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Η ενηµέρωση και εκπαίδευση σχετικά µε την ADΤ 
διαφέρει σηµαντικά, για λόγους όπως :

α) κόστος φαρµάκων 
β) διαφορετικές ανεπιθύµητες ενέργειές λόγω 
διαφορετικών φαρµάκων 
γ)διαφορά αντίληψης της βαρύτητας/ σηµαντικότητας µε 
βάση την φυλή 
δ) στάδιο νόσου
ε) πολιτισµικές διαφορές στην ασθενούς / ιατρού shared-
decision making.



Εικονικός ασθενής
• 78 ετών συνταξιούχος µε ΣΔ, ΑΥ, 2-πλο bypass
• 1η φορά στον ουρολόγο µε PSA 12
• DRE: cT3a αριστερά
• Βιοψία: Gleason 4+ 4=8, 7/10 cores
• Σταδιοποίηση: N0M1b ( 3 οστικές στον axial σκελετό)

LHRH αγωνιστή

→	3µήνες µε έντονα hot flushes    → υποµονή

……..και ξανά στους 6 και ξανά στους 9…………





Πότε και γιατί?
vΜεταστατικός Καρκίνος Προστάτη

ØΕνδιάµεσου ή υψηλού κινδύνου CaP σε συνδυασµό µε EBRT (RTOG, EORTC 
trials)

ØΣε βιοχηµική υποτροπή µετά από ριζική προστατεκτοµή (GETUG-AFU 16, 
RTOG)

ØΣε βιοχηµική υποτροπή µετά από EBRT

vDeferred treatment σε µη µεταστατικό καρκίνο



Shahinian V, et al., ESMO Open 2016
‘’International survey of androgen deprivation therapy (ADT) for non-metastatic 
prostate cancer in 19 countries’’

§ 441 θεράποντες – 19 χώρες
§ 87 % ουρολόγοι



• 61717 ασθενείς µε CaPαπό 1992-1999
• 1802 ουρολόγοι

• 22.56% of the total variance in use ADT →	urologist
• 9.71% to tumor characteristics (stage or grade)
• 4.29% to patient characteristics (age, ethnicity, socio-economic status, 

comorbidity, geographic region, or year of diagnosis).

Which urologist a patient sees may be more important in 
determining whether they will receive androgen 

deprivation therapy than tumor or patient characteristics.



Στον μεταστατικό καρκίνο
Έχουμε άλλη επιλογή?

vVAGURG Ι & ΙΙ

ØΜεγαλύτερος ο κίνδυνος για εξέλιξη της νόσου / συµπτώµατα 

ØΧωρίς σηµαντική βελτίωση στην CSS

vMRC, ECOG/SWOG 7887
Nair B. et al. Cochrane Database Syst Rev, 2002



Συνεχής vs διακοπτόμενη ADT
• Καλύτερη ποιότητα ζωής – λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες

• Hot flushes
Verhagen, P.C., et al., World J Urol, 2014

• ↓ % ελάττωση οστικής πυκνότητας , καρδιαγγειακά, µεταβολικό σύνδροµο

Tsai, H.T., et al., J Urol, 2017

• Καθυστέρηση εµφάνισης androgen-independent state
Gleave M., et al.,  J Urol 1994



Συνεχής vs διακοπτόμενος ADT

vΜη σηµαντική διαφορά OS – CSS
Niraula, S., et al. ,J Clin Oncol, 2013

Magnan S, et al.,JAMA Oncology 2015;.

SWOG 9346
§ 3040 ασθενείς µε M1b – 1535 στη µελέτη
§ 17 χρόνια FU

Hussain et al., N Engl J Med 2013



Όχι CAB ?

