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Αν δεν επιδεχεται χειρουργειου, εναρξη αγωγης



 LDH

 Αιμοσφαιρινη

 Τιμη ασβεστιου

 Λιγοτερο από χρονος από τη διαγνωση ως την αναγκη 
συστηματικης θεραπειας

 Γενικη κατασταση

 Αριθμος προσβεβλημενων οργανων



 1η γραμμη

 Ενταξη σε κλινικες 
μελετες

 Στοχευμενοι παραγοντες 
από το στομα(sunitinib, 
pazopanib, sorafenib )

 Ενδοφλεβια 
(bevacizumab+ IFN, 
temsirolimus)

 2η γραμμη +

 Τα της 1ης γραμμης και

 Cabozantinib

 Ανοσοθεραπεια 
(nivolumab)

 Axitinib, lenvatinib+ 
everolimus, everolimus

 Η χημειοθεραπεια δεν 
εχει θεση πλην ειδικων 
ιστολογιων





1η γραμμη… χημειοθεραπεια (HD-MVAC, 
DD- GEM/CIS)

2η γραμμη… ανοσοθεραπεια ή 
χημειοθεραπεια





Chemotherapy
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For  m HSPC

Abiraterone
Acetate  2013
Enzalutamide  2014

Sipeuleucel-T
Radium 223

Castration
M0 CRPC 
(enzalutamide?
ARN509?)

Docetaxel

ΜΑΡΤΙΟΣ
2017

Abiraterone
Acetate  2011
Cabazitaxel  2010
Radium 223
Enzalutamide  
2012





NCCN GUIDELINES 02.2017

SYSTEMIC THERAPY FOR PROGRESSIVE CASTRATION-NAIVE M1 DISEASE

Continuous ADT and docetaxel 75 mg/m2 with or without prednisone for 6 cycles

Very high risk T3b-T4, Gleason 8+

EBRT+ ADT(2-3years) + Docetaxel

Recommendation EUA Guidelines LE GR

In newly diagnosed M1 patients, offer castration combined with 
docetaxel, provided patients are fit enough to receive chemotherapy. 1a A

ΕΟΠΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ADT+ Docetaxel σε ασθενεις με υψηλο μονο φορτιο νοσου





1. Χημειοθεραπεια (δοσεταξελη, 
καμπαζιταξελη)

2. Ορμονοθεραπεια (abiraterone acetate, 
enzalutamide)

3. Radium 223
4. Ανοσοθεραπεια
5. Υποστηρικτικα φαρμακα (διφωσφονικα, 

denosumab, ραδιοφαρμακα)



Androgens produced 
at 3 critical sites lead 
to tumor growth

 Testes

 Adrenal glands

 Prostate tumor cells

Abiraterone inhibits 
biosynthesis of 
androgens that 
stimulate tumor cell 
growth1-5

Sources: 1. Attard et al. J Clin Oncol. 2008’ 2. Attard et al. J Clin Oncol. 2009; 3. Reid et al. J Clin Oncol. 2010; 

4. Ryan et al. J Clin Oncol. 2009; 5. Danila et al.  J Clin Oncol. 2010.



Concurrent treatment with steroids is not required







 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 PSA doubling time, LDH, ALP, CPK, SGOT
 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 Συμπτωματικη ή ασυμπτωματικη νοσος
 Ανταποκριση σε προηγουμενες θεραπειες
 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 Υψηλο ή χαμηλο φορτιο μεταστατικης νοσου
 Παρουσια σπλαχνικων μεταστασεων
 ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 Λοιπο ιατρικο ιστορικο
 Χαρακτηριστικα της νοσου (SCPC, anaplastic features)
 ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ?
 Επιθυμια ασθενους, απωτερο θεραπευτικο πλανο  



In Search of Biomarkers!!



AR-V7 (-): TAXANE = AR-directed therapy

Cox model adjussting for:
AR-FL level,
prior use of enza/abi

PSA response: 65% 
Taxane,
64% enza/abi, p=.60, 
adjusted p=.36

Detection of AR-V7 may be associated with primary and acquired 

resistance to enzalutamide and abiraterone





Εξελιξη της ιστολογιας με το χρονο

Lymph Node Biopsy Bone biopsy Liver biopsy

CRPC CRPC NEPC

80 yo M with metastatic CRPC s/p multiple lines of therapy, developed 
progressive liver mets while on abiraterone, stable PSA 26 ng/ml, NSE 45 
ul/mg (ULN 8.9). Liver bx= small cell NEPC 





 Η μεταστατικη νοσος του ουροποιητικου εχει γενικες 
αρχες αλλα δε σημαινει ότι είναι η «ιδια» σε κάθε 
ανθρωπο.

 Οι θεραπευτικες αποφασεις ΠΡΕΠΕΙ να 
εξατομικευονται

 Η «σωστη» σταση του ανθρωπου απεναντι στο νοσημα 
του αποτελει το 50% της θεραπειας του.

 Οι εξελιξεις οδηγουν με γρηγορους ρυθμους στη 
μεταπτωση των νοσηματων αυτων σε ΧΡΟΝΙΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ, με στοχο σταδιακα να επιτυχουμε τελικα 
και την ιαση τους
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!!!!!

Ενας αρρωστος με μεταστατικο καρκινο προστατη, 
ειναι ενας αρρωστος που συνηθως εχει μεγαλο 
προσδοκιμο επιβιωσης σχετιζομενο με τη νοσο και 
ως τετοιος θα πρεπει να αντιμετωπιζεται στα ΤΕΠ ή 
οταν νοσηλευεται για αλλα παθολογικα αιτια



 27 evaluable patients
 -24 results for ARV7 status
 11 ARV7 (+)  13 ARV7 (-)

 5/11 ARV7 (+) Responded to abi/enza with PSA response > 
50% for > 7months

 9/13 ARV7 (-) Responded to abi/enza

 All patients receiving taxanes responded despite ARV7 
status, with ARV7 (+) showing more aggressive disease 
characteristics and responding > 70% clinically and 
biochemically within first 2months


