)

EnzaIutamide+ ADT (n=563) vs.
NSAA + ADT(n=562)

Apalutamide + ADT (n=525) vs.
placebo + ADT (n=527)

denovo
70% (EnzaIutamide arm) vs.63%
Metastatic (control arm)

62% (EnzaIutamide arm) vs.67%
(control arm)

78% (apalutamide arm) vs. 84%
(control arm)

High
Volume[

62% (EnzaIutamide arm) vs. 65%
(control arm)

52% (EnzaIutamide arm) vs. 53%
(control arm)

62% (apalutamide arm) vs. 64%
(control arm)

Docetaxel

Prior docetaxel: 18% (EnzaIutamide
arm) vs. 18% (controlarm)

Concomitant docetaxel[b]: 45%
(EnzaIutamide arm) vs. 44% (control
arm)

Prior docetaxel: 11% (apalutamide
arm) vs. 10% (controlarm)

a]

Primary
rPFS= HR 0.39
OS= HR0.67
rPFS HR=0.48, OS = HR0.67
Endpoi
[a] High volume was defined as metastases involving the viscera or, in the absence of visceral lesions, ≥4 bone lesions, ≥1 of which must be in abony
nt

structure beyond the vertebral column and pelvic bone in ARCHES and ENZAMET,and as visceral metastases and ≥1 bone lesion, or ≥4 bone lesionswith
≥1 outside the axial skeleton inTITAN.1-3
[b] The early administration of docetaxel with testosterone suppression was permitted in protocol version 2 as a stratification factor before randomization,
according to evidence showing improved survival with thisapproach.2
ADT, androgen deprivation therapy; HR, hazard ratio; mHSPC, metastatic hormonesensitive prostate cancer; NSAA, nonsteroidal antiandrogen; rPFS, radiographic progression free
survival; OS, overallsurvival.
1. Armstrong A, et al, J Clin Oncol. 2019 Jul 22 [DOI: 10.1200/JCO.19.00799]; 2. Davis ID et al. NEngl J Med.2019;381:121-31;
3. Chi KN, et al. NEngl J Med.2019; 381:13-24.

ANZUP ENZAMET

Overall survival (OS) results of a phase III randomized trial of standard-of-care therapy with or
without enzalutamide for metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC): ENZAMET
(ANZUP 1304), an ANZUP-led international cooperative group trial.
(Sweeney, C.), LBA2 (Late Breaking Abstract)
•

ENZAMET assessed the effects of enzalutamide (ENZA), a potent androgen receptor (AR)
inhibitor, versus a nonsteroidal anti-androgen (NSAA: bicalutamide, nilutamide, or
flutamide) in addition to SOC (ADT with or without early DOC) in mHSPC

•

ENZA significantly improved OS (HR: 0.66 (0.51-0.86), p = 0.0016) when added to SOC in
mHSPC. The treatment effect appeared to be lower in pts selected for early docetaxel
treatment. Serious treatment-emergent adverse events occurred in 42% of pts on ENZA vs
34% pts on NSAA, corresponding to treatment durations.

•

Independent study

OVERALL SURVIVAL (OS) RESULTS OF A PHASE III
RANDOMIZED TRIAL OF STANDARD OF CARE THERAPY
WITH OR WITHOUT ENZALUTAMIDE FOR METASTATIC
HORMONE SENSITIVE PROSTATE CANCER (mHSPC)
ENZAMET (ANZUP 1304):
AN ANZUP-LED INTERNATIONAL CO-OPERATIVE GROUP TRIAL
(NHMRC CTC, CCTG, CTI, DFCI)
Christopher Sweeney, Andrew Martin, Robert Zielinski, Alastair Thomson, Thean Hsiang Tan,
Shahneen Sandhu, M. Neil Reaume, David Pook, Francis Parnis, Scott North, Gavin Marx,
John McCaffrey, Ray McDermott, Nicola Lawrence, Lisa Horvath,
Mark Frydenberg, Simon Chowdhury, Kim Chi,
Martin Stockler, Ian Davis
Christopher Sweeney, MBBS

Μεταστατικός ευνουχοευαίσθητος καρκίνος προστάτη
(mHSPC)
• Ως το 2014 οι µοναδικές επιλογές ήταν στέρηση ανδρογόνων (LHRH-analogues ± µη στεροειδή
αντιανδρογόνα
• Όσο µεγαλύτερο το φορτίο νόσου τόσο µικρότερη η επιβίωση
• Από το 2014 βελτίωση στη συνολική επιβίωση στον mHSPC overall survival (OS) from agents with
survival benefits in castration-resistant prostate cancer (CRPC)
• Docetaxel (a cytotoxic chemotherapy, microtubule spindle inhibitor) 4,5,6,7
• Abiraterone (a C17,20 lyase inhibitor, decreases extragonadal androgens) 8,9,10,11
• Enzalutamide: potent direct AR inhibitor with OS benefit in CRPC12,13
• Enzalutamide improves rPFS in mHSPC (± prior docetaxel) [ARCHES]14
• Apalutamide improves rPFS and OS in mHSPC (± prior docetaxel): [TITATN] 15
ENZAMET: first mHSPC trial to report OS data of enzalutamide + testosterone suppression and
outcomes if patients also received concurrent docetaxel

