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Μ0 CRPC

Μen with CRPC and no detectable clinical metastases 
using bone scan and CT-scan

A consensus statement by the PCa Radiographic Assessments for 
Detection of Advanced Recurrence (RADAR) group suggested a bone 
scan and a CT scan when the PSA reached 2 ng/mL and if this was 
negative it should be repeated when the PSA reached 5 ng/mL, and 
again after every doubling of the PSA based on PSA testing every 
three months for asymptomatic men. Symptomatic patients should 
undergo relevant investigation regardless of PSA level.

Crawford ED et al. Urology, 2014. 83: 664. 







Μ0 CRPC

Μόνο δεδοµένο: το αυξανόµενο PSA

Promoting Stress and Anxiety



Μ0 CRPC
Το 1/3 αυτών των ανδρών θα αναπτύξουν οστικές 

µεταστάσεις ανιχνευόµενες σε σπινθηρογράφηµα οστών 
µέσα στα επόµενα 2 χρόνια

Smith, M.R., et al. Natural history of rising serum prostate-specific antigen in men with 
castrate nonmetastatic prostate cancer. J Clin Oncol, 2005. 23: 2918. 



Smith MR, et al. J Clin Oncol. 2005;23:2918-25.

Εξελικτική πορεία του M0CRPC σε σχέση με το PSA





Cumulative incidence of metastases in men with a PSA 
doubling time (PSADT) < 3 months, 3–8.9 months, 9–14.9 

months or ≥15 months.

Howard LE et al, BJU Int 2017; 120: E80–E86



O προσδιορισµός του µεγέθους του 
κλινικού οφέλους µιάς θεραπείας σε 
ασυµπτωµατικούς ασθενείς χωρίς 
εµφανείς, ακτινολογικά, αποδείξεις 
µεταστατικής νόσου ήταν µιά µείζων 
πρόκληση γιά την ανάπτυξη νέων 

θεραπευτικών στρατηγικών στον nmCRPC. 



Στα πλαίσια του nmCRPC το PSA αντανακλά, 
έµµεσα, την δραστηριότητα του ανδρογονικού 
υποδοχέα στον όγκο που επίσης σχετίζεται 
µε το καρκινικό φορτίο.
Η µείωση του PSA δεν υποκαθιστά άλλους 
δείκτες σχετιζόµενους µε την επιβίωση, ενώ 
η καταστολή της δραστηριότητας του AR δεν 
αντιστοιχεί, αναγκαστικά, σε εξάλειψη των 
καρκινικών κυττάρων.
Στον nmCRPC απαιτούνται περισσότερα 
δεδοµένα γιά την αξιολόγηση τρόπων 
αύξησης της επιβίωσης ή βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής.



To 2011, η Oncologic Drugs Advisory Committee του FDA 
κατέληξε ότι η MFS αποτελεί ένα λογικό καταληκτικό 
σηµείο στον nmCRPC, λαµβάνοντας υπόψιν τις πιθανές 
θετικές επιπτώσεις και την ευνοϊκή σχέση κόστους-
αποτελέσµατος ενός νέου φαρµάκου.

JCO 2019; 37:266-299 



Smith MR, Mehra M, Nair S, Lawson J, Small EJ. Association of metastasis-free 
survival (MFS) and overall survival (OS) in nonmetastatic castration-resistant 

prostate cancer (nmCRPC). J Clin Oncol 2018;36(suppl):5032.

Στον nmCRPC η MFS σχετίζεται µε την OS 
(µετα-ανάλυση της SPARTAN)

Η MFS σχετίζεται µε βελτίωση των 
σχετιζοµένων µε την υγεία παραµέτρων της 
ποιότητας ζωής των ασθενών που συµµετείχαν 
στις µελέτες PROSPER και SPARTAN

Attard G, et al. Health-related quality of life (HRQoL) deterioration and pain 
progression in men with non- metastatic castration-resistant prostate cancer (M0 

CRPC): results from the PROSPER study. J Clin Oncol 2018;36:5010. 
Saad F et al. Effect of apalutamide on health-related quality of life in patients 

with non-metastatic castration-resistant prostate cancer: an analysis of the 
SPARTAN randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2018; 19: 

1404–16 



Μπορούµε να εµποδίσουµε την 
εµφάνιση µεταστάσεων σε M0CRPC;



Οι αποτυχίες.........