• Αποφύγουµε τις ανεπιθύµητες ενέργειες του NSAA
balance

• < 5 % όφελος στην ΟS πέραν της 5ετίας
Akaza et al., Cancer 2009

Prostate Cancer Trialists’ Collaborative Group, authors., Lancet. 2000
Schmitt et al., Urology 2001

Υπέρ Κατά
SWOG (INT 0036) (leuprolide +- flutamide) SWOG (INT 0105)

EORTC  30853 (goserelin +flutamide
#orchiectomy)

EORTC 8894

International Anadron Study group 
(orchiectomy +- nilutamide)



Μονοθεραπεία με αντι-ανδρογόνο?
vΓια καλύτερη διατήρηση σεξουαλικής ζωής
vΚαλύτερη οστική πυκνότητα                                          Wadhwa, V.K., et al., BJU Int, 2011

vΚαλύτερη φυσική κατάσταση (↑ µυική µάζα)
Smith, M.R., et al., J Clin Oncol, 2004

• OS
• Κλινική πρόοδο                                                            λιγότερο αποτελεσµατική
• Αποτυχία θεραπείας
• Διακοπή λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών

Kunath, F., et al., Cochrane Database Syst Rev, 2014



Μονοθεραπεία με αντι-ανδρογόνο ?

Αλλά, είναι επιλογή…

• Σε Μ0
• Διατήρηση libibo, επιθυµίας
• Καλύτερη στύση
• Καλύτερη φυσική κατάσταση

Iversen, P., et al., J Urol, 2000

• Σε BCR µετά από RP  (RTOG 9601)            

Shipley, W., et al., N Eng J Med, 2017



Όπου και όσο µπορούµε 

→ διακοπτόµενο ανδρογονικό αποκλεισµό
→ Όχι CAB ή και Μονοθεραπεία
→ Καθόλου ορµονοθεραπεία



Άλλες επιλογές σε Μ1 ? ? ?
v? Τι γίνεται µε τα οιστρογόνα ? (DES 5 mg p.os)

Ø ↑	%	θροµβοεµβολικά / καρδιαγγειακά επεισόδια
VACURG Studies, Natl Cancer Inst Monogr 1988 & Surg Gynecol Obstet 1967

ØΈχει εγκαταλειφθεί η χρήση τους 
Hedlund, P.O., et al., Scand J Urol Nephrol, 2008

? Μήπως υπάρχει χώρος



PATCH trial

• Δια-Δερµικό patch 100 µg οιστραδιόλης - Fem7® (Merck, KGaA, Darmstadt, 
Germany) – 3 ή 4 / 2 φορές εβδοµάδα

• Σύγκριση µε LHRH

• Αρχικά Φάση ΙΙ – 250 ασθενείς
• Παρόµοια επίπεδα Τεστοστερόνης ευνουχισµού , µείωση PSA
• Όχι καρδιαγγειακά συµβάµατα
• Λιγότερα hot flushes

• Τώρα Φάση ΙΙΙ – µέχρι 2000 ασθενείς

v Γιατί και πότε???
ØΓια καλύτερο bone density profile
ØΜεγάλοι ασθενείς, πολλαπλές οστικές, σηµαντική οστεοπόρωση



PATCH Trial





Hot Flushes
(Α) Ορµονικοί χειρισµοί
ØMedrogyprogesterone 20 mg (Progevera)
ØCyproterone acetate 50 mg x 2 (Androcur)
ØDES 0,5 - 1 mg

(B) Αντι-καταθλιπτικά – SSRI’s
üVenlafaxine 75 mg (Efexor)
üSertaline 50 mg (Zoloft)

(Γ) Βελονισµός
(Δ) Άλλα φάρµακα, όπως gabapentin, κλονιδίνη
(Ε) Συντηρητικά αντιµετώπιση: π.χ. διαφραγµατική αναπνοή

EAU Guidelines 2019



Hot Flushes

vNICE



vΠροοπτική τυχαιοποιηµένη µελέτη
v919 ασθενείς υπό LHRH
v313 είχαν εξάψεις
v102 venlafaxine, 101 cyproterone, 108 medroxyprogesterone

→	Όλα αποτελεσµατικά
→	Κατώτερη η venlafaxine  -47.2% (IQR -74.3 to -2.5) συγκριτικά και

• -94.5% (-100.0 to -74.5) την cyproterone και
• -83.7% (-98.9 to -64.3) την medroxyprogesterone p < 0,2

1η επιλογή η medroxyprogesterone



vCyproterone

ØΗπατοτοξικότητα
ØΚαρδιαγγειακά συµβάµατα (4-40%)
ØΚίνδυνος µηνιγγιώµατος!

vΑντι-καταθλιπτικά

ØΓαστρεντερικές διαταραχές
ØΔιαταραχές από ΚΝΣ ως και 40 % !