1Huggins

and Hodges Cancer Res 1941; 2Tangen et al J. Urol, 2012; 3Millikan et al J.Clin Oncol, 2008; 4Tannock et al NEJM, 2004;
5Petrylak et al NEJM, 2004; 6Sweeney et al NEJM 2015;7James et al Lancet 2015; 8Debono et al NEJM 2011,
9Ryan et al Lancet Oncology 2015; 10Fizazi et al NEJM 2017, 11James et al NEJM 2017,
12Scher et al NEJM 2012, 13Beer et al NEJM 2014, 14Armstrong et al GUASCO 2019; 14 Chi et al ASCO 2019

Christopher Sweeney, MBBS

ENZAMET - υπόθεση
vη προσθήκη ενζαλουταμίδης (με ή χωρίς ταυτόχρονη
θεραπεία με docetaxel) στον ανδρογονικό αποκλεισμό
στον μεταστατικό ευνουχοευαίσθητο καρκίνο του
προστάτη θα
• παρατείνει τη συνολική επιβίωση
• περισσότερο από την προσθήκη ενός μη
στεροειδούς αντιανδρογόνου

Christopher Sweeney, MBBS
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Κριτήρια εισαγωγής
v Μεταστατικός καρκίνος προστάτη
• Μετά από βιοψία ή
• Κλινική εικόνα συμβατή με CaP (PSA > 20 και meta)
v Προηγηθείσα θεραπεία με ADT
• μέχρι 3 μήνες πριν την τυχαιοποίηση
• επικουρική ακτινοθεραπεία που ολοκληρώθηκε >12 μήνες πριν
v συννοσηρότητα
• ECOG PS: 0-2
• CrCl > 30 mL/min; χολερυθρίνη < 1.5 ULN
• Απουσία σοβαρής καρδιαγγειακής νόσου
• Απουσία σπασμών ή καταστάσεων που προδιαθέτουν σε
σπασμούς
Christopher Sweeney, MBBS

ENZAMET σχεδιασμός
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ
Μεταστατικό φορτίο*
-High vs Low
θεραπεία με
docetaxel
NAI/OXI
ECOG PS
- 0-1 vs 2
Οστεοπροστατευτικοί
παράγοντες
-NAI/OXI
Συν-νοσηρότητες

R
A
N
D
O
M
I
Z
E
D

ARM A:
ADT + standard NSAA

ARM B:
ADT+Enzalutamide (160
mg/d)

•
•
•
•

12
εβδοµάδες

Μετάπτωση σε
CRPC

12
εβδοµάδες

Παρακολούθηση
χρόνου ως
υποτροπή και
συνολική
επιβίωση

👍 ADT ως 3 µήνες πριν την τυχαιοποίηση και 2
κύκλοι docetaxel
👎 διακοπτόµενος ADT, cyproterone
αντιανδρογόνα: bicalutamide, nilutamide, flutamide
*High volume: συµπαγείς µεταστάσεις και/ή 4 ή
περισσότερες οστικές meta (τουλάχιστον 1 εκτός
αξονικού σκελετού)
Christopher Sweeney, MBBS

Davis ID, et al. N Engl J Med. 2019

Study Endpoints
• Primary Endpoint
• Overall survival

• Secondary Endpoints
• Prostate specific antigen progression free survival (includes clinical
progression if occurs first, PCWG2)
• Clinical progression free survival (imaging, symptoms, signs)
• Adverse events (CTCAE v4.03)
• Health related quality of life (EORTC QLQ C-30, PR-25 and EQ-5D-5L)
• Health outcomes relative to costs
PCWG2: Prostate Cancer Working Group Criteria version 2
CTCAE: NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events
Christopher Sweeney, MBBS

Statistical Design and History of Amendments
Intent to treat analysis, 1,100 patients and 470 deaths; > 80% power to detect a 25%
reduction in the hazard of death (HR 0.75), with a 2-sided type 1 error rate of 0.05 (with
all versions)

Date
Sample size
Purpose
Enrollment

Version 1

Version 2

Version 3

March 2014

November 2014

March 2018

1,100

1,100

1,100

IA with 67% of
events

To allow early
docetaxel*

Added IA with 50% and 80% of
planned 470 events**

0

88

1,125 patients by March 2017
prior to any IA

IA: Interim Analyses
*Based on results of CHAARTED presented ASCO 2014 (Sweeney et al NEJM 2015)
**Based on results of abiraterone in mHSPC in 2017 (Fizazi et al NEJM 2017, James et al NEJM 2017)
Christopher Sweeney, MBBS

Results:
• 1,125 men accrued
• Planned interim analysis at 50% information (notification of 235 deaths), 28th Feb 2019 met
pre-specified criteria for significance and release of data
• (p-value of 0.0016 lower then 0.0031 rejection boundary*)
• ASCO 2019 abstract; median follow-up 33 months for interim analysis
• Data to be presented based on survival sweep with 245 deaths
• Median follow-up of 34 months
• 143 deaths NSAA arm vs. 102 deaths enzalutamide arm

*Lan-DeMets alpha-spending function

Christopher Sweeney, MBBS

TS + NSAA (N=562)
N

%

TS + ENZA (N=563)
N

%

Age

Patient
characteristics

Median
Interquartile
Range

69.0

69.2

(63.6 to 74.5)

(63.2 to 74.5)

