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Καρκίνος του 
προστάτη
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Καρκίνος προστάτη-διάγνωση

MRI στη διάγνωση καρκίνου του προστάτη σε
ασθενείς με κλινική υποψία καρκίνου χωρίς 

ιστορικό βιοψίας
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Ø μπορούμε να επιλέξουμε τους ασθενείς για βιοψία με κριτήριο 
την απεικόνιση με MRI ; 

• ελαττώνοντας τις αρνητικές βιοψίες και τις διαγνώσεις μη κλινικά 
σημαντικών CaP

• μειώνοντας τον αριθμό των κυλίνδρων και τις επιπλοκές
• χωρίς να επηρεαστεί η διάγνωση των κλινικά σημαντικών CaP

5



Prostate evaluation for clinically important
disease: sampling using image guidance or not?

PRECISION trial

•πολυκεντρική, Ευρωπαική τυχαιοποιημένη μελέτη 
μη-κατωτερότητας

•500 άνδρες με κλινική υποψία CaP (-) ιστορικό 
βιοψίας

•τυχαιοποίηση σε MRI (με ή χωρίς βιοψία) και 
TRUS-Bx

Kasivisvanathan V et al, The New England Journal Of Medicine, 2018
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PRECISION - Σχεδιασμός

500 άνδρες, μέση ηλικία 64, μέσο PSA=6.7 ng/ml
15% ανωμαλία στην ΔΕΠ, 19% οικογενειακό ιστορικό 

mpMRI 
n=252

n=181 PIRADS ≥ 3
Targeted Bx

n=71 (28%) PIRADS ≤2
OXI βιοψία-follow up

Standard TRUS-Bx
n=248
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v MRI έναντι TRUS Bx :
Ø Περισσότερες διαγνώσεις GS 
≥7: (38% έναντι 26%, p= 
0.005)

Ø Λιγότερες διαγνώσεις 
Gleason 3+3 (9% έναντι 22%, 
p <0.001)

Ø MRI: διάγνωση 13% 
λιγότερων κλινικά μη-
σημαντικών CaP

Kasivisvanathan V et al, The New England Journal Of Medicine, 2018
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Επιπλοκές

Ø Μικρότερο ποσοστό επιπλοκών με MRI-κατευθυνόμενη βιοψία
§αιματουρία (30% vs 63%)
§Αιματοσπερμία (32% vs 60%)
§Πόνος (13% vs 23%)
§Αιμορραγία ορθού (14% vs 22%)
§Στυτική δυσλειτουργία (11% vs 16%). 

• Παρόμοια ποσοστά λοίμωξης (2% vs 2%).

4 κύλινδροι κατά μέσο όρο

Kasivisvanathan V et al, The New England Journal Of Medicine, 2018
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PRECISION - Συμπεράσματα

Ø Η επιλογή ασθενών για βιοψία με κριτήριο την MRI 
απεικόνιση υπερτερεί της standard TRUS βιοψίας 

ü 28% των ανδρών δεν θα υποβληθούν σε βιοψία
12% κλινικά σημαντικοί CaP με MRI
13% μη κλινικά σημαντικοί CaP με MRI

Kasivisvanathan V et al, The New England Journal Of Medicine, 2018
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PRECISION - Περιορισμοί και 
προβληματισμοί

Øποιότητα διάγνωσης MRI

Ø6 από τα 23 κέντρα          
357 από τα 500 περιστατικά 
της μελέτης

ØPI-RADS 3 στο 29%

ØΕτερογένεια CaP 

• οι ορατοί στην mpMRI καρκίνοι 
είναι οι μόνοι βιολογικά 
επικίνδυνοι όγκοι στον προστάτη;
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«Χάνει» καρκίνους η MRI;

ØΔιαγνωστική ακρίβεια mpMRI:  
• ευαισθησία (58-96%), N.P.V : 63-98%

Øσε 1 στις 10 «φυσιολογική» mpMRI υπάρχει GS 3+4 καρκίνος ή 
μεγάλου μεγέθους GS 6.

Ø100 mpMRI èΡ.Π

ü16% κλινικά σημαντικών καρκίνων (≥GS 3+4) «μη ορατοί» στην 
MRI Borofksi S, et al. Radiology 2017

Ø«χάνει» καρκίνους σε ποσοστό 10-15%
Ahmed HU, et al. PROMIS study. Lancet 2017
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Περιορισμοί της MRI

v αρχιτεκτονική αδενίων σε Gleason 4
• Ηθμοειδές μοτίβο (ως και 40%)

Ø ηθμοειδές μοτίβο
• επιθετική συμπεριφορά, μικρότερη συνολική 
επιβίωση

• προγνωστικός παράγοντας μεταστάσεων και 
θανάτου από CaP μετά από ριζική 
προστατεκτομή

