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Kohli & Tindall. Mayo Clin Proc 2010;85:77–86. 
AR, androgen receptor 

Abirateron acetát 
Enzalutamid 
Ra-223 
Imunoterapie 

Karcinom prostaty  
– průběh onemocnění  



• Klinické nebo biochemické zhoršení nemoci  po původně 
úspěšné hormonální léčbě  

 
• ADT vede k mediánu PFS 12 - 33 měsíců 
 
• Vznik hormonální rezistence 
 

– 10 %   - během 1. roku hormonální léčby  
– 80%    - během 2. roku hormonální léčby    
– 100%  - během 3. roku hormonální léčby   

           

Climent and Guillem, Cancer and Chemotherapy Reviews. 2008, Volume 03, Number 3 

Hormonální rezistence  
 



Kastračně rezistentní karcinom prostaty: 
definice dle EAU Guidelines 2015 

Kastrační hladina testosteronu <50 ng/dl nebo 1,7 nmol/l 
v séru  
 
 spolu s jedním z následujících kritérií 
Biochemická progrese: tři po sobě následující vzestupy PSA 
s odstupem minimálně jednoho týdne, s hodnotou o 50% 
nad nadir a současně PSA > 2ng/ml  
 nebo 
Radiologická progrese: dvě nebo více nových kostních lézí 
prokazatelných na kostním scanu nebo progrese lézí 
měkkých tkání dle RECIST 

EAU Guidelines on Prostate Cancer 2014 
Mottet N., et al. EAU guidelines on Prostate Cancer, 2015. 



Podávání abirateronu acetátu  
 

• Jednorázově 4 x 250 mg/den 
• Polykat celé, zapít vodou 

 
• Ne s jídlem (zvyšuje se systémová expozice) 

• Nejdříve 2 hodiny po jídle + 
• Minimálně 1 hodina před jídlem 

 
• Nízká dávka prednisonu 2x5 mg/den 

 
• Chemická kastrace pokračuje/orchiektomie 

(SPC ZYTIGA 250 MG, SUKL 0168443, EU/1/11/714/001) 



 
 

Finální analýza celkového přežití 
studie COU AA 301  

postchemoindikace  
median OS  AA+P vs placebo+P  15,8m vs 11,2 m,  

Benefit  OS:  4,6 m 
26% redukce rizika úmrtí při léčbě AA, (HR 0.74; 95% CI, 0.64 to 0.86; P<0.001)  

Median follow up:  20.2m 



Finální analýza celkového přežití 
medián follow-up  49.2 měsíců, benefit OS 4,4 měsíce, studie COU-AA -

302, prechemoindikace  Abirateron acetát zdvojnásobil přežití bez 
radiografické progrese (rPFS) 



Úhrada „pre-chemo“ 
• Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo 

prednisolonem u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním 
karcinomem prostaty se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří jsou 
asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgenní 
deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky 
indikována, a u nichž bolest způsobená maligním onemocněním 
dosahuje na škále BPI (Brief Pain Inventory) pouze hodnot 0-1 (tj. bez 
symptomů bolesti).  
 

• Terapie abirateronem je hrazena do progrese onemocnění. 

www.sukl.cz 



Úhrada „post-chemo“ 
• Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo 

prednisolonem u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním 
karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených 
docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být 
předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem).  
 

• Léčba je hrazena do progrese onemocnění (rentgenologické progrese nebo 
výskytu nepříznivé skeletální příhody) 

www.sukl.cz 



Enzalutamid  

• Indikace: 
– Léčba mCRPC u dospělých mužů, kterým 

onemocnění progredovalo v průběhu nebo po 
chemoterapii docetaxelem 

• „post-chemo“ – AFFIRM (registrace 2012 FDA, 2013 EMA) 
 

– 9/2014 rozšíření indikace i na  
• „pre-chemo“– PREVAIL (pouze FDA) 

 