Region
Australia

321

57%

324

58%

Canada

107

19%

97

17%

United Kingdom

50

9%

63

11%

Ireland

43

8%

39

7%

United States*

22

4%

20

4%

New Zealand

19

3%

20

4%

0

405

72%

405

72%

1

151

27%

150

27%

6

1%

8

1%

ECOG PS
•
•

* Dana Farber Cancer Institute Only
** Limited to PrCa related PS 2

2**

Christopher Sweeney, MBBS

TS + NSAA
(N=562)

TS + Enzalutamide
(N=563)

N

%

N

%

Yes

249

44%

254

45%

No

313

56%

309

55%

High

297

53%

291

52%

Low

265

47%

272

48%

75%

422

75%

25%

141

25%

10%

55

10%

235

42%

238

42%

40

7%

58

10%

Planned Early Docetaxel

Patient
characteristics
•
•
•
•
•

Volume of Metastases

Early docetaxel
ACE-27 Stratum
- 61% high volume; 27% of low volume;
419
ADT: androgen deprivation therapy
0-1
ACE: Adult Co-morbidity Evaluation-27
143
2-3
SRE Rx: Skeletal related event
Prostate Cancer Related Therapies
antiresorptive bone therapy
**Prostatectomy or radiation
58

Planned SRE Rx

Prior Local Rx**
Prior Adjuvant
ADT

Christopher Sweeney, MBBS

Παρένθεση ( )

9
9

ARCHES - σχεδιασμός

Κριτήρια εισαγωγής:
• mHSPC (bone scan, CT,
MRI)
• ECOG P.S (0 – 1)
• Διάρκεια ADT ≤3 μήνες
Εάν docetaxel,τότε
≤6 μήνες
Διαστρωμάτωση κινδύνου:
•

μικρό vs μεγάλο φορτίο
νόσου

•

θεραπεία με docetaxel
(καμία, 1–5, ή 6 κύκλοι)

N=1150
R
1:1

Enzalutamide
160 mg/day +
ADT( n=574)
Placebo + ADT
(n=576)

21 Μαρτίου
2016
Έναρξη
μελέτης

14 Οκτωβρίου,
2018

rPFS
Overall
survival (OS)
interim analysis

Armstrong, et al. Presented at ASCO GU 2019, Abstract Number 687

OS final
analysis

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο- r PFS
Enzalutamide + ADT = 61% ελάττωση του
κινδύνου rPFS
Μείωση rPFS
(47%-80%) σε
κλινικά
σημαντικές
υποομάδες:
§ μικρό vs μεγάλο
φορτίο νόσου
§ θεραπεία με
docetaxel (18%)

Armstrong, et al. Presented at ASCO GU 2019, Abstract Number 687

συνολική επιβίωση-(διάμεση ανάλυση)
• Όχι αρκετά δεδομένα 7% θάνατοι σε 14 μήνες

• μόνο 25% των 342
απαιτούμενων
γεγονότων για τελική
ανάλυση (ENZA+ADT 39,
placebo+ADT 45)

• 19% μείωση κινδύνου
θανάτου, (όχι στατιστικά
σημαντική)

Ανεπιθύμητες ενέργειες
• καμία grade 5 Α.Ε
• κόπωση, υπέρταση, διαταραχές
μνήμης/αντίληψης, πτώσεις/κατάγματα οι
συχνότερες στο ENZA + ADT με διαφορά >2%

102

Armstrong, et al. Presented at ASCO GU 2019, Abstract Number 687

Primary endpoint: συνολική επιβίωση

Proportion alive at 36 months (95% CI)
NSAA

Enzalutamide

0.72 (0.68 to 0.76)

0.80 (0.75 to 0.83)

33% λιγότεροι θάνατοι

Christopher Sweeney, MBBS

Davis ID, et al. N Engl J Med. 2019

1
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ENZAMET PRIMARY ENDPOINT: OVERALLSURVIVAL

Proportion alive at 36 months (95%CI)
NSAA

Enzalutamide

0.72 (0.68 to 0.76)

0.80 (0.75 to 0.83)

CI, confidence interval; NSAA, nonsteroidal antiandrogen; PSA, prostate specific antigen; PFS, progression free survival
Davis ID, et al. NEngl J Med.2019;381:121-31.

Progression–free survival (PCWG2)
Time to PSA rise, clinical progression or death

Time to clinical progression
(imaging, symptoms, signs, change of therapy or death)

61% καθυστέρηση στη µετάπτωση σε CRPC
Christopher Sweeney, MBBS

Davis ID, et al. N Engl J Med. 2019
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Ασθενείς υπό θεραπεία με Docetaxel
Progression-Free Survival
ADT
+
Docetaxel
N=503
(71% High Volume)

ADT
+
No Docetaxel
N=622
(37% High Volume)

Christopher Sweeney, MBBS

Overall Survival

CONCURRENT DOCETAXEL: PRESPECIFIED SUBGROUP
OF INTEREST (BIOLOGY ANDTREATMENT
OVERALLSURVIVAL
IMPLICATIONS)
Testosterone
Suppression
+
Docetaxel
N=503
(71% High Volume)

Testosterone
Suppression
+
NoDocetaxel
N=622
(37% High Volume)

CI, confidence interval; NSAA, nonsteroidal antiandrogen
Davis ID, et al. NEngl J Med.2019;381:121-31.