η MRI έχασε όλες τις 
Gleason 4 βλάβες < 0.5 cm13



Καρκίνος προστάτη-διάγνωση

MRI στη διάγνωση καρκίνου του προστάτη σε
ασθενείς με κλινική υποψία καρκίνου χωρίς 

ιστορικό βιοψίας
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4 M μελέτη
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4 M - σχεδιασμός

v Πολυκεντρική μελέτη (Ολλανδία) 

v Άνδρες 50-75 με PSA> 3 ng/ml 

Ø ΟΛΟΙ  ➡ MRI

Ø ΟΛΟΙ  ➡ TRUS-Bιοψία 

•  ΚΑΙ κατευθυνόμενη βιοψία κάθε 
βλάβης PIRADS>3 στην MRI

Van der Leest et al, Eur Urol 2019
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Definitions of csPCa:
* MRGB/TRUSGB: GG 2 (GS 3 + 4) in any core.
** MRGB: GG 1 (GS 3 + 3) with total tumor core length 6mm 
or GG 2 (GS 3 + 4) in any core. 
TRUS GB: GG 1 (GS 3 + 3) with three or more biopsy cores or 
GG 2 (GS 3 + 4) in any core.
*** MRGB/TRUSGB: GG 3 (GS 4 + 3) in any core.
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4 M - αποτελέσματα

• MRI guided βιοψία:
ü25% κλινικά σημαντικοί 

CaP
ü14% μη-κλινικά σημαντικοί 

CaP

• TRUS-guided βιοψία:
ü23% κλινικά σημαντικοί 

CaP
ü25% μη-κλινικά σημαντικοί 

CaP

Van der Leest et al, Eur Urol 2019
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4 M - αποτελέσματα

Ø «απώλειες» : 4% κλινικά σημαντικός καρκίνος μέσα 
στον επόμενο χρόνο σε TRUS –Bx

Ø εμπειρία του ακτινολόγου στην mpMRI
• PIRADS 3 rate 

üPRECISION= 29%
ü4 M=6%
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MRI quality criteria

1. Do > 10 prostate MRIs/week 

2. Your PI-RADS 3 diagnoses should be <15%
3. PI-RADS 4-5 should yield cs-PCa >65%

4. compare PI-RADS with pathology

www.mri-prostate-barentsz.nl
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Μπορεί η απεικόνιση να μειώσει με 
ασφάλεια τον αριθμό των βιοψιών ;

Θετικά MRI-targeted βιοψίας

• Βελτιώνει τις διαγνώσεις 
κλινικά σημαντικών CaP

• Ελαττώνει τις διαγνώσεις μη 
κλινικά σημαντικών CaP

• ~ 30% λιγότερες βιοψίες 

Αρνητικά MRI-targeted βιοψίας

• «χάνει» 5-15% κλινικά
σημαντικών CaP

• εξειδικευμένα κέντρα 

• κόστος - διαθεσιμότητα MRI

bpMRI - FAST MRI
χωρίς σκιαγραφικό, διπλάσια 
ταχύτητα (4 MRI την ώρα)
95% ευαισθησία, -1% ειδικότητα
[Barentsz J, EAU 2019]
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Ø Στο 33% των ανδρών με υποψία καρκίνου προστάτη χωρίς 
προηγούμενη βιοψία η mpMRI είναι αρνητική (PIRADS<2)

• Εάν τους υποβάλλουμε σε συστηματική βιοψία θα βρούμε
+ 6% Grade Group >2
+ 18% Grade Group 1 

Ø mpMRI πριν τη βιοψία ➡ 18% μείωση υπερδιάγνωσης (GG 1)                                                   
                                           ➡ 33% λιγότερες βιοψίες

Drost FW, et al. The Cochrane database of systematic reviews, 2019 [in press]

22



EAU Guidelines 2019
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Καρκίνος προστάτη-διάγνωση

MRI στην διαχείριση ασθενών υπό A.S 
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Ø 626 ασθενείς υπό AS (Gleason 3+3 ή low volume Gleason 3+4)
PSA<20 ng/ml, baseline mpMRI, 53 μήνες follow up

Ø 172 έλαβαν θεραπεία (44 ΡΠ, 83 focal), 14 WW

Ø Ορατή εστία στην mpMRI ➡ συντομότερη έξοδος από AS
Ø Gleason + ορατή εστία = προγνωστικοί παράγοντες (όχι ηλικία, PSA)

MRI πριν βιοψία ➡
επέκταση ενδείξεων A.S
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Καρκίνος προστάτη-θεραπεία

Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας του προστάτη σε 
νεοδιαγνωσμένη μεταστατική νόσο
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HORRAD μελέτη
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HORRAD - σχεδιασμός

• 432 ασθενείς με μεταστατικό στα 
οστά CaP

• τυχαιοποίηση: ADT vs ADT + 
ακτινοθεραπεία (70 Gy σε 35 
δόσεις ή 57.8 σε 19 δόσεις)

• followup: 47 μήνες

• Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: 
συνολική επιβίωση

• Δευτερεύον καταληκτικό σημείο: 
εξέλιξη PSA 
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HORRAD-αποτελέσματα
Ø συνολική επιβίωση: 

- 43 μήνες (ADT) 

- 45 μήνες (ADT+EBRT) (p=0.4)

Ø χρόνος ως εξέλιξη PSA: 

- 12 μήνες (ADT)

- 15 μήνες (ADT+EBRT) (p = 0.20)

üκαμία διαφορά στη συνολική 
επιβίωση

Kaplan-Meier estimates of overall survival (intention to treat).