• Perorální podání – celkem 160 mg (4tbl à 
40mg)/den 
 

 
SPC XTANDI; SUKL 0194246; EU/1/13/846/001 



 
Výsledky studie AFFIRM postchemoindikace  

– celkové přežívání 

 
 
 
 

• Medián FU: 14,4 m 
• Medián OS ENZA vs. P: 18,4 m vs. 13,6 m 
• Benefit OS 4,8 m  

18,4 months 

13,6 months 

Scher HI, et al. N Eng J Med 2012; 367:1187-1196 



Shrnutí  

• Léčba enzalutamidem signifikantně: 
– Prodloužila život pacientů progredujících po 

chemotarapii docetaxelem (všechny podskupiny 
pacientů) 

– Medián OS benefit 4,8 měsíce 
– Snížení rizika úmrtí o 37% oproti placebu.  

• Všechny sekundární cíle ve prospěch 
enzalutamidu 

• Bezpečnost 
– Enzalutamid byl dobře tolerovaný 
– Nejčastejší NÚ: únava, průjmy a hot flushes 

 



Studie PREVAIL-prechemoindikace  
Primární cíle - rPFS 

Beer T et al. ASCO GU 2014; LBA1 (Oral Presentation) 

rPFS ENZA vs. placebo: NR vs. 3,9 m 
Benefit rPFS u ENZA pozorován napříč všemi podskupinami 
pacientů 
OS ENZA vs. placebo: 35,3 m vs. 31,3 m, benefit OS 4m 
HR: 0,77; redukce rizika úmrtí o 23%; P < 0,0002 
 



Shrnutí  

• Léčba enzalutamidem 
– Signifikantně redukovala riziko úmrtí oddálila progresi 

metastáz       a docílila významné odpovědi metastáz  v 
měkkých tkáních prodloužila čas do iniciace chemoterapie a 
prodloužila čas do zhoršení kvality života 

 
• Lék je dobře tolerovaný i při dlouhodobé léčbě 



Enzalutamid – úhrada „postchemo“ 

• u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty 
se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u 
kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni 
jednou až dvěma liniemi chemoterapie. Léčba je hrazena do progrese 
onemocnění (rentgenologické progrese nebo výskytu nepříznivé skeletální 
příhody). 

www.sukl.cz 



Kabazitaxel (Caba) 

• Semisyntetický taxan, váže se na tubulin buněčného skeletu, 
stabilizuje ho a zabraňuje buněčné proliferaci 

• První lék, který prokázal zlepšení přežití po selhání docetaxelu 
 

• Indikace: 
– v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem 

k léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu 
prostaty po selhání chemoterapie založené na docetaxelu 

 
• Infuzní roztok, dávka 25mg/m2 à 3 týdny + 10mg prednizonu 

 
• Registrovaný na základě výsledků studie TROPIC 

SPC JEVTANA; SUKL 0168043; EU/1/11/676/001 



Studie TROPIC - Celkové přežití 

• Medián OS caba vs. mitoxantron: 15,1 m vs. 12,7 m 
• Benefit OS: 2,4m 
• HR = 0,70 (redukce úmrtí při léčbě cabazitaxelem o 30%) 
• P < 0,0001 
• Benefit napříč všemi podskupinami pacientů 

De Bono JS, et al. Lancet 2010 



Kabazitaxel – úhrada „postchemo“ 
• Kabazitaxel v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem je hrazen v 

terapii metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty 
pacientům se stavem výkonnosti ECOG 0-1 dříve léčeným režimem 
obsahujícím docetaxel. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma 
liniemi chemoterapie (docetaxelem).  
 

• Léčba je hrazena do progrese onemocnění (progrese PSA nebo bolesti 
nebo rentgenologické progrese nádoru nebo výskytu nepříznivé skeletální 
příhody), maximálně však do 10 podaných cyklů léčivého přípravku.  
 