3 year OS point-estimates in biologically and clinically
relevant predefined subgroups
TS + NSAA (N=562)
3 year OS (%)

95% CI

TS + Enzalutamide (N=563)
3 year OS (%)

95% CI

Early Docetaxel
Yes

75

68 to 81

74

66 to 80

No

70

64 to 76

83

78 to 87

*High

64

58 to 70

71

64 to 76

Low

82

75 to 87

90

84 to 93

Volume of Metastases

*356 (61%) of 588 high volume patients received early docetaxel - OS is better than
testosterone suppression alone in CHAARTED and LATITUDE: ~50% 3 year OS
Christopher Sweeney, MBBS

Sweeney et al NEJM 2015, Fizazi et al NEJM 2017
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Duration of study therapy and reasons for discontinuing
TS + NSAA
N=558
76% of 238

TS + ENZA
N=563
65% of 243

0.34 (0.29 to 0.38)

0.62 (0.57 to 0.66)

N=356

N=201

14 (4%)

33 (16%)

Imaging

144 (40%)

88 (44%)

Symptoms

55 (15%)

32 (16%)

New anti-cancer Rx

45 (13%)

7 (4%)

Clinician Preference

58 (16%)

13 (6%)

7 (2%)

6 (3%)

6 cycles of early docetaxel*
Proportion on Rx at 36 months (95% CI)
Reasons for discontinuing
Discontinue due to adverse event

Death
*of those who received at least one cycle of docetaxel

Christopher Sweeney, MBBS

TS + NSAA
N=558
Serious AE rate per yr of Rx
exposure

Selected
adverse
events (AE)*:
All patients
at anytime

*worst grade AE shown

TS + ENZA
N=563

0.33

95% CI:
0.28-0.39

0.34

95% CI:
0.29-0.40

AEs of Interest

N

%

N

%

Hypertension: Gde 3

24

4%

43

8%

Gde 2

30

5%

60

11%

Fatigue: Gde 3

4

1%

31

6%

Gde 2

80

14%

142

25%

Falls: Gde 3

2

<1%

6

1%

Gde 2

8

1%

28

5%

Syncope

7

1%

20

4%

Concentration Impairment: Gde
1/2

6

1%

24

4%

Any Seizure

0

0%

7

1%

Christopher Sweeney, MBBS

Selected docetaxel-relevant adverse events:
TS + NSAA
Docetaxel
N=246

TS + ENZA
Docetaxel
N=254

TS + NSAA
No Docetaxel
N=312

TS + ENZA
No Docetaxel
N=309

32 (13%)

35 (14%)

0

1 (<1%)

Sensory neuropathy Gde 2

7 (3%)

24 (9%)

2 (<1%)

0

Gde 3

1 (<1%)

3 (1%)

0

0

Motor Neuropathy G2

1 (<1%)

4 (2%)

0

0

0

0

0

1 (<1%)

Nail discoloration

13 (5%)

25 (10%)

0

0

G1 or 2 Watery eyes

15 (6%)

52 (20%)

0

0

G2 fatigue

35 (14%)

52 (20%)

9 (3%)

32 (10%)

Limited to First
6 months
Neutropenic Fever

Gde 3

Δακρύρροια, επιφορά
Christopher Sweeney, MBBS

Θεραπεία μετά την εξέλιξη
Docetaxel when starting
testosterone suppression
One or more life prolonging
CRPC therapy
Enzalutamide
Abiraterone
Docetaxel
Radium-223
Sipuleucel-T
Cabazitaxel
Died without further CRPC
therapy

TS + NSAA (N=320)

TS + ENZA (N=167)

139 (43%)

88 (53%)

271 (85%)

112 (67%)

141 (44%)
113 (35%)
69 (22%)
22 (7%)
2 (<1%)
64 (20%)
13 (4%)**
[3 pts early docetaxel]

0 (0%)
46 (28%)
45 (27%)
14 (8%)
0 (0%)
34 (20%)
28 (17%)
[13 pts early docetaxel]

**10 of the 320 pts (4%) assigned early NSAA who progressed and died, did not receive additional
life prolonging therapy (docetaxel for mHSPC or CRPC, or other life prolonging CRPC Rx
Christopher Sweeney, MBBS

Conclusion
Early enzalutamide substantially improved time to
progression and overall survival when added to
standard mHSPC therapy (testosterone suppression ±
docetaxel).

Christopher Sweeney, MBBS

Clinical interpretation
• Enzalutamide added to testosterone suppression represents an appropriate option
for men with metastatic prostate cancer commencing testosterone suppression
• Clear benefit in patients with low and high volume metastatic disease
• Delay progression and improvement in overall survival
• More expected toxicity was seen with enzalutamide alone
• More docetaxel-related toxicity was reported with addition of enzalutamide

• For patients who are candidates for docetaxel when starting testosterone
suppression, quality of life analyses and longer follow-up are needed to
determine whether the delay in progression with concurrent enzalutamide
• Results in a meaningful clinical benefit and / or
• Is compounded by CRPC therapy and augments survival beyond 3 years

Christopher Sweeney, MBBS

De novo metastatic prostate cancer
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TITAN:
PHASE III STUDY OF APALUTAMIDE
AND PLACEBO IN mHSPC PATIENTS
RECEIVING ADT (PATIENT REPORTED
OUTCOMES)

Agarwal, et al. ESMO 2019 Abstract #851PD
ADT,androgen deprivation therapy; mHSPC, metastatic hormone sensitive prostatecancer