Boeve L et al, Eur Urol 2019
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HORRAD-αποτελέσματα
Ø ανάλυση υποομάδων

ü ευνοικές παράμετροι 
για EBRT+ADT:

• < 5 εστίες στα οστά
• <T2
• ασυμπτωματικοί
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HORRAD-περιορισμοί
•πρωτόκολλο > 10ετίας με μικρότερη δόση 
ακτινοβολίας (70 Gy έναντι 78-81 Gy)

•Λίγοι ολιγομεταστατικοί ασθενείς (67%> 5 εστίες)
•δεν εφαρμόστηκε ακτινοβολία στις μεταστάσεις
•σχεδιάστηκε πριν τα αποτελέσματα των 

CHAARTED/STAMPEDE για μεταστατικό 
ευνουχοευαίσθητο CaP
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HORRAD CONCLUSIONS

• Results from the STAMPEDE trial were recently published and described the effect of 
local radiation therapy in patients with hormone-naïve metastatic prostate cancer 
treated with androgen deprivation therapy. 

• Similar to the HORRAD data, radiotherapy to the prostate did not improve overall 
survival for unselected patients with newly diagnosed metastatic prostate cancer. 
However, in a prespecified subgroup analysis by metastatic burden, overall survival 
was better (3.7 months) among patients with a low metastatic burden at baseline 
who were allocated to radiotherapy (HR 0.68, 95% CI 0.52–0.90; p = 0.007).
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Καρκίνος προστάτη-θεραπεία

Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας του προστάτη σε 
νεοδιαγνωσμένη μεταστατική νόσο
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Systemic Therapy for Advanced or Metastatic
Prostate cancer: Εvaluation of Drug Efficacy

(STAMPEDE)
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STAMPEDE-σχεδιασμός
v 117 κέντρα (UK, Ελβετία) 

§ 2061 ασθενείς με νεοδιαγνωσμένο μεταστατικό CaP
τυχαιοποιήθηκαν σε ADT και ADT + EBRT (2013-2016)

• 819 (40%) χαμηλό μεταστατικό φορτίο
• 1120 (54%) υψηλό μεταστατικό φορτίο

§ EBRT: moderate hypofractionation 
§ 55 Gy /20 δόσεις/4 εβδομάδες ή 36 Gy/6 δόσεις/6 εβδομάδες

• 367 ασθενείς πήραν και docetaxel (από Δεκέμβριο 2015)

Ø πρωτεύον καταληκτικό σημείο: συνολική επιβίωση
35

Parker C, et al. The Lancet 2018
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STAMPEDE-αποτελέσματα

§ακτινοθεραπεία + ADT 

Ø ΔΕΝ βελτίωσε την συνολική επιβίωση 
(0.92, 0.80 -1.06; p=0.266) σε μη 
επιλεγμένους ασθενείς

Ø βελτίωσε την failure-free survival

* Failure free survival=χωρίς υποτροπή, 
χωρίς προσθήκη άλλης συστηματικής θεραπείας

Parker C, et al. The Lancet 2018
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STAMPEDE-αποτελέσματα

ü για τους 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;

38

Parker C, et al. The Lancet 2018



Καρκίνος προστάτη-θεραπεία
Ø η ακτινοθεραπεία του προστάτη δεν 
προσφέρει όφελος στην επιβίωση σε 

μεταστατική νόσο
Ø ίσως έχει θέση σε ασθενείς με μικρό φορτίο 

μεταστάσεων σε συνδυασμό με τοπική 
ακτινοθεραπεία 
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EAU Guidelines 2019
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μη-μεταστατικός
ευνουχοάντοχος καρκίνος

προστάτη
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µη 
ανιχνεύσιµες 
µεταστάσεις

Μη µεταστατικός 
(M0) CRPCΑυξανόµενο 

PSA υπό ADT
Τεστοστερόνη 
ορού< 50

ng/dL
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είναι σημαντικός
ο μη-
μεταστατικός 
ευνουχοάντοχος
CaP;

Ø το 60% θα εμφανίσει μεταστατική νόσο 
σε 5 χρόνια με τις περισσότερες
μεταστάσεις τα πρώτα 3 χρόνια

Ø η μέση επιβίωση μέχρι τις οστικές 
μεταστάσεις σε μη-μεταστατικό CRPC 
είναι 25-30 μήνες

