
Aσθενής µε T3b N0M1b, Gleason 
score 8, µεταστατικό καρκίνο προστά

τη µε 2 οστικές εντοπίσεις.
Ποια η καταλληλότερη θεραπεία; 
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T3bN0M1b



Πόσο συχνές είναι οι περιπτώσεις de novo 
µεταστατικού προστατικού καρκίνου ;





Τι γνωρίζουµε γιά τον de novo µεταστατικό 
προστατικό καρκίνο ;





James ND et al. Eur Urol 2015; 67:1028-38

Failure-free and overall survival with Newly Diagnosed Metastatic 
Prostate Cancer in the ‘‘Docetaxel Era’’: Data from 917 Patients in the 

Control Arm of the STAMPEDE Trial



Eίναι ίδια η πορεία όλων των ασθενών µε 
de novo µεταστατικό προστατικό καρκίνο ;



James ND et al. Eur Urol 2015; 67:1028-38



James ND et al. Eur Urol 2015; 67:1028-38





de novo µεταστατικός προστατικός 
καρκίνος και “φορτίο νόσου”



Oligometastatic vs. polymetastatic

Low-volume vs. high volume

Low-risk vs. high risk

Polymetastatic: ≥ 1-5 εστίες 
High-volume (CHAARTED): ≥ 4 οστικές µεταστάσεις µε ≥ 1 
εκτός της ΣΣ και της πυέλου ή σπλαγχνικές
High-risk (LATITUDE): Οποιαδήποτε δύο από: (α) ≥ 3 οστικές 
µεταστάσεις, (β) Gleason score ≥ 8, ή (γ) σπλαγχνικές 
µεταστάσεις 

“Φορτίο νόσου” και προστατικός καρκίνος 



Aπεικόνιση και “φορτίο νόσου” στον 
προστατικό καρκίνο 

ΔΕΝ θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι τα κλινικά 
δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν µε τις κλασσικές 
απεικονιστικές µεθόδους ισχύουν και µε τις νεότερες



Ολιγοµεταστατική νόσος: ανοικτά 
ερωτήµατα

ØΕίναι µιά ξεχωριστή οντότητα ή απλά ένα 
πρωιµότερο στάδιο στην εξελικτική διαδικασία 
της νόσου ;

ØΕίναι αντιπροσωπευτική της επιθετικότητας, 
της κλονικότητας κλπ ;



Enzalutamide, apalutamide 



Συστηµατική θεραπεία του de novo 
µεταστατικού προστατικού καρκίνου





Clarke NW et al.  Annals of Oncology 2019 in press



Ολες οι θεραπείες που στοχεύουν τον ανδρογονικό 
υποδοχέα είναι αποτελεσµατικές

Μελέτη Θεραπευτικό
σχήμα

End point ΗR

STAMPEDE
James, NEJM 2017

ADT vs. ADT/ABI OS O,63
(0,52-0,76)

LATITUDE
Fizazi, NEJM 2017

ADT vs. ADT/ABI OS 0,62
(0,51-0,76)

ENZAMET
Davis, NEJM 2019

ADT vs. ADT/ENZA OS 0,67
(0,52-0,86)

ARCHES
Armstrong, JCO 2019

ADT vs. ADT/ENZA OS 0,81
immature

TITAN
Chi, NEJM 2019

ADT vs. ADT/APA OS 0,67
(0,51-0,89)





Eur Urol 2019; 76 :719–728









Συνδυαστική συστηµατική θεραπεία σε 
ορµονοευαίσθητη µεταστατική νόσο (mHSPC)

Κόστος ;



Using standard cost-effectiveness metrics, treatment with docetaxel 
and ADT provides high value for money (ie, is cost effective) with an 
incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of $34 723, compared to an 
ICER of $295 212 for abiraterone. The monthly cost of abiraterone 
would have to be less than $3114 for it to be cost effective.



Φαρµακευτική θεραπεία οστικής νόσου σε 
ορµονοευαίσθητη µεταστατική νόσο (mHSPC)



Hahn NM et al. Clinical Genitourinary Cancer 2014; 12:33-40

Oστικά προβλήµατα σε ορµονοευαίσθητη µεταστατική 
νόσο (mHSPC)

Παρά το γεγονός ότι ο ανδρογονικός αποκλεισµός αυξάνει, αφ’ εαυτού, το 
οστικό turnover οδηγώντας δυνητικά σε οστεοπόρωση, στη περίπτωση της 
ορµονοευαίσθητης µεταστατικής νόσου η αντινεοπλασµατική του δράση 
οδηγεί σε µείωση του καρκινικού φορτίου µε αποτέλεσµα την µείωση του 
συνολικού οστικού turnover και την καθυστέρηση εµφάνισης SREs.

Tα δεδοµένα από την επίπτωση 
του ανδρογονικού αποκλεισµού 
στην οστική υγεία των ασθενών µε 
µη µεταστατική νόσο δεν µπορούν 
να µεταφερθούν και στον 
πληθυσµό µε µεταστατική νόσο.
Το ίδιο ισχύει και γιά τα 
αποτελέσµατα των φαρµάκων που 
επηρρεάζουν το οστικό turnover 
δεδοµένου ότι τα πλεονεκτήµατά 
τους έχουν δειχθεί σε ασθενείς µε 
mCRPC

Todenhofer T et al. Int J Endocrinol 2015; art ID 803202







Aντιµετώπιση της πρωτοπαθούς εστίας σε 
de novo µεταστατικό προστατικό καρκίνο





Aντιµετώπιση της πρωτοπαθούς εστίας σε 
de novo µεταστατικό προστατικό καρκίνο

α. ακτινοθεραπεία









Αναµένονται αποτελέσµατα από την 
PEACE-1



Aντιµετώπιση της πρωτοπαθούς εστίας σε 
de novo µεταστατικό προστατικό καρκίνο

β. Κυτταροµειωτική 
ριζική προστατεκτοµή



H κυτταροµειωτική ριζική προστατεκτοµή είναι:

ØΠραγµατοποιήσιµη, έχει παρόµοιες επιπλοκές µε εκείνη 
που πραγµατοποιεται σε ασθενείς µε τοπικά προχωρηµένη 
νόσο και θα πρέπει να εκτελείται από έµπειρους 
χειρουργούς

Sooriakumaran P et al. Eur Urol 2016 May;69(5) 

ØΒοηθά στον έλεγχο της τοπικής νόσου οδηγώντας, πιθανά, 
σε βελτίωση της ποιότητας ζωής

Won et al; BJU Intl 2013; 112 

ØΣυµβάλλει, πιθανά, σε βελτίωση της επιβίωσης 
(αναδροµικά δεδοµένα)

Fossati N et al. Eur Urol 2015; Pompe R et al. Prostate 2018

ØΜπορεί να προταθεί σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι 
για ακτινοθεραπεία







Κυτταροµειωτική ριζική προστατεκτοµή: υπό 
εξέλιξη µελέτες



Aντιµετώπιση των µεταστάσεων σε de 
novo µεταστατικό προστατικό καρκίνο







Νεώτερες προτάσεις γιά την αντιµετώπιση 
του de novo µεταστατικού προστατικού 

καρκίνου:

Πότε είναι “υπερθεραπεία” ;