ODM-201: darolutamide (activity against 
known AR mutants that confer resistance 
to other second-generation antiandrogens



Ν Εngl J Med 2019; Febr





Metastasis-free survival (MFS)



Time to PSA progression



Progression-free survival



Time to symptomatic progression



Time to subsequent therapy



Overall survival



Adverse event profile



Drug discontinuation



In summary, we found no significant difference in MFS, time to PSA 
progression, OS, or AEs among patients treated with apalutamide or 
enzalutamide with ADT for nmCRPC. Therefore, treatment choice will 
probably depend on physician familiarity, pharmaceutical coverage, and 
other health economic considerations.



Λύθηκαν όλα τα ερωτηµατικά ;



Ποιά είναι τα πλεονεκτήµατα και ποιοί οι κίνδυνοι όταν 
χορηγούµε θεραπεία στον nmCRPC αντί στον mCRPC?

Mateo J et al. Eur Urol 2019; 75:285-293

Ø Χρειάζεται να γνωρίζουµε όχι µόνο το άµεσο 
κλινικό όφελος αλλά και το µακροπρόθεσµο 
(επιπρόσθετο)

Ø Ποιά είναι η (µακροπρόθεσµη) τοξικότητα ;
Ø Χρειάζονται µελέτες κόστους: ποιά είναι η 

επίδραση των πρωιµότερων θεραπειών στο 
υγειονοµικό κόστος σε σχέση µε το κόστος των 
φαρµάκων και το όφελος από την καθυστέρηση 
στην εξέλιξη της νόσου, τα σχετιζόµενα µε την 
νόσο ή την θεραπεία ανεπιθύµητα γεγονότα και τα 
οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής.



Aνατοµικά M0 ή βιολογικά M0 ;

Mateo J et al. Eur Urol 2019; 75:285-293

H ανεύρεση «µοριακά ανιχνεύσιµης υπολειµµατικής 
νόσου» από νεοπλασµατικό υλικό στην συστηµατική 
κυκλοφορία (καρκινικά κύτταρα ή ctDNA) ή σε 
οστικές µικροµεταστάσεις σε ασθενείς µε nmCRPC 
θα µπορούσε να ταξινοµήσει τους ασθενείς αυτούς 
µε βάση τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου και να 
βοηθήσει στην επιλογή εκείνων που θα ωφελούντο 
από την εντατικοποίηση της θεραπείας.



Οι νέες απεικονιστικές µέθοδοι θα επαναπροσδιορίσουν 
την ταξινόµηση του προστατικού καρκίνου

Εγκάρσιες τοµές από Ga-68-PSMA-
PET 
(A) Ανάδειξη µιάς µικρής 
µεταστατικής εστίας στο ιερό 
οστούν σε ασθενή µε αυξανόµενο 
PSA υπό ADT µε µη µεταστατική 
νόσο ανιχνευόµενη µε CT ή 
σπινθηρογράφηµα οστών.
(B), (C) PET/CT fusion: το βέλος 
δείχνει την µεταστατική νόσο.

Mateo J et al. Eur Urol 2019; 75:285-293

Past data based on established 
imaging cannot be extrapolated 
to future practice





Μηνύµατα γιά την κλινική πράξη



Ø Γιά ποιούς ασθενείς προορίζονται οι νέες θεραπείες;
Ασθενείς µε nmCRPC (αύξηση PSA υπό επιτυχή 

ADT = τεστοστερόνη <50 ng/dL), µη ανάδειξη 
µεταστάσεων σε CT και σπινθηρογράφηµα οστών 
και PSA-DT ≤ 6 µηνών

Ø Πετυχαίνουν τον σκοπό τους ; (αύξηση του διαστήµατος 
µέχρι την ανίχνευση µεταστάσεων)
Σαφώς ΝΑΙ

Ø Εχουν αποδεκτή τοξικότητα;
Μάλλον ΝΑΙ

Ø Επηρρεάζεται η αποτελεσµατικότητα των επακόλουθων 
θεραπειών ;
ΑΓΝΩΣΤΟ

Ø Είναι ικανοποιητικά οικονοµικές; 
ΑΓΝΩΣΤΟ (Πιθανά ΟΧΙ)