Moreira	DM,	et	al.	Predictors	of	Time	to	Metastasis	in	Castration-resistant	Prostate	Cancer.	Urology.	
2016
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είναι σημαντικός
ο μη-
μεταστατικός 
ευνουχοάντοχος
CaP;

• εξαρτάται από το PSADT

• PSADT<10 μήνες

Smith	MR,	et	al.	J	Clin	Oncol. 2013

Ø Μεγάλη	ταχύτητα	αύξησης	
PSA	και	μικρός	PSA-DT	
σχετίζονται	με:

• χρόνο	μέχρι	εμφάνιση	
μεταστάσεων

• επιβίωση	χωρίς	
μεταστάσεις

• συνολική	
επιβίωση

Smith	MR,	et	al.	Lancet.	2012 Mateo	J,	et	al.	Eur	Urol.	2019 Ost	P,		et	al.	J	Clin	Oncol.	2018 James	ND,	et	al.	N	Engl	J	Med. 2017
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EAU guidelines στον μη-
μεταστατικό ευνουχοάντοχο CaP

Ø Συνέχισε τον	ανδρογονικό	αποκλεισμό	

ØΜην	κάνεις	τίποτε	εάν	ο	ασθενής	είναι	
ασυμπτωματικός

ØΕπανέλαβε	την	απεικόνιση	κάθε	φορά	που	το	PSA	
διπλασιάζεται	ή	όταν	ο	ασθενής	εμφανίσει	συμπτώματα

ØΞεκίνησε	θεραπεία	όταν	γίνει	μεταστατικός	
ευνουχοάντοχος
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7 Φεβρουαρίου 2018
ASCO GU :
μελέτη SPARTAN 

13 Φεβρουαρίου 2018:	
FDA	granted	marketing	authorization	to
apalutamide for	treatment	of	nonmetastatic castration	resistant
prostate	cancer	(nmCRPC).
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μελέτη PROSPER

• Ιούνιος 2018
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Νεότερης γενιάς αναστολείς 
ανδρογονικών υποδοχέων

Απρίλιος 2019
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μη-μεταστατικός
ευνουχοάντοχος καρκίνος

προστάτη
μελέτη ARAMIS
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μελέτη ARAMIS 

Fizazi, et al. Presented at ASCO GU 2019. Abstract Number 140
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DAROLUTAMIDE
•φαρμακολογία

Ø Δύο φαρμακολογικά ενεργά διαστερεομερή
Ø μεγαλύτερη συνάφεια με AR  Moilanen A, Sci Rep 2015

Ø μικρότερη συνάφεια με υποδοχείς GABA-α Moilanen A, Eur J 
Cancer 2013

• λιγότερες ΑΕ από ΚΝΣ
• ίσως λιγότερη διασταυρούμενη ανθεκτικότητα
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ARAMIS - σχεδιασμός

κριτήρια:
• nmCRPC
• PSA> 2 ng/ml
• PSADT ≤10 months
Ταξινόμηση κατά:
• PSADT (≤6 μήνες

vs >6 μήνες)
• Οστική προστασία 

(ναι ή όχι)

1200	mg	darolutamide	+	ADT		(2	
x	300	mg	tablets	twice-daily)		

N=955

Placebo	twice-daily	+	ADT		
N=554

Primary		
analysis:
MFS

Final		
analysis:

OS

N=1509

Τ
Υ
Χ
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Ο
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Ο
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Η
Σ
Η

Fizazi, et al. Presented at ASCO GU 2019. Abstract Number 140; Fizazi et al. NEJM 2019,DOI:10.1056/NEJMoa1815671

2:1
Μεταστάσεις σε απεικονιστικό έλεγχο (κάθε 4 μήνες)
ή θάνατος από οποιαδήποτε αιτία
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Κριτήρια εισαγωγής
• nmCRPC
- bone scan [-]
- CT εγκεφάλου, θώρακος κοιλιάς [-]
- Πυελικοί λεμφαδένες < 2	cm	κάτω
από το διχασμό της αορτής (N1) 

• PSADT ≤ 10 μήνες
• Συνέχιση ADT

ταξινόμηση
• PSADT > 6 μήνες ή ≤ 6 μήνες
• προστατευτικά οστών [ΝΑΙ-ΟΧΙ]
• N0 ή N1

Δεύτερης	
γραμμής	
θεραπεία
(open-label	

AA+P)

Apalutamide	
(APA)	

240	mg	QD	
+	ADT

(n	=	806)

Placebo	(PBO)	
+

ADT
(n	=	401)

τυχαιοποίηση

M
F
S

Ε
Ξ
Ε
ΛΙ
Ξ
Η	

Ν
Ο
Σ
Ο
Υ

επιβίωση	χωρίς	
εξέλιξη	νόσου

(PFS2)