20

BACKGROUND
• TITAN investigated the effect of apalutamide (androgen receptor
inhibitor) in combination with ADT in men with mCSPC
–
–

The addition of apalutamide to ADT improved the dual primary endpoint
of rPFS and OS
Results of the trial led to approval of apalutamide by the FDA for mCSPC in
Sept 2019 1

• Patient-reported outcomes were prespecified exploratory endpoints in
TITAN and were assessed using the BPI-SF, BFI, FACT-P, and EQ-5D-5L
–
–
–

BPI-SF and BFI were completed for 7 consecutive days (days −6 plus day 1
of each cycle visit), then at months 4, 8, and 12 in follow-up
FACT-P and EQ-5D-5L were completed during cycles 1–7, then every other
cycle until the end of treatment, and at months 4, 8, and 12 in follow-up
Analyses were based on the intention-to-treat population

ADT, androgen deprivation therapy; BFI, brief fatigue inventory; BPI-SF, brief pain inventory-short form; EQ-5D-5L, EuroQoL 5D questionnaire 5 level; FACT-P, functional assessment of
cancer therapy-prostate; FDA, food and drug administration; mCSPC, metastatic castration sensitive prostate cancer; rPFS, radiographic progression free survival; OS, overall survival
1. https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-apalutamide-metastatic-castration-sensitive-prostate-cancer
Agarwal N, et al. ESMO2019 Abstract #851PD; Agarwal, Net al. Lancet Oncology2019:doi:10.1016/S1470-2045(19)30620-5
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TITAN-study design

Κριτήρια εισαγωγής:
Ευνουχοευαίσθητος CaP
≥1 μεταστατικές οστικές
εστίες
ECOG PS (0-1)
συνεχής ADT

N=1052

Apalutamide
240 mg/μέρα+
ADT
(n=525)

R

1:1

Placebo + ADT
(n=527)

Ταξινόμηση κατά
Gleason score (≤7 vs ≥8)
Θεραπεία με docetaxel

22

TITAN Study design
Key eligibility criteria:
• Hormone sensitive
• Distant metastatic disease by ≥1 lesion on bone
scan
• ECOG PS 0 or 1
On-study requirement:
• Continuous ADT
Permitted:
• Prior docetaxel
• ADT ≤6 mofor mHSPC or ≤3 yr for local disease
• Local treatment completed ≥1 yr prior

N=1052
Dec2015–
Jul 2017

R

1:1

Apalutamide
240 mg/day + ADT
(n=525)
Placebo + ADT
(n=527)

Stratifications:
• Gleason score at diagnosis (≤7 vs ≥8)
• Region (NA and EU vs all other countries)
• Prior docetaxel (yes vsno)
ADT,androgen deprivation therapy; ECOG, PS eastern cooperative oncology group performance status; EU, europe;
mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer; NA, northamerica.
Chi, KN, et al. Presented at ASCO 2019, Abstract Number5006.
Chi KN, et al. NEngl J Med.2019 Jul 4;381(1):13-24.
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TITAN: 52% μείωση του κινδύνου
ακτινολογικής εξέλιξης ή θανάτου με
απαλουταμίδη

Διάμεσο follow up 22 μήνες

Chi KN, et al. N Engl J Med.2019

TITAN: 33% μείωση του κινδύνου θανάτου
με απαλουταμίδη

διάμεσο follow up 22 μήνες

Chi KN, et al. N Engl J Med.2019 Jul 4;381(1):13-24.

ΤΙΤΑΝ - ποιότητα ζωής και κόπωση με
προσθήκη απαλουταμίδης (FACT-P)

ποιότητα ζωής
κόπωση
Agarwal N, et al. ESMO 2019 Abstract #851PD; Agarwal, N et al. Lancet Oncology2019

TIME TO PAIN PROGRESSION
FAVOURED APALUTAMIDE

• Results of sensitivity and exploratory analyses were consistent with time
to pain progression endpoint results, with all HRs favouring apalutamide
ADT,androgen deprivation therapy; APA, apalutamide; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; PBO, placebo; PRO, patient reported outcome
Agarwal N, et al. ESMO2019 Abstract #851PD; Agarwal, Net al. Lancet Oncology2019:doi:10.1016/S1470-2045(19)30620-5
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CONCLUSIONS: HSPC
• CHAARTED and LATITUDE showed early intensive therapy with either
docetaxel or abiraterone has a significant benefit in OS
• New generation ART‘s prolong OS or PFS
–
–
–
–
–

No incremental benefit in adding in docetaxel to the ADT + ART
Comparable OS with improved QoL seen with abiraterone
Different side effects, treatment durations and costs
Hematologic side effects with chemotherapy but a shorter time on Rx
Increased cardiologic side effects for abiraterone and ART plus a longer time
on Rx

• QoL should be considered alongside survival when choosing mHSPC Rx
• Important to consider how early treatment choices for mHSPC impacts
subsequent treatment decisions when the patient's disease progresses
ADT,androgen deprivation therapy; ART,androgen receptor therapy; mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer; OS, overall
survival; PFS, progression free survival; Rx, treatment; QoL, quality of life.
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Metastatic castration-resistant
prostate cancer (mCRPC)

1
2
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Μελέτη PROfound
OLAPARIB VS ENZALUTAMIDE OR ABIRATERONE
FOR MCRPC WITH HOMOLOGOUS RECOMBINATION
REPAIR GENE ALTERATIONS