• Přípravek není hrazen pacientům s periferní neuropatií nebo stomatitidou 
2. či vyššího stupně a pacientům se závažnými komorbiditami (včetně 
duplicitních malignit). 

www.sukl.cz 



Rádium-223 dichlorid (Ra-223) 
• Ra-223 imituje kalcium → inkorporace do buňky 

kostních metastáz 
 

• Emiter alfa záření = vysoká dávka radiace na krátkou 
vzdálenost (2-10 buněk)  

– Cíleně ničí buňky kostních mts a minimálně poškozuje zdravé 
tkáně 

– Indukce zlomů v DNA → zánik buněk 
 

• Působí difúzně,  i na mikrometastázy 
 

• Ambulantní léčba  
– Celkem 6 i.v. inijekcí à 4 týdny 

 
• Indikace: 

– léčba dospělých mužů s kastračně rezistentním karcinomem 
prostaty,  se symptomatickými metastázami v kostech a bez 
známých viscerálních metastáz.  

 
 

SPC XOFIGO; SUKL 0194562; EU/1/13/873/001 



ALSYMPCA 

• Ph III, randomizovaná, placebem 
kontrolovaná, multicentrická studie 

• 922 pacientů 
 

• Celkové přežívání: 
– Medián OS Ra-223 vs. placebo: 14,9 m vs. 

11,3 m 
– HR = 0,70 (30% redukce rizika úmrtí) 
– P < 0,001  

 
• Čas do první symptomatické kostní 

příhody: 
– Ra-223 vs. Placebo: 15,6 m vs. 9,8 m 
– HR = 0,66 
– P < 0,001  

 
• Velmi dobrá tolerance 

 
 

Parker C et al. N Eng J Med 2013 



Radium 223 – vhodný pacient 
• CRPC pacient  
• -          mírně symptomatický až symptomatický pacient, který je definovaný tím, že 

pravidelně užívá analgetika z důvodu bolestí v kostech, které mají vztah k základnímu 
onemocnění nebo je pacient léčen pro bolest v kostech pomocí zevní analgetické radioterapie 
během posledních 12 týdnů  

• -             pacient s minimálně 2 aktívními meta do skeletu, které jsou verifikované dle scinti 
skeletu  

• -          uzlinový syndrom v největším průměru max 3 cm  
• -          pacient bez viscerálních ( orgánových ) meta  
• -          pacient s předpokládanou délkou života minimálně 6 měsíců  
• -          pacient předléčen standardní CHT docetaxelem  
• -          pacient nepředléčen standardní CHT docetaxelem  ( tj. pacient dostatečně nezpůsobilý 

ke standardní CHT docetaxelem, KI pro docetaxel,)  
• -          PSA ≥5 ng / ml s důkazy o postupně rostoucích hodnotách PSA (dvě po sobě rostoucí 

hodnoty)  
• -          adekvátní hematologicke - absolutní počet neutrofilů (ANC) ≥ 1,5x109/l, počet 

trombocytů ≥ 100x109/l a hemoglobin ≥ 10,0 g/dl, renální a jaterní funkce  
 

SPC XOFIGO; SUKL 0194562; EU/1/13/873/001 



Radium 223 – nevhodný pacient 
• asymptomatický pacient s méně jak 2 meta do skeletu dle scintigrafie  
• -          pacient s předpokládanou délkou života méně jak půl roku  
• -          uzlinový syndrom větší než 3 cm v průměru  
• -          pacient s přítomností viscerální – orgánové metastázy např. v játrech…  
• -          pacient, který byl léčen chemoterapii poslední 4 týdny ev. se pořád nezotavil z 

NÚ, které způsobila předchozí chemoterapie  
• -          pacient trpící akutním střevním onemocněním)  
• -          pacient trpící osteonekrozou čelisti, kterou můžou vyvolat podávané 

bisfosfonaty  
• -          pacient s předchozí systémovou radiační terapii izotopy po dobu posledních 

