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Castraat resistent prostaatcarcinoma

⦿ Is behandeling zinvol? 
⦿ Zo ja: bij wie en wanneer?

⦿ Een vast behandeltraject bestaat niet!!!

Castraat Resistent Prostaatcarcinoma
Keuze van behandeling op basis van vele factoren:

• Leeftijd & algemene conditie van patiënt
• Wens van de patiënt en zijn omgeving
• Gleason score
• Snelheid PSA stijging
• Waar en hoeveel metastasen
• Heeft patiënt klachten?
• Respons op vroegere therapie en duur van de respons 
• Beschikbaarheid producten (terugbetaling, medical 

need, studies, ...)
• Ook noodzaak tot locale therapie?
• etc. etc. etc.

Castraat resistent prostaatcarcinoma

⦿ Alvorens systemische therapie aan te vatten….

… Multidisciplinair overleg!!!



Castraat Resistent Prostaatcarcinoma

⦿ Zijn er metastasen die locaal problemen dreigen 
te veroorzaken?

• Urinaire obstructie ! Uroloog

• Pijn die met conventionele methodes niet onder controle te krijgen zijn 
! Radiotherapie

• Dreigende dwarslesie of fractuur ! Orthopedist/radiotherapeut/
neurochirurg

Castraat Resistent Prostaatcarcinoma

⦿ Noodzaak tot botbeschermende maatregelen 
zodra evidentie van botmeta’s. 

Minimale traag progressieve ziekte Minimale traag progressieve ziekte

⦿ Gemiddelde overleving 20 à 24 maanden

⦿ Eventueel tijd om af te wachten met therapie
⦿ Ofwel therapie die minder agressief is 

⦿ Uitstel chemotherapie zo mogelijk en gewenst 



Sneller progressieve ziekte met 
symptomatische metastasen

Niet zo snel progressieve ziekte met 
symptomatische metastasen

⦿ Gemiddelde overleving 15 à 16 maanden

⦿ Best vrij snel starten met therapie 
•  snel resultaat en symptoomcontrole
• Toekomst vrijwaren voor verdere behandelingen

• Zo mogelijk nog orale therapie, 
• chemo te overwegen

Massieve snel evolutieve symptomatische ziekte

-PSA doubling time
< 4-8 weken
-Alk pase, 
-Hb
-LDH

Massieve snel evolutieve symptomatische ziekte

⦿ Gemiddelde overleving <1 jaar

⦿ Heeft therapie nog zin?
• Meestal wel, doch laat u leiden door 

- algemene toestand patiënt
- behandelingswens
- leeftijd 
- etc

⦿ Chemotherapie



Castraat Resistent Prostaatcarcinoma

CHEMOTHERAPIE

⦿ Tot voor enkele jaren teleurstellend voor de 
Medisch Oncologen….

Castraat Resistent Prostaatcarcinoma

2 grote reviews halfweg de jaren 80:

Chemotherapie: 
* geen routinebehandeling
* enkel te geven in het kader van goed ontworpen klinische trials

Eisenberger, J Clin Oncol 3: 827-841, 1985
Tannock, J Clin Oncol 3: 1013-1021, 1985

Corticoiden
Gerandomiseerde EORTC-trial:

Lage dosis Prednisone geeft een

* betere kwaliteit van leven

* beter palliatief effect

…in vergelijking met Flutamide als tweedelijns hormonale 
behandeling’

Fossa, J Clin Oncol 2001: 62-71, 2001

Corticoiden
Nog bruikbaar

⦿ bij die patiënten waar men nog een zeker antitumoraal/
symptomatisch effect wil bekomen doch die te zwak zijn 
voor chemotherapie

⦿ Als ‘laatste middel’ na uitgebreide voorbehandeling

• Prednisone 2 x 5 mg PO (magistraal)
• Dexamethasone 0,5 mg per dag per os. 



Mitoxantrone (Novantrone®)
Mitoxantrone  12 mg/m² om de 3 weken + Prednisone 10 mg/dag

⦿ PSA-response: 30-35%, 48 % bij asymptomatische patiënten

⦿ Symptomatisch effect: 38 % (in 2 studies statistisch significant 
beter)
•        botpijnen, 
• fracturen, 
• urinewegobstructie, 
• ruggemergcompressie, 

⦿ Mediane overleving: 13 maand (langer bij responders)

Novantrone: winst voor de patiënt

Novantrone + Corticoiden        vs          Corticoiden alleen 

⦿ significant betere Quality of Life 

⦿ geen invloed op de overleving

Novantrone: cost voor de patiënt

Laag toxiciteitsprofiel 

oudere 
frele patiënten

* zelden nausea of alopecie
* voorspelbare en zeldzaam ernstige myelosuppressie
* Cardiotoxiciteit zeldzaam (tot cumulatieve dosis van 120 
mg/m²)

Mitoxantrone (Novantrone®)