Hussain, et al. ESMO 2019 Abstract #LBA12
mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer

5

γονιδιακά στοχευμένη θεραπεία
• στο 30% των mCRPC ανιχνεύονται αλλαγές στα γονίδια
επιδιόρθωσης βλαβών του DNA (DNA damage repair
genes)
• Αυτές οι γονιδιακές αλλαγές σχετίζονται με
ανταπόκριση στους PARP inhibors (BRCA1, BRCA2, ATM)
• Olaparib (PARP inhibitor) έχει δείξει αποτελεσματικότητα
σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη
• PROfound είναι η πρώτη RCT που χρησιμοποίησε
βιοδείκτες για την επιλογή των ασθενών με mCRPC θα
ανταποκριθούν στη θεραπεία

6

PROfound Study design
Κριτήρια
εισαγωγής
• Εξέλιξη
mCRPC
υπό
abi/enza
• Αλλαγές σε ≥1
γονίδια με ρόλο
στην HRR

CohortA:

BRCA1, BRCA2, ATM
N=245

2:1 randomization
Open-label
Cohort B:
Otheralterations
N=142

Olaparib 300 mg bid
n=162
Physician’s choice‡
n=83

UponBICR progression,
physician’s choice patients were
allowed to cross over to olaparib

Olaparib 300 mg bid
n=94
Physician’s choice‡
n=48

Primaryendpoint
Radiographic progression-free
survival (rPFS) in Cohort A
(RECIST 1.1 & PCWG3byBICR)

Key secondary endpoints
• rPFS in Cohorts A+B
• Confirmed radiographicobjective
response rate (ORR) in CohortA
• Time to pain progression (TTPP) in
Cohort AS
• Overall survival (OS) in Cohort A

7

PROfound STUDY – PRIMARY ENDPOINT
Cohort A. Επιβίωση χωρίς ακτινολογική εξέλιξη σε ασθενείς με
μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1, BRCA2 ή ATM
Olaparib
(N=162)

Physicia
n’s choice
(N=83)

Events (%)

106 (65.4)

68 (81.9)

Median rPFS(months)

7.39

3.55
0.34

Hazard
ratio
(95%
CI)

(0.25-0.47)
P<0.0001

• Βελτίωση rPFS με olaparib ήταν σταθερή σε όλες τις υποομάδες
BICR, blinded independent central review; CI, confidence interval; rPFS, radiographic progression freesurvival
Hussain M,et al. Presented at ESMO2019 Abstract#LBA12.

1
2

PROfound STUDY – Key secondary endpoint
(COHORT A+B) Επιβίωση χωρίς ακτινολογική εξέλιξη στο σύνολο
των ασθενών
Events (%)

180 (70.3)

Physician’
s choice
(N=131)
99 (75.6)

Median rPFS(months)

5.82

3.52

Olaparib
(n=256)

0.49
Hazard
ratio
(95% CI)

BICR, blinded independent central review; CI, confidence interval; rPFS, radiographic progression freesurvival
Hussain M,et al. Presented at ESMO2019 Abstract#LBA12.

(0.38-0.63)
P<0.0001

1
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PROfound STUDY – Key secondary endpoint
Συνολική επιβίωση
COHORTA

Olaparib
(N=162)

Physician’s choice
(N=83)

COHORTA+B

Olaparib
(N=256)

Physician’s choice
(N=131)

Median OS(months)

18.50

15.11

Median OS(months)

17.51

14.26

Hazard ratio
(95% CI)

0.64 (0.43-0.97)
P=0.0173ǂ

Hazard ratio
(95% CI)

0.67(0.49-0.93)
P=0.0063 (nominal)

*80.6% των ασθενών στην cohort A και 84.6% των ασθενών στην cohort B
crossed over σε olaparib μετά από εξέλιξη της νόσου

Hussain M,et al. Presented at ESMO2019 Abstract#LBA12.
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PROfound STUDY – OTHERRESULTS
• Patients in cohort A had a confirmed ORR of 33.3% for olaparib
compared to 2.3% for enzalutamide/abiraterone (OR 20.86, 95% CI: 4.18379.18, p<0.0001)
• No advantage to olaparib for cohort B patients in terms of rPFS (BICR)
(HR 0.88, 95% CI: 0.58-1.36) or in OS (HR 0.73, 95% CI: 0.45-1.23)
• Olaparib was tolerated with a safety profile consistent with that
observed in other cancers

BICR, blinded independent central review; CI, confidence interval; HR, hazard ratio; OR, odds ratio; ORR, objective response rate; OS, overall survival; rPFS,
radiographic progression free survival
Hussain M,et al. Presented at ESMO2019 Abstract#LBA12.
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SUMMARY
• Olaparib treatment was associated with statistically significant and
clinically relevant improvements in BICR rPFS compared to enza/abi in
mCRPC patients with:–
–

Alterations in BRCA1, BRCA2 and/or ATM
Alterations in any qualifying gene with a direct/indirect role in HRR

• PROfound will establish olaparib as standard of care for this patient
population and is likely to be the first approval for a biomarker selected
treatment for prostate cancer

Abi, abiraterone; BICR, blinded independent central review; enza, enzalutamide; HRR, homologous recombination repair; mCRPC, metastatic castration resistant
prostatecancer
12
Hussain M,et al. Presented at ESMO2019 Abstract #LBA12.