Επιβίωση	ελεύθερη	
μεταστάσεων (primary	

end	point)

2:1
(N	=	1207)

APALUTAMIDE	- SPARTAN	
STUDY	DESIGN	

φάσης	3,	ελεγχόμενη	με	εικονικό	φάρμακο,	διπλά	τυφλή,	τυχαιοποιημένη	πολυκεντρική	μελέτη
332	κέντρα	σε	26	χώρες	σε	Βόρεια	Αμερική,	Ευρώπη	και	Ασία

Smith MR	et	al.	N	Engl	J	Med.	2018	Feb	8.
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SecondaryEndpoints
• Overall survival

• Time	to	pain progression

• Time	to	first cytotoxic	chemotherapy

• Time	to	first	symptomatic	skeletal event

• Safety

Fizazi,	et	al.	Presented	at	ASCO	GU	2019.	Abstract	Number	140;	Fizazi	et	al.	NEJM	2019,DOI:10.1056/NEJMoa1815671

PrimaryEndpoints
Metastasis-free	survival,	defined as:

• Distant	metastases, or

• Death	from	any cause

(radiological central	review	at	16-week	
intervals)
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Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: metastasis-free  
survival (MFS)

Ø Καθυστέρηση MFS κατά 22 μήνες με darolutamide
Ø 59% ελάττωση του κινδύνου μεταστάσεων ή 
θανάτου με darolutamide

Fizazi, et al. ASCO GU 2019. Abstract Number 140; Fizazi et al. NEJM 2019
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Δευτερεύον καταληκτικό σημείο: συνολική 
επιβίωση

10% απόλυτη διαφορά darolutamide με placebo στην 
προβλεπόμενη συνολική επιβίωση στα 3 χρόνια

Fizazi, et al. ASCO GU 2019. Abstract Number 140; Fizazi et al. NEJM 2019
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Δευτερεύοντα 
καταληκτικά σημεία

57

Fizazi, et al. ASCO GU 2019. Abstract Number 140; Fizazi et al. NEJM 2019



Ανεπιθύμητες ενέργειες

Διακοπή θεραπείας λόγω ΑΕ: 
8.9% darolutamide 8.7% placebo. 

Ανεπιθύμητες ενέργειεςn(%) Darolutamide (n=954) Placebo (n=554)
κόπωση 151 (15.8) 63 (11.4)
ζάλη 43 (4.5) 22 (4.0)
διαταραχές αντίληψης 4 (0.4) 1 (0.2)
διαταραχές μνήμης 5 (0.5) 7 (1.3)
σπασμοί 2 (0.2) 1 (0.2)
οστικά κατάγματα 40 (4.2) 20 (3.6)
πτώσεις 40 (4.2) 26 (4.7)
υπέρταση 63 (6.6) 29 (5.2)
εξάνθημα 28 (2.9) 5 (0.9)
υποθυρεοειδισμός 2 (0.2) 1 (0.2)

Grade 3,4
24.7% darolutamide 19.5% placebo
grade 5 παρόμοιες (3.9% and 3.2%).

Fizazi, et al. ASCO GU 2019. Abstract Number 140; Fizazi et al. NEJM 2019
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EAU Guidelines 2019
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μεταστατικός
ευνουχοευαίσθητος καρκίνος

προστάτη

μελέτη LATITUDE
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LATITUDE- Final Analysis
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LATITUDE: Abiraterone vs placebo σε ασθενείς με 
νεοδιαγνωσμένο μεταστατικό καρκίνο προστάτη

ADT+
abiraterone 1g+
prednisone 5 mg

(n = 597)

ADT
+ placebo  
(n = 602)

• άνδρες με νέα διάγνωση 
high-risk mCNPC

High risk = (2 από 3)
• Gleason score ≥8
• ≥3 εστίες στο 
σπινθηρογράφημα οστών 

• μεταστάσεις σε συμπαγή 
όργανα

Τ
Υ
Χ
Α
Ι
Ο
Π
Ο
Ι
Η
Σ
Η

1:1

Ø Συνολική 
επιβίωση

Ø επιβίωση 
ελεύθερη 

ακτινολογικής 
υποτροπής

Fizazi K, et al. N Engl J Med. 2017

• εξέλιξη πόνου
• εξέλιξη PSA
• SSRE
• ΧΜΘ
• επόμενη 
γραμμή 
θεραπείας

Ø Χρόνος ως
διαστρωμάτωση:
-νόσο σε συμπαγή όργανα
-ECOG PS (0,1 ή 2)

Κριτήρια αποκλεισμού:
Low risk, docetaxel ή τοπική 
θεραπεία (Ρ.Π, EBRT)
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INTERIM ANALYSIS- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ
RPFS

Fizazi K et al. N Engl J Med 2017;377:352-60

ADT+ABI
Median NR ADT+ABI

Median	33.0mo

HR=0.47
(95%	CI:	0.39-0.55)