Wanneer nog gebruikt?     Bijna nooit meer

- Bij overgevoeligheid aan taxanes of steroiden

- Na voorbehandeling met de nieuwere producten



Docetaxel (Taxotere®) Docetaxel (Taxotere®)

Study TAX-327

A multicenter comparison of docetaxel given weekly or every three weeks + 
prednisone with mitoxantrone + prednisone in patients with hormone-refractory 

prostate cancer
 

IF Tannock, R de Wit, WR Berry and TAX-327 investigators  
(N Engl J Med 351: 1502-1512, 2004)

TAX327

Stratificatie: 
Pijn score 

Performance Status 
≤70  vs.  ≥ 80 

Docetaxel 75 mg/m2 q3 wks +  
Prednisone 5 mg bid 

Mitoxantrone 12 mg/m2  
q3 wks +  

Prednisone  5 mg bid 
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Docetaxel 30 mg/m2 wkly  
5 of 6 wks + 

Prednisone 5 mg bid

Duur behandeling in all 3 armen = 30 weken

TAX 327:  Survival Advantage Only Shown 
for Q3W Docetaxel

  Median    
 survival                  
(mos)  P-value  
  
D  3wkly:  19,2 0.009 
D  wkly:    17.8 0.3 
Mitoxantrone 16.3   –
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Overleving per subgroup:  
Docetaxel 3 Wekelijks vs Mitoxantrone

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

 Intention to Treat

Leeftijd < 65
Leeftijd ≥ 65
Leeftijd ≥ 75

Zonder Pijn 
 Met pijn

KPS ≥ 80
KPS ≤ 70

       Hazard ratio in voordeel van:                        
Docetaxel    Mitoxantrone

Docetaxel 
   3 wkly

Docetaxel 
wkly

  
Mitoxantrone 

  minder pijn (%)   35   31   22
  P-value (vs. mitoxantrone) 0.01 0.07 ‒

  PSA response rate (%)   45   48   32
  P-value (vs. mitoxantrone) 0.0005 <0.0001 ‒

Tumor volume Response Rate*
  Response rate (%)   12     8     7

  P-value (vs. mitoxantrone) 0.1 0.5
‒ 

Secondaire Objectieven:   

Verbetering Quality of Life (QOL)  

Docetaxel 
3-wkly

Docetaxel 
wkly

Mitoxantrone

Verbetering QOL (%)   22   23   13

P-value* 0.009 0.005

* Vergeleken met mitoxantrone

Taxotere: nevenwerkingen

⦿ Alopecie
⦿ Vermoeidheid

⦿ Neutropenie en koorts
⦿ Diarree
⦿ Neuropathie
⦿ Nageltoxiciteit
⦿ Stomatitis
⦿ Tranende ogen
⦿ Perifere oedemen



Taxotere: praktisch

⦿ 6-tal cycli, 
• functie van 
- tolerantie 
- objectieve respons
- evolutie PSA en symptomen

⦿ Tot op welke leeftijd? 
- biologische leeftijd is belangrijk!

⦿ Voorbereiding met steroiden

Taxotere: de standaard 

⦿ significante winst in overleving   (3 weekly)

⦿ Winst in levenskwaliteit  

⦿ Minder pijn

⦿ Meer responses

⦿ Meer PSA daling

⦿ Maar beduidend toxischer (en duurder) dan novantrone

Tweedelijnsbehandeling na Taxotere

Tweedelijnstherapie

⦿ Symptomatische behandeling
⦿ Herbehandeling met Taxotere
⦿ Mitoxantrone
⦿ Abiraterone (Zytiga)
⦿ Enzalutamide (Xtandi)
⦿ Jevtana



Tweedelijnschemotherapie

Herbehandeling met Taxotere zo

• Eerste lijns chemotherapie met Taxotere niet gestopt 
werd omwille van ziekteprogressie of onaanvaardbare 
toxiciteit én

• Er een voldoend lang tijdsinterval was 

• 35 % van de patiënten die voor een tweede keer docetaxel 
kregen vertoonden een PSA respons

Berthold, J Clin Oncol 23: 8247-52, 2005

Tweedelijnschemotherapie

Novantrone na Taxotere

PSA-daling bij
• 15 % (35 patiënten)
•  PFS 6.1 weken

⦿ Taxaan van de nieuwe generatie: remt de mitose door stabilisatie van de 
microtubili tegen depolymerisatie

⦿ Dringt volgens preklinische modellen in vivo beter door de 
bloedhersenbarrière dan docetaxel en paclitaxel

⦿ Is actief in vitro en in vivo op tumoren die resistent zijn aan Taxotere

Sartor O, et al. Clin Genitourin Cancer. 2010;8(1):23-28.
Mita AC, et al. Clin Cancer Res. 2009;15(2):723-730.
Pivot X, et al. Ann Oncol. 2008;19:1547-1552.
Mita AC, et al. Clin Can Res. 2009;15:723.

