
Przerzutowy rak stercza chorobą 
przewlekłą. 

Studium przypadku. 
 

Dr hab. n. med.  Paweł Wiechno  



52-letni chory, rozpoznanie w 2006 roku przy PSA 
4,2ng/ml 

 

 

 

 

 

 

Po diagnostyce: rak stercza ograniczony do narządu, Gl. 9 

 

       

 

Pacjent LW 



Rak stercza – leczenie radykalne 
• Usunięcie gruczołu krokowego 

 
 Napromienienie   gruczołu krokowego 



Radykalna prostatektomia laparoskopowa 2006 roku   

                   

 

pT3bN0M0; Gl. 9 (5+4); margines wolny 

 

Z uwagi na ryzyko powikłań chory nie decyduje się na 
radioterapię uzupełniającą 

                    

 

 

Pacjent LW 



Niepowodzenie leczenia radykalnego  

 

wznowa biochemiczna czyli wzrost PSA:     

08.2006 – 0,67 ng/ml 

09.2006 – 1,65 ng/ml 

 

MR i PET-TK – nie uwidoczniono wznowy miejscowej ani 
przerzutów odległych 

                    

 

 

Pacjent LW 



Terapia raka stercza poza możliwością 
zastosowania metod radykalnych 

(radioterapia lub leczenie operacyjne) nie 
pozwala na wyleczenie pacjenta 

ale 
wydłuża życie  

i poprawia jego jakość. 
 

Obecnie można stwierdzić,  
że jest to choroba przewlekła. 

 
 
 

Charles B. Huggins 
1901-1977 



AR 

T/DHT 

TRANSKRYPCJA 

JĄDRO CYTOPLAZMA 

T Koaktywatory/korepresory 

Lokalizacja  

w jądrze 

DHEA 

Wewnątrzkomórkowy szlak sygnałowy  
receptora androgenowego (AR) 

Heinlein CA, Chang C. Endocr Rev 2004;25:276–308 
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Oporny na kastrację  
rak stercza - definicja 

• Kastracyjne stężenie testosteronu w surowicy 

(≤ 50ng/dL) 

ORAZ 

• Progresja w badaniach obrazowych 

LUB/I 

• Narastanie PSA 

 



od 09.2006 roku kastracja farmakologiczna 

Od lipca ‘09 narastanie PSA, próba leczenia miejscowego luty ‘10 

 

                         

 

 

 

                    

 

 

Pacjent LW 



08.2011 – okresowo bóle opasujące grzbietu i klatki 
piersiowej w dziesięciopunktowej skali – 4 punkty 

 PSA – 1,08 ng/ml 

 →  w MR podejrzenie pojedynczej zmiany przerzutowej 
w trzonie drugiego kręgu piersiowego 

                       

                    

 

 

Pacjent LW 



W raku stercza kości  
to typowa lokalizacja zmian przerzutowych 



Denosumab vs. kwas zoledonowy 



Ustąpienie bólu 

Obniżenie stężenia PSA  

do 0,38 ng/ml (10.11) 

Pacjent LW 



Rad 223  
optymalnie deponuje energię i wydłuża przeżycia  



ZOLEDRONIAN DENOSUMAB RADIUM-223 

↑OS 
 X     X 

      ↑QoL 
         X ? 

↑czasu do SRE 
 



Rad-223 rejestracja i refundacja 

Produkt leczniczy Xofigo jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z opornym na kastrację 

rakiem gruczołu krokowego z objawowymi przerzutami do kości bez stwierdzonych przerzutów 

trzewnych. BRAK REFUNDACJI. 

Charakterystyka Produktu Leczniczego 20.11.2014 

 

Leczenie  

radykalne 

HTH 

paliatywna 

Xofigo ®  

mCRPC 

Xofigo®  DOCETAKSEL 



Oporny na kastrację rak stercza 
 

≠ 
 

Hormonooporny rak stercza 
 



PI3K/AKT/ERK/mTOR 

JĄDRO 

AR 

T/DHT 

Produkcja androgenów przez 
nadnercza i komórki guza 

gruczołu krokowego 

Nadekspresja AR 

Warianty splicingowe AR 

Mutacje AR 

Wzajemne 
oddziaływanie szlaków 

sygnalizacyjnych Zwiększenie stężenia kofaktorów AR 

Receptor androgenowy to logiczny  
cel terapeutyczny w raku opornym na kastarcję 



Mechanizm działania enzalutamidu 

Enzalutamid to inhibitor szlaku sygnałowego AR, który hamuje 
sygnalizację AR na trzech etapach: 

DHT 

1. Blokuje wiązanie 
AR 

3. Blokuje wiązanie 

i aktywację DNA 

Enzalutamid Enzalutamid AR 

Cytoplazma Jądro 

2. Upośledza translokację 
jądrową 

Enzalutamid 



Enzalutamid przed chemioterapią                          
zmniejsza ryzyk zgonu 
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Miesiące 

9 

Placebo 

Enzalutamid 

HR=0.706 (95% CI: 0.60–0.84); p<0.0001 

15 18 21 24 27 

. 