P<0.001

HR=0.62
(95%	CI: 0.51-0.76)

P<0.001

ADT+Placebo
Median	34.7mo ADT+Plb

Median	14.8mo

38% μείωση του κινδύνου θανάτου
Θάνατοι : 406
ADT + AAP: 169
ADT + placebo: 237
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FINAL ANALYSIS LATITUDE: ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ 3: 
ABIRATERONE VS PLACEBO ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΟ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ 

ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ADT 
+ abiraterone 

acetate 1000 mg
+ prednisone 5 mg

(n = 597)

ADT
+ placebo  
(n = 602)

• άνδρες με νέα διάγνωση 
high-risk mCNPC

High-risk =(2 από 3)
• Gleason score ≥8
• ≥3 εστίες στο σπινθηρογράφημα 

οστών 
• μεταστάσεις σε συμπαγή 

όργανα

Τ
Υ
Χ
Α
Ι
Ο
Π
Ο
Ι
Η
Σ
Η

1:1

Ø Συνολική 
επιβίωση

Ø επιβίωση 
ελεύθερη 

ακτινολογικής 
υποτροπής

• εξέλιξη πόνου
• εξέλιξη PSA
• SSRE
• ΧΜΘ
• επόμενη γραμμή 
θεραπείας

Ø Χρόνος ως

Stratification:
-Visceral disease
-ECOG PS (0,1 vs 2

Exclusion criteria
Low risk CaP, prior docetaxel 
or localized treatment (RP, EBRT

Fizazi K, et al. Poster presented at ASCO GU; 
14–16 February 2019; San Francisco, CA, USA; abstract 141.

OS Analysis Interim 1
(~50% of 852 events)

Interim 2
(65% of 852 events)

Final analysis
(852 events)

Cut-off date October 31, 2016 October 2, 2017 August 15, 2018
Median Follow-up 30.4 months 41.4 months 51.8 months
Observed OS events 406 (48%) 535 (63%) 618
HR (95% CI) 0.62  (0.51–0.76) 0.64 (0.54-0.76) 0.66 (0.56-0.78)
P value <0.001 <0.0001 <0.0001
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Time (months)
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(%
)

ADT + AΒΙ= 53.3 μήνες

ADT + PBO= 36.5 μήνες
No. of events:
ADT + AAP: 275 (46%)
ADT + PBO: 343 (57%)

HR 0.66, 95% CI 0.56-0.78;
p < 0.0001

Median Tx exposure:
ADT + AAP: 25.8 months
ADT + PBO: 14.4 months

597 565 529 479 425 389 351 311 240 124 40 0

602 564 505 432 368 315 256 220 165 69 23 0

No. at risk

ADT + AAP

ADT + PBO

Fizazi K, et al. Poster presented at ASCO GU;  February 2019; San Francisco, USA; abstract 141.

Kaplan-Meier Plot of Overall Survival (ITT population)

+ 2 χρόνια follow up

18 μήνες όφελος στην επιβίωση

34% μείωση κινδύνου θανάτου

57% του placebo group 
έλαβε πρόσθετη 
θεραπεία
με Abiraterone 
/enzalutamide/docetaxel

συνολική επιβίωση



Συνολική επιβίωση 
High vs Low Volume 

Low volumeHigh volume

HR 0.62, 95% CI 0.52-0.74;
p < 0.0001

ADT + PBO, 33.3 μήνες

ADT + AAP, 49.7 μήνες

120 6 60 6654484236302418
Time (months)

100

80

0

20

40

60

O
S 

(%
)

429487 460 31 097188246283317345386

389468 438 14 046113154181266270323

ADT + AΒΙ : NR

ADT + PBO:  NR

HR 0.72, 95% CI 0.47-1.10;
p = 0.1242

100

80

0

20

40

60

120 6 60 6654484236302418

100110 105 9 027526568728093

Time (months)

O
S 

(%
)

No. at risk

ADT + AAP

115133 125 9 0235266748897108ADT + PBO

No. at risk

ADT + AAP

ADT + PBO

Ø Μικρός αριθμός ασθενών με low-volume νόσο (n=243) 
Ø Διάμεση συνολική επιβίωση δεν επιτεύχθηκε σε κανένα σκέλος

Fizazi K, et al. Poster presented at ASCO GU;  February 2019; San Francisco, USA; abstract 141.