Μέσω αυξηµένης έκκρισης ενδορφινών
και σεροτονίνης

• Για 10–12 εβδοµάδες (2 φορές εβδοµάδα για 2 εβδοµ. και µετά 1 φορά εβδοµ.) 
• 43–78% ελάττωση για long-lasting 9 µήνες         (LE 2) Lee MS,Care Cancer 2009





Fatigue (Κόπωση)

vNICE

vEAU

v16 RCTs – 1574 CaP

üΒελτίωση κόπωσης – καλύτερο fitness
üΚαλύτερη ποιότητα ζωής (cancer specific QoL)

1) ↓ µυϊκής µάζας
2) ↑ λίπους

3)Πόνος - Κατάθλιψη



vΠροτεινόµενο πρόγραµµα

i) 2-3 φορές εβδοµάδα για 12 εβδοµάδες:
• supervised exercise consisting of progressive resistance training (chest and 

shoulder press, latissimus pull down, triceps extension, biceps curls, leg extension 
and curl, and abdominal crunches) 

• aerobic training (15–20min of cycling and walking/jogging at 65–80% of 
maximum heart rate)

ii) 3-5 φορές την εβδοµάδα για 16 εβδοµάδες:
unsupervised home-based exercise programme of moderate intensity (walking,
stretching, light resistance training)



Physical Exercise and Prostate 
Cancer (PEPC) Trial



Οστεοπόρωση….Για αρχή: Πρόληψη

Higano C. et al., Urol Clin North Am. 2004
Diamond TH, et al., Cancer. 2004                            

LE1                                            Schulman C., BJU Int 2012



Διφωσφονικά ή Denosumab

vEAU 

ØΚάθε 3 µήνες, ζολενδρονικό οξύ µε BMD < - 2,5 
(αύξηση BMD 1,6 % - 7,8 % έτος, στο ισχίο και ΣΣ)

-Μικρή προοπτική, µονoκεντρική µελέτη
-58 ασθενείς υπό είτε LHRH είτε bicalutamide
-1 χρόνο FU
-Μέτρηση BMD

Wadhwa, V.K., et al., BJU Int, 2010



Διφωσφονικά ή Denosumab
vEAU Smith, M.R., et al., N Engl J Med, 2009

ØΚάθε 6 µήνες denosumab 60 mg, σε Μ0 υπό ADT
• 5,6 % αύξηση BMD ( 1 % placebo)
• ↓ κινδύνου κατάγµατος (1.5% vs. 3.9%, p = 0.006)



Διφωσφονικά ή Denosumab
• NICE



Γυναικομαστία
üΜαστεκτοµή / liposuction

üΑκτινοθεραπεία, κυρίως ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ

üΑντι-οιστρογόνα ( ταµοξιφαίνη)



vΜετα-ανάλυση , 6 RCT’s, 777 ασθενείς

ØΣύγκριση RT µε παρακολούθηση
-RT ελάττωση απόλυτου κινδύνου 29.4% (3,4 ασθενείς για 1) για 
γυναικοµαστία και 19.9% για επώδυνη (5 ασθενείς για 1)

üΣύγκριση ταµοξιφαίνης µε παρακολούθηση
-ΤΜΧ ελάττωση απόλυτου κινδύνου κατά 64.1% (1,56 για 1) για 
γυναικοµαστία και 47.6% ( 2,1 για 1) για επώδυνη

ΤΜΧ 2 φορές πιο αποτελεσµατική αλλά χ 6 κίνδυνοι



Διαταραχές σεξουαλικής ζωής
vNICE

vEAU

ØConsensus report from the multidisciplinary ADT Survivorship Working Group, 
(LoE 4).