Beer TM, et al. ASCO-GU 2014; Oral presentation. 

OS: Enzalutamid: 32.4; Placebo:  30.2  



Enzalutamid po CHTH: całkowity czas przeżycia 
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Długość całkowitego czasu przeżycia (miesiące) 

12 

Placebo: 13,6 miesiąca 

(95% CI: 11,3–15,8) 

Enzalutamid: 18,4 miesiąca 

(95% CI: 17,3–NYR) 

HR = 0,63 (95%CI: 0,53–0,75); p<0,001 

37% zmniejszenie ryzyka zgonu 

Różnica 4,8 miesięcy 
w medianie 

całkowitego czasu 
przeżycia 

Scher i wsp. N Engl J Med 2012; 367: 1187-1197 



AFFIRM:  
Czas do pierwszego poważnego zdarzenia niepożądanego  

 

Scher i wsp. N Engl J Med 2012; 367: 1187-1197 

Enzalutamid: 12,6 miesięcy 
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Czas do pierwszego zdarzenia niepożądanego stopnia ≧3, miesiące 



Enzalutamid rejestracja i refundacja 

Lek XTANDI® jest wskazany w: 

 

leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których nie 
występują objawy lub występują łagodne objawy po niepowodzeniu leczenia deprywacją androgenów, i u 
których chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana  

 leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których 
podczas lub po zakończeniu leczenia docetakselem nastąpiła progresja choroby.  

BRAK REFUNDACJI 

 

Charakterystyka Produktu Leczniczego 20.11.2014 

 

Leczenie  

radykalne 

HTH 

paliatywna 

Xtandi ®  

mCRPC 

Xtandi ®  DOCETAKSEL 



Abirateron:  
inhibitor biosyntezy steroidów 

Pregnenolon 

DHEA Androstenedion Testosteron DHT 

17OH- 
Pregnenolon 

Kortyzol 

Aldosterone 

ANDROGENY 

Cholesterol 

Abirateron 

Abirateron 

Ryan C et al. ESMO 2014; Abstract 7530 



Abirateron przed CHTH   
wydłuża przeżycie 

Ryan C et al. ESMO 2014; Abstract 7530 



Abirateron po CHTH wydłuża medianę  
całkowitego czasu przeżycia o 4,6 miesiąca 
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Czas do zgonu (mies) 

30 

HR (95% CI): 0.74 (0.64-0.86) 

p < 0.0001 

Abirateron + prednizon: 

15.8 mies (14.8-17.0) 

Placebo + prednizon:  

11.2 mies (10.4-13.1) 

AA 
Placebo 

Fizazi K. et al. Lancet Oncol 2012 



Abirateron rejestracja i refundacja 

Lek Zytiga® jest wskazany do: 

leczenia opornego na kastrację, raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, 

bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii 

supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie 

BRAK REFUNDACJI 

leczenia, opornego na kastrację, raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, 

których choroba postępuje w trakcie lub po chemioterapii zawierającej docetaksel 

REFUNDACJA W TYM WSKAZANIU 

Charakterystyka Produktu Leczniczego 20.11.2014 

 

Leczenie  

radykalne 

HTH 

paliatywna 

Zytiga ®  

mCRPC 

Zytiga ®  DOCETAKSEL 



Inne niż hormonalne mechanizmy 
ucieczki spod kontroli kastracji 

• Komórki macierzyste raka stercza są 
niskozróżnicowane i niezależne od aktywacji 
receptora androgenowego.  

• Powstają też nowe szlaki niezależne od receptorów 
dla androgenów.  