SECONDARY ENDPOINTS

67



Ανεπιθύμητες ενέργειες
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Τι νέο έφερε η LATITUDE

Fizazi K, et al. Poster presented at ASCO GU;  February 2019; San Francisco, USA; abstract 141.
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θα αλλάξει το παιχνίδι η LATITUDΕ;

υπάρχει ανάγκη 
για θεραπεία;

έχει νόημα το 
καταληκτικό 
σημείο;

είναι αποδεκτή 
η τοξικότητα ;

θα είναι 
αποτελεσματική 

η επόμενη 
θεραπεία;

ποιά η σχέση 
κόστους-
οφέλους;
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EAU Guidelines 2019
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μεταστατικός
ευνουχοευαίσθητος καρκίνος

προστάτη

μελέτη ARCHES
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1.	Sweeney,	et	al.	NEJM2015;373:737-46

Armstrong,	et	al.	Presented	at	ASCO	GU	2019,	Abstract	Number687

BACKGROUND

• ARCHES	investigates	the	effect	of	enzalutamide	(potent	androgen	
receptor		inhibitor)	in	combination	with	ADT	in	men	with mHSPC

• Trial	started	after	docetaxel	became	available	and	before	
abiraterone	became	available

• Patients	with	high	and	low	volume	disease	are	included	(CHAARTED		
criteria1)	and	patients	with prior	docetaxel treatment (around	20%	in	
each	arm)

• Hypothesis:	enzalutamide	+	ADT	would	prolong	rPFS in	men	with	
mHSPC compared	to	ADT	alone

6
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* RECIST κριτήρια για συμπαγή όργανα ή > 2 
νέες οστικές μεταστάσεις σε σχέση με baseline 

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

ARCHES - σχεδιασμός

• Τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή 
placebo-controlled μελέτη φάσης 
3

•Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: 
επιβίωση χωρίς απεικονιστική 
εξέλιξη της νόσου* ή θάνατος
(rPFS)

χαρακτηριστικά ENZA + ADT
(n = 574)

PBO + ADT
(n = 576)

Ηλικία (εύρος) 70 (46–92) 70 (42–92)
ECOG PS 0, n (%) 448 (78) 443 (77)
Μεγάλο φορτίο νόσου, n (%) 354 (62) 373 (65)

Gleason score ≥ 8, n (%) 386 (67) 373 (65)

Εντόπιση μεταστάσεων, n (%)
οστά μόνο 268 (47) 245 (43)
συμπαγή όργανα μόνο 51 (9) 45 (8)
οστά και συμπαγή όργανα 217 (38) 241 (42)

Απομακρυσμένες μεταστάσεις, n (%) 402 (70) 365 (63)

προηγούμενη θεραπεία, n (%)
Docetaxel 103 (18) 102 (18)
ADT 535 (93) 514 (89)
Antiandrogen 205 (36) 229 (40)
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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, ή6 κύκλοι)

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

Placebo	+	ADT
(n=576)

Έναρξη 
μελέτης

21Μαρτίου
2016

14 Οκτωβρίου,
2018

rPFS
Overall 

survival (OS)  
interim analysis

OS final  
analysis

N=1150

R
1:1

8
Armstrong, et al. Presented at ASCO GU 2019, Abstract Number 687
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Πρωτεύον καταληκτικό σημείο- rPFS
Enzalutamide + ADT = 61% ελάττωση του 

κινδύνου rPFS

Μείωση rPFS
(47%-80%) σε 
σημαντικές 
υποομάδες:
§ μεγάλο φορτίο 
νόσου

§ θεραπεία με 
docetaxel (18%)

Armstrong, et al. Presented at ASCO GU 2019, Abstract Number 687
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Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία
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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)

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

Ανεπιθύμητες ενέργειες
• καμία grade 5 Α.Ε 
• κόπωση, υπέρταση, διαταραχές 
μνήμης/αντίληψης, πτώσεις/κατάγματα οι 
συχνότερες στο ENZA + ADT με διαφορά >2% 79
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Τι νέο έφερε η ARCHES

Fizazi K, et al. Poster presented at ASCO GU;  February 2019; San Francisco, USA; abstract 141.

• 1η μελέτη που δείχνει αποτελεσματικότητα 
νεότερων αντιανδρογόνων μετά από ΧΜΘ στον
mHSPC

•αποτελεσματικότητα σε μεγάλο φορτίο νόσου 
(48% συμπαγή όργανα ή λεμφαδένες)
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θα αλλάξει το παιχνίδι η ARCHES ;

υπάρχει ανάγκη 
για θεραπεία;

έχει νόημα το 
καταληκτικό 
σημείο;

είναι αποδεκτή 
η τοξικότητα ;

θα είναι 
αποτελεσματική 

η επόμενη 
θεραπεία;

ποιά η σχέση 
κόστους-
οφέλους;
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COPY TABLE
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EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY
(ESMO) 2018 CONGRESS