24 týdnů  
• -          pacienti s krevní transfuzí nebo pacienti s aplikací erytropoetinu během 

posledních 4 týdnů  
 

SPC XOFIGO; SUKL 0194562; EU/1/13/873/001 



Postupy v léčbě mCRPC 
 



Postupy v léčbě mCRPC 
I. Linie chemo 

• a) kombinace docetaxel 75 mg/ m2 á 21 dnů 
(event. 30 mg/m2 týdně  T1-5 á 6 týdnů)  + 
Prednison 5 mg tbl per os 1-1-0,   

• b) Kombinace abirateron acetát 250 mg 4-0-0 
tbl  denně  s prednisonem 5 mg tbl 2x denně 
– Úhrada v ČR od 1. 11. 2015 

SPC TAXOTERE; SUKL 0149960; EU/1/95/002/003 



Postupy v léčbě mCRPC 
II. Linie (po selhání nebo intoleranci docetaxelu) 

• a) Kombinace cabazitaxel 25 mg/m2  á 21 dnů 
s prednisonem 5 mg tbl 2x denně,  

SPC JEVTANA; SUKL 0168043; EU/1/11/676/001 



Postupy v léčbě mCRPC 
II. Linie (po selhání nebo intoleranci docetaxelu) 

• b) Kombinace abirateron acetát 250 mg 4-0-0 
tbl  denně  s prednisonem 5 mg tbl 2x denně  
 

• c) enzalutamid -  40 mg  4 -0 -0 tbl denně  
 

• d) radium dichlorid – při absenci viscerálních či 
uzlinových metastáz se symptomatickými 
skeletárními metastázami - aplikace lx co 4 
týdny celkem maxim.6 aplikací  
 

SPC XOFIGO; SUKL 0194562; EU/1/13/873/001 

SPC XTANDI; SUKL 0194246; EU/1/13/846/001 

SPC ZYTIGA 250 MG, SUKL 0168443, EU/1/11/714/001 



• a) Megestrol acetát tbl 160 mg 2-3x1 vysoce paliativně  
 

• b) kortikosteroidy - fortecortin tbl 4 mg ½-0-0  nebo 
prednison tbl 5 mg 1-1-0 dlouhodobě denně  

  
• c) Estracyt tbl 140-840 mg per os 2x denně 
  
• d) Mitoxantron + prednison – mitoxantron 12 mg/m2 iv 

den 1 co 21 dnů + prednison 5 mg tbl 2x denně 
dlouhodobě   
 

Postupy v léčbě mCRPC 
další linie  



• a) bisfosfonáty – zda použít per os či i.v. formu je vhodné 
rozhodnout  po individuálním zvážení dle stavu pacienta,        
denosumab (120 mg s.c. á 4 týdny) 

•   
•  b) analgetická radioterapie – na oblast bolestivých 

kostních metastáz, event. při hrozící fraktuře osového 
skeletu, ozáření pánve v případě přítomné nebo hrozí 
urologické symtomatologie 
 

• c ) ortopedicko-neurochirurgická intervence, event. 
radiochirurgie  Cyberknife – při solitárním postižení 
osového skeletu, event. protetická intervence – při 
postižení osového nebo nosního skeletu /páte, kyčle apod/  

Postupy v léčbě mCRPC 
podpůrná terapie  



Zkušenosti s léčbou mCRPC  
ve FN Ostrava  

• I. Linie - systémová chemoterapie v kombinaci docetaxel + prednison.  
• II. Linie – Léčba radium-dichloridem 223 –léčeni doposud 9 pacientů  
•                  Léčba Cabazitaxelem              - léčeni doposud 3 pacienti 

 
• léčba hormonálními preparáty abirateron acetátem nebo enzalutamidem.  

 
• Hormonální léčba bývá dobře tolerována i u starších pacientů. Oba 

preparáty jsou stejně účinné.  
 

• 2013 – první zkušenost s abirateron acetátem  
• Léčeno doposud 28 pacientů 5/2017). 
•   
• 2014 – první zkušenost s enzalutamidem  
• Léčeno doposud 30 pacientů (5/2017).  

 

Hájek, J., FN Ostrava 
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