Μελέτη CARD:
CABAZITAXEL VS ABIRATERONE OR ENZALUTAMIDE IN
mCRPC

de Wit, et al. ESMO 2019 Abstract #LBA13
27

αλληλουχία θεραπειών στον mCRPC
• Ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη γραμμή
θεραπείας (3ης γραμμής) σε ασθενείς με mCRPC
που έχουν ήδη λάβει docetaxel, και δεν
ανταποκρίνονται (εξελίσσονται) υπό abitaterone
ή enzalutamide
• o ART που δεν έχει δοκιμαστεί; (εναλλαγή
enza/abi)
• Χημειοθεραπεία με cabazitaxel ;

ART,androgen receptor therapy; mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer
de WitR, et al. ESMO2019 Abstract #LBA13; de WitR, et al; NEJM2019: DOI: 10.1056/NEJMoa1911206.
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CARD σχεδιασμός μελέτης
• Multicenter, randomized, open-label
study, (2015 –2018)
• Median follow-up: 9.2 months

mCRPCασθενείς που
εξελίχθησαν σε ≤12
μήνες υπό ART (πριν ή
μετά τη docetaxel)
n=255
Stratification:

R

Cabazitaxel (25 mg/m2Q3W)
+ prednisone + G-CSF
n=129

1:1

Abiraterone (1000 mg QD)
+ prednisone ή
Enzalutamide (160 mg QD)
n=126

Endpoints
Primary: rPFS
Keysecondary:
OS, PFS, PSAresponse,
tumour response
Other secondary:
Pain response, time to
symptomatic skeletal
event, safety, HRQoL,
biomarkers

• ECOG PS (0/1 vs 2)
• Time to progression on prior alternative ARTA(0–6 vs >6–12 months)
• Timing of ARTA (before vs after docetaxel)

de Wit,R, et al. ESMO2019 Abstract #LBA13; de WitR, et al; NEJM2019: DOI: 10.1056/NEJMoa1911206.
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CARD – PRIMARY ENDPOINT
Επιβίωση ελεύθερη ακτινολογικής εξέλιξης (rPFS)
• rPFS: επιδείνωση ακτινολογικής εικόνας (κριτήρια RECIST 1.1)
ή/και οστικές μεταστάσεις (PCWG2) ή θάνατος

de Wit,R, et al. ESMO2019 Abstract #LBA13; de WitR, et al; NEJM2019: DOI: 10.1056/NEJMoa1911206.
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CARD – SECONDARY ENDPOINT
Συνολική επιβίωση

cabazitaxel : ιδανική θεραπεία 3ης γραμμής σε mCRPC μετά από
εξέλιξη σε <12 μήνες σε ένα από τα νεότερα αντιανδρογόνα (2η
γραμμή) και προηγηθείσα θεραπεία με docetaxel (1η γραμμή)
de WitR, et al. ESMO2019 Abstract #LBA13; de WitR, et al; NEJM2019: DOI:10.1056/NEJMoa1911206.
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CARD STUDY – SECONDARY ENDPOINT
TIME TO SKELETAL EVENT

Median time to SSE (months)
(95% CI)

cabazitaxel
(N=129)

abi/enza
(N=126)

NR
(20.0NR)

16.7
(10.8NR)
0.59

Hazard ratio
(95% CI)

(0.35-1.01)
P=0.05

The median time to the first symptomatic skeletal event could not be evaluated (NE) in the cabazitaxel group. Tick marks indicate censored data.

Abi, abiraterone; CI, confidence interval; enza, enzalutamide; NR, not reached; SSE, symptomatic skeletal event
de WitR, et al. ESMO2019 Abstract #LBA13; de WitR, et al; NEJM2019: DOI:10.1056/NEJMoa1911206.
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CARD: SAFETY
MAIN GRADE ≥3 ADVERSE EVENTS*
Adverse events, n(%)
Infections
Asthemia/fatigue
Diarrhea
Peripheral neuropathy
Renal disorders**
Febrile neutropenia
Spinal cord and nerve rootdisorders†
Musculoskeletal pain/discomfort‡
Cardiac disorders

Cabazitaxel
(N=126)
10 (7.9)
5 (4.0)
4 (3.2)
4 (3.2)
4 (3.2)
4 (3.2)
3 (2.4)
2 (1.6)
1 (0.8)

Abiraterone orenzalutamide
(N=124)
9 (7.3)
3 (2.4)
0
0
10 (8.1)
0
5 (4.0)
7 (5.6)
6 (4.8)

*In≥3% of patients in either treatment arm; **Includes acute kidney injury, renal failure and impairment, hydronephrosis, pyelocaliectasis; †Includes
sciatica, radiculopathy, spinal cord compression; ‡Includes back pain, flank pain, musculoskeletal discomfort and pain, neck pain, pain in extremities.