Elliott, S., et al., J Sex Med, 2010



Διαταραχές σεξουαλικής ζωής
‘’An Essential Guide for Men With Prostate Cancer and Their Loved Ones’’

• Self-directed ψυχό-εκπαιδευτικό πρόγραµµα(µοναδικό)

• Όχι µόνο για σεξουαλική επαφή αλλά και οικειότητα, διασύνδεση

Wassersug R., DESMOS Health, Springer; 2014

Wootten AC., J Cancer Surviv. 2014



Διαταραχές σεξουαλικής ζωής
ØBicalutamide→ Καλύτερη libido, στύση, αίσθηση σεξουαλικότητας, σεξουαλική 
επιθυµία

Iversen, P., et al., et al.. BJU Int, 2001

Boccardo, F., et al.. J Clin Oncol, 1999

Ø? Παρεντερικά οιστρογόνα → καλύτερη διατήρηση libido, σεξουαλικής επιθυµίας 
και στύσης

Wibowo E., et al., Crit Rev Oncol Hematol 2013
Donavan et al., Cancer 2015



Psychological and cognitive changes
vΑυπνία, ευερεθιστικότητα, µνήµη/άνοια, διαταραχές θυµικού, κατάθλιψη, άγχος, 
αντίληψη χώρου, κόπωση

Donovan, K.A., et al., Cancer, 2015

...Ή µήπως όχι

qΣε προοπτική µελέτη παρατήρησης: CaP µε και χωρίς ADT, 3 χρόνια FU

→	καµιά διαφορά

Alibhai, S.M., et al., Cancer, 2017



Psychological and cognitive changes
vNo definite recommendation for treating

‘’physical exercise appears to have the greatest potential to address the psychological 
effects of ADT both in the man with PC and in his partner ’’

‘
’12 εβδοµάδες συνδυασµένης resistance/aerobic άσκησης’’

SR → βελτίωση QoL
Chipperfield K., Health Psychol. 2014



Psychological and cognitive changes
(Α) Άσκηση
• Προοπτική µελέτη, 16 εβδοµάδες άσκησης µόνος 3-5 φορές/εβδοµάδα  σύγκριση  

+ εβδοµαδιαία 90 λεπτά group session
• CES-D (score κατάθλιψης) → ελάττωση χωρίς στατιστικά σηµαντική διαφορά

Culos-Reed SN, Support Care Cancer. 2010

(B) Ψυχοθεραπεία (γνωστική συµπεριφορική θεραπεία) → ήπια προς µέτρια

(Γ) Αντι-καταθλιπτικά → σοβαρή
Fournier JC., JAMA 2010

ØΚανένα δεν υπερτερεί
ØΊσως venlafaxine (Effexor) για βελτίωση και hot flushes
ØMirtazapine (Remeron) – bupropion (Zyban)  → θετική επίδραση στη σεξουαλική 
ζωή



Μεταβολικές διαταραχές - Καρδιαγγειακά
American HeartAssociation-American Cancer Society-American UrologicalAssociation

Γενικά Προληπτικά µέτρα:

• Έλεγχος λιπιδαιµικού προφίλ, Με προυπάρχουσα καρδιαγγεικά προβλήµατα
• Ισορροπηµένη διατροφή / Δίαιτα            Αγωγή µε στατίνες, αντι-υπερτασικά, metformin,
• Διακοπή καπνίσµατος                                                                                          aspirin
• Απώλεια βάρους
• Συχνή άσκηση

+- φάρµακα LE 4

Levine GN, D’Amico AV, et al., Circulation 2010



Μεταβολικές διαταραχές - Καρδιαγγειακά
vΜονοκεντρική, προοπτική τυχαιοπηµένη µελέτη
v20 µόνο ADT –
v20 ADT + metformin 
→	6 µήνες FU

ØΜetformin 850 mg x 2 σε διαβητικούς προστατεύει έναντι µεταβολικών διαταραχών
ØΔΕΝ έχει όµως αποδειχθεί σε µη διαβητικούς

Nobes, J.P., et al., BJU Int, 2012





Πολύ σημαντική η…άσκηση

• Και στην κόπωση
• Και στην οστεοπόρωση
• Και στις psychological & cognitive changes
• Και στις µεταβολικές διαταραχές/ καρδιαγγειακά συµβάµατα

LE 2



Ίσως…Degarelix?
‘’Μικρότερη νοσηρότητα από καρδιαγγειακά συµβάντα’’

post-hoc ανάλυση 6 RCT’s

Albertsen, P.C., et al., Eur Urol, 2014

üΌχι όµως καλή µεθοδολογία
üΌχι recommendation