• Non-Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Enzalutamide in Men 
with Non-Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Men with non-metastatic castration resistant prostate cancer (M0 CRPC) are at high 
risk of developing metastatic (M1) CRPC. The goal of M0 CRPC treatment is to delay M1 disease progression, delay additional antineoplastic 
therapies, and ultimately prolong survival and maintain quality of life. In the primary analysis of PROSPER, ENZA improved metastasis-free 
survival (MFS) in men with M0 CRPC. Here we report results in subgroups of patients (pts) by age and region. Eligible men with M0 CRPC, 
prostate-specific antigen (PSA) doubling time ≤ 10 months and PSA ≥ 2 ng/mL at screening continued androgen deprivation therapy and were 
randomized 2:1 to ENZA 160 mg or PBO. The primary endpoint was MFS. Secondary endpoints included time to PSA progression, time to first 
use of new antineoplastic therapy, overall survival, and safety. One thousand four hundred and one 1401 men were enrolled with a median age 
of 74 years (standard deviation, 7.8 years). Baseline characteristics were generally similar across regions and age groups. Baseline use of 
bone-targeting agents was higher in North America compared with the other 2 regions. A greater proportion of pts aged ≥ 75 y had and 
ECOG PS of 1 than pts aged < 75 years. In all men, ENZA reduced the risk of metastasis or death by 71% (HR, 0.29; 95% CI, 0.24-0.35; p< 
0.0001). The risk reduction with ENZA use was similar across all subgroups. Safety results were generally similar among all subgroups, except 
that more pts in the group aged ≥ 75 y reported adverse event as the primary reason for discontinuation (13% with ENZA vs 10% with PBO) 
than in the overall pt population (9% with ENZA vs 6% with PBO), and more pts in North America reported falls (15%) than in Europe (7%) or 
rest of world (10%). In men with M0 CRPC and rapidly rising PSA, ENZA treatment resulted in a clinically meaningful and statistically significant
reduction of developing metastases or death. Results were consistent across subgroups of pts by age and geographic region. Source:
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Καρκίνος του όρχη
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Ø αναδρομική μελέτη 522 ασθενών με πρωτοπαθή ορχικό όγκο

Ø 5% καλοήθεις όγκοι 
• Leydig cell (32%), επιδερμοειδής κύστη (32%), αδενοματοειδής όγκος (29%), Sertoli 

cell (7%)

ü σημαντικά μικρότεροι (0.75 cm3 vs 15 cm3 p ≤0.001). 
• όγκος > 2.8 cm3 = κακοήθεια [83% ευαισθησία, 89% ειδικότητα (p = 

0.029)]

üμεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων

üσυσχέτιση με κρυψορχία και υπογονιμότητα (p ≤0.001)
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• 20–30% ασθενών με σταδίου I καρκίνο όρχη θα υποτροπιάσουν

• stage I σεμίνωμα
• 15% κίνδυνος υποτροπής (χωρίς LVI)
• 50% κίνδυνος υποτροπής (με LVI)

• 1-2 κύκλοι επικουρικής ΧΜΘ-BEP μειώνουν τον κίνδυνο 
υποτροπής στο 1-3%.

• Χρειάζονται όλοι οι ασθενείς με σταδίου I καρκίνο του όρχη
προφυλακτική ΧΜΘ;
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vΜη προσαρμοσμένη στον κίνδυνο παρακολούθηση σε stage I καρκίνο 
όρχη:

Ø 68 μελέτες (1987-2017)
• 5-ετής ειδική για τον καρκίνο επιβίωση (98.8-100%)
• 5-ετής πιθανότητα υποτροπής (13-32%)
• Όψιμες υποτροπές

• 1-5% μετά 5 χρόνια (μη-σεμίνωμα)
• 5-20% μετά 4 χρόνια (σεμίνωμα)

• Ανταπόκριση σε ακτινοθεραπεία διάσωσης (σεμινώματα) ΧΜΘ + RPLND 
(<3 cm  NSGCT, αρνητικοί δείκτες)
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90

με δυό λόγια

üΤο «μονοπάτι» της μαγνητικής τομογραφίας πριν την 
(πιθανή) βιοψία είναι πιο αποτελεσματικό στη διάγνωση 
• λιγότερων μη κλινικά σημαντικών καρκίνων
• περισσότερων κλινικά σημαντικών καρκίνων

ü τοπική ακτινοθεραπεία στον προστάτη σε μεταστατική 
νόσο αυξάνει την επιβίωση μόνο σε μικρό φορτίο νόσου 
(<4 οστικές meta)



Με δυό λόγια

üΣτον μη-μεταστατικό ευνουχοάντοχο CaP apalutamide, enzalutamide, 
darolutamide παρατείνουν κατά 22 μήνες το χρόνο μέχρι την 
εμφάνιση μεταστάσεων

üΣτον υψηλού φορτίου μεταστατικό ευνουχοευαίσθητο CaP η 
μονοθεραπεία με ανδρογονικό αποκλεισμό δεν αρκεί :
Øη μελέτη LATITUDE (abitaterone+ADT) ανέδειξε πλεονέκτημα 18 
μηνών στη συνολική επιβίωση

ØΗ μελέτη ARCHES (enzalutamide+ADT) έδειξε καθυστέρηση 
εξέλιξης και αποτελεσματικότητα μετά από ΧΜΘ 91



ευχαριστώ για την υπομονή σας!
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