•

98.4% patients in the cabazitaxel group vs. 94.4% in the abiraterone/enzalutamide group
had an adverse event of any grade

•

The incidence of serious adverse events of any grade was similar in the cabazitaxel group
(38.9%) and the androgen-signaling–targeted inhibitor group (38.7%)

de WitR, et al. ESMO2019 Abstract #LBA13; de WitR, et al; NEJM2019: DOI:10.1056/NEJMoa1911206.
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SUMMARY
• The CARD trial addresses an unmet clinical need regarding sequencing
of 3rd line treatments for progressive mCRPC patients
• The current treatment landscape should be for fit patients to receive
docetaxel and abiraterone or enzalutamide at some stage
(+/- radium-223)
• The results of the CARD trial are in agreement with those of previous
studies that have shown poor outcomes with a second androgen
signaling–targeted inhibitor1-5
• Based on information presented in the CARD trial, cabazitaxel is a new
standard of care for 3rd line patients with progressive disease on prior
novel androgen signaling inhibitors therapy ≤12 months of initiating
therapy, and with prior docetaxel therapy
mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer
1. Attard G,et al. JCO.2018;36(25):2639-46; 2. Khalaf D, et al. JCO.2018;36(15):5015; 3. Smith MR,et al. Eur Urol. 2017;72(1):10-13;
4. Zhang T, et al. Clin Genitoruin Cancer. 2015;13:392-9; 5. Azad AA, et al. Eur Urol. 2015;67:23-9; 6. de WitR, et al. ESMO2019 Abstract #LBA13; 7.
de WitR, et al; NEJM2019: DOI:10.1056/NEJMoa1911206.
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ALLIANCE: ENZA vs ENZA + ABI
Alliance A031201: enzalutamide (ENZ) versus enzalutamide +
abiraterone/prednisone (ENZ/AAP) for mCRPC
Morris, M.J., Abstr. 5008

• Μη σημαντική διαφορά στη συνολική επιβίωση
• (33.6 μήνες με συνδυασμό, 32.7 μήνες με enzalutamide)
Περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες με συνδυασμό

KEYNOTE-365: PEMBRO + OLABARIB
Pembrolizumab (pembro) + olaparib in docetaxel-pretreated patients (pts)
with mCRPC: Cohort A of the phase 1b/2 KEYNOTE-365 study.
(Evan, Y.Y.), Abstr. 5027
•

Individual activity with pembro or olaparib has been observed in mCRPC pts who progressed on
second-generation hormone therapy (HT) and chemotherapy. Data from cohort A (pembro + olaparib)
of KEYNOTE-365, a phase 1b/2 study to test combinations in mCRPC, are presented

•

4/41 (12%) had a PSA response and ORR was reported for 2/28 (7) and two PRs. Treatment-related AEs
occurred in 39 (95%) pts; most frequent (≥30%) were anemia (37%), fatigue (34%), and nausea (34%).

•

Pembro + olaparib had activity in pts with mCRPC who were molecularly unselected and were
previously treated with docetaxel and second-generation HT.

KEYNOTE-365: PEMBRO + OLABARIB

Pembrolizumab (pembro) plus docetaxel and prednisone in abiraterone (abi) or enzalutamide (enza)pretreated patients (pts) with metastatic castrate resistant prostate cancer (mCRPC): Cohort B of the phase
1b/2 KEYNOTE-365 study.
(Massard, C.), Abstr. 5029
•

Individual activity with pembro or olaparib has been observed in mCRPC pts who progressed on
second-generation hormone therapy (HT) and chemotherapy. Data from cohort B (pembro + olaparib)
of KEYNOTE-365, a phase 1b/2 study to test combinations in mCRPC, are presented

•

22/71 (31%) had a PSA response and ORR was reported for 5/36 (14); and 5 PRs Treatment-related AEs
occurred in 69 (96%) pts; most frequent (≥30%) were alopecia (43%), fatigue (40%), and diarrhea
(39%).

•

Pembro + docetaxel/prednisone has activity in pts with mCRPC progressing on second-generation
hormone therapy. AEs were considered mild for the treatment combination.

TALAPRO-2: TALA + ENZA

Clinical and safety outcomes of TALAPRO-2: A two-part phase III study of talazoparib (TALA) in combination
with enzalutamide (ENZA) in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC)
(Agarwal, N.), Abstr. 5076
•

TALA + ENZA combination may act synergistically in men with mCRPC. The first part of the TALAPRO-2
study was to determine TALA starting dose based on safety and pharmacokinetics (PK) evaluation of
TALA + ENZA. The second part investigates efficacy.

•

In Part 1 of the study, 92% and 100% of pts had a 50% decline from baseline in PSA in the 1 mg QD and
0.5 mg cohorts, respectively. The most common TEAE, anemia, occurred in 76.9% and 33.3% of pts in
the 1 mg QD and 0.5 mg QD cohorts, respectively. Enza dose was 160mg/d.

•

TALA 0.5 mg QD + ENZA 160 mg QD had a manageable safety profile in pts with mCRPC and will be the
starting dose for the randomized portion of TALAPRO-2

TALAPRO-2: TALA + ENZA

TALAPRO-2: Part 2 (P2) of the placebo-controlled phase 3 study of talazoparib (TALA) with enzalutamide
(ENZA) in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC).
(Agarwal. N.), ABSTR. TPS5092
•

TALAPRO-2 is a 2-part study to evaluate the efficacy, safety, pharmacokinetics and (patient) ptreported outcomes of the combination treatment. This abstract focuses on the design of Part 2 of
TALAPRO-2 study which assesses efficacy.

•

Subjects will be randomized to TALA + ENZA, or placebo + ENZA. The 1st endpoint is radiographic
progression-free survival (rPFS) and the key 2nd endpoint is overall survival (OS).

•

Study is still ongoing, no results will be reported.