                    

 mOS  HR P  

Łącznie D 18.2 0.83 0.03 

D  Q3W3  18.9 0.76 0.009 

D  QW:    17.3 0.91 0.3 

Mitoksantron 16.4   – – 

Miesiące 
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Docetaksel Q3W 

Docetaksel  QW 

Mitoksantron 

Przeżycie w TAX 327 

Tannock IF, N Engl J Med. 2004 



Wskazania do stosowania docetakselu 

Zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji (ESMO, NCCN, EAU) :  

Oporny na kastrację, przerzutowy i objawowy rak stercza 

LECZENIE REFUNDOWANE 

Leczenie  

radykalne 

HTH 

paliatywna 

mCRPC + objawy 

DOCETAKSEL 



Czy wiemy na pewno  
kiedy jest czas na docetaksel? 

Docetaxel and/or zoledronic acid for hormone-naïve prostate 

cancer: First overall survival results from STAMPEDE 

(NCT00268476).  

Analiza 2962 pacjentów: istotna statystycznie poprawa przeżycia 

całkowitego o 10 miesięcy u chorych leczonych z udziałem 

docetakselu. 

 

A phase III protocol of androgen suppression (AS) and 

3DCRT/IMRT versus AS and 3DCRT/IMRT followed by 

chemotherapy (CT) with docetaxel and prednisone for localized, 

high-risk prostate cancer (RTOG 0521).  

Analiza 612 pacjentów – wykazano poprawę przeżycia bez progresji, 

oczekujemy na wyniki dotyczące całkowitego przeżycia. 

 

 

Nicholas DJ i wsp.J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 5001) 

Sandler  HM i wsp. J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr LBA5002) 



12.2011 – PSA – 1,35 ng/ml 

W badaniu MR: 

 

 

                        

                    

 

 

Pacjent LW 



Poprawa w zakresie dolegliwości 
bólowych 

Stabilizacja w badaniach 
obrazowych (TK, MR, SC) 

Obniżenie stężenia PSA 

Pacjent LW 



                       

                    

 

 

Pacjent LW 



Obniżenie PSA i stabilizacja na ponad                  
6 miesięcy 

Stabilizacja w badaniach obrazowych 

Pacjent LW 



ABIRATERON 

Pacjent LW 



w scyntygrafii z 09.2013 wyraźna progresja zmian kostnych, wzrost 
PSA do 2,7 ng/ml 

 

  

 

 

 

 

bóle w okolicy stawów biodrowych i kręgosłupa NRS 6-8, 
osłabienie siły mięśniowej kkd  

bez cech kompresji rdzenia kręgowego 

Pacjent LW 



RADIOTERAPIA PALIATYWNA 

Okolica Modalność  Dawka  Liczba frakcji 

Th 6-7 15 MeV 8 Gy 1 

Kość krzyżowa 15 MeV 8 Gy 1 

Th 2 15 MeV 6 Gy 1 

Th 11-12 15 MeV 8 Gy 1 

Pacjent LW 



Pacjent LW 

 

Znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych, lepsza 

tolerancja wysiłku, mniejsza męczliwość. 

 

W badaniach obrazowych z 02.2014 obserwowana PR. 

 

 

 



 

Pacjent LW 



03.2014 Pacjent zgłasza się z powodu: 

 

•Bardzo silnego, opasującego bólu grzbietu  

•Osłabienia siły mięśniowej kkd od kilku dni 

•Zaburzeń zwieraczowych 

  

                       

                    

 

 

Pacjent LW 



W MR kręgosłupa złamanie 
patologiczne Th12 z 
kompresją rdzenia kręgowego 

Pacjent LW 



Przezskórna stabilizacja Th10-L2 z augmentacją 
cementem, vertebroplastyką trzonu L5 i laminektomią 
Th12. 

Pacjent chodzący, bez przetrwałych deficytów 
neurologicznych, rehabilitowany.   

Pacjent LW 



Pacjent LW 

 

PSA stabilne przez 4 m-ce,                               

poprawa jakości życia 



Pacjent LW 

Characterization of neuroendocrine prostate cancer (NEPC) in patients with metastatic castration resistant prostate cancer 

(mCRPC) resistant to abiraterone (Abi) or enzalutamide (Enz): Preliminary results from the 

SU2C/PCF/AACR West Coast Prostate Cancer Dream Team (WCDT).  

Small EJ i wsp.: J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 5003) 



Od 09.2014 obserwowany wzrost PSA, w badaniach 
obrazowych progresja choroby. Zakończono leczenie 
przyczynowe. 

 

Pogorszenie stanu ogólnego, nasilenie dolegliwości 
bólowych – wykonano blokadę metyloprednizolonem 
stawów krzyżowo-biodrowych i korzeni S2-S3 

 

Chory zmarł w grudniu 2014 

 

 

Pacjent LW 



Dziękuję za uwagę! 

Watch for bones 