Tweedelijnschemotherapie

Cabazitaxel 25 mg/m2 IV q3w +  
Prednisone 10 mg/day PO 10 cycli 

(n = 378)

Mitoxantrone 12 mg/m2 IV q3w +  
Prednisone 10 mg/day PO10 cycli 

(n = 377)
gemetastaseerd  

CRPC  
na Taxotere 

(N = 755)

TROPIC: Faze III studie voor tweedelijnstherapie

⦿ Primary endpoint: OS
⦿ Secondary endpoints: PFS, response rate, safety

de Bono JS, et al. Lancet. 2010;376:1147-1154.



Primary Endpoint: Overall Survival (ITT Analysis)

 MP 377 300 188 67 11 1
 
CBZ

378 321 231 90 28 4
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at risk
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Significant beter overleving onafhankelijk van

⦿ Performance status
⦿ Aantal vroegere chemotherapiëen
⦿ Leeftijd <>65 jaar
⦿ Enkel stijging PSA of ook meetbare ziekte
⦿ Vroegere cumulatieve dosis docetaxel
⦿ Progressie tijdens, binnen 3 maand na, langer dan 3 maand na 

docetaxel

de Bono JS, et al. Lancet. 2010;376:1147-1154.

toxiciteit

⦿ Neutropenie 82 %
⦿ Febriele Neutropenie 8 %
⦿ Anemie 11 %
⦿ Trombocytopenie 4 %

⦿ Diarree
⦿ Weinig neurotoxiciteit
⦿ Weinig nausea ( Litican zo nodig )

praktisch
⦿ Jevtana® 25 mg/m² (20 mg/m²?)

⦿ IV infuus over 1 uur

⦿ Om de 3 weken

⦿ Predniso(lo)ne 10 mg PO gedurende de volledige duur van 
behandeling

⦿ Premedicatie minstens 60 minuten vooraf:
- H¹-antihistaminicum (Fenistil 1 mg PO)
- Corticoiden (dexamethasone 8 mg PO)
- H²-antagonist (ranitidine 50 mg IV, geen cimetidine)
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Niet castraatresistent prostaatcarcinoma

⦿  bij de eerste diagnose van een direct 
gemetastaseerd prostaatcarcinoma

⦿ Bij recidief na een vroeger in opzet curatief 
geopereerd en/of bestraald carcinoma

⦿ Bij niet operabele niet gemetastaseerde tumoren

Niet castraatresistent prostaatcarcinoma

⦿  bij de eerste diagnose van een direct gemetastaseerd prostaatcarcinoma

⦿ Bij recidief na een vroeger in opzet curatief geopereerd en/of bestraald carcinoma

●STAMPEDE
●CHAARTED

⦿ Bij niet operabele niet gemetastaseerde tumoren

●RTOG 0521

E3805 – CHAARTED early chemotherapy

Presented By Mark Stein at 2014 ASCO Annual Meeting



CHAARTED

Metastatic 
prostate 
cancer
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HORMONOTHERAPIE
                  +
TAXOTERE Q3wks X 6

HORMONOTHERAPIE 

OVERLEVING

therapie volgens nood

therapie volgens nood

Overall survival by volume of mets at start of ADT

Presented By Mark Stein at 2014 ASCO Annual Meeting

Slide 1

Presented By Nicholas James at 2015 ASCO Annual Meeting

Inclusion criteria

Presented By Nicholas James at 2015 ASCO Annual Meeting



Docetaxel: Survival – M1 Patients

Presented By Nicholas James at 2015 ASCO Annual Meeting

Conclusions

Presented By Nicholas James at 2015 ASCO Annual Meeting

Niet castraatresistent prostaatcarcinoma

⦿  bij de eerste diagnose van een direct gemetastaseerd prostaatcarcinoma

⦿ Bij recidief na een vroeger in opzet curatief geopereerd en/of bestraald carcinoma

●STAMPEDE
●CHAARTED

⦿ Bij niet operabele niet gemetastaseerde tumoren

●RTOG 0521

Slide 3

Presented By Howard Sandler at 2015 ASCO Annual Meeting



Slide 12

Presented By Howard Sandler at 2015 ASCO Annual Meeting

Slide 14

Presented By Howard Sandler at 2015 ASCO Annual Meeting

Niet castraatresistent prostaatcarcinoma

⦿ Het dogma om chemotherapie zo laat als 
mogelijk toe te dienen lijkt niet te kloppen

• MAB + chemotherapie geeft winst in overleving en 
langere duur tot herval tov MAB

Zowel voor

●Gemetastaseerde ziekte
●Locaal uitgebreide ziekte

Castraatresistent prostaatcarcinoma 
Niet Castraatresistent prostaatcarcinoma 

TOEKOMST



Biomarkers en predictieve factoren   

• AR-V7
• Neutrophil to lymphocyte ratio
• Association between PSA decline and OS
• Duration of response to prior ADT
• Gleason score
• Neutropenia and OS
• Testosterone
• ALP
• LDH
• Extent of metastases

1 Halabi et al. JCO 2014 
2 Armstrong et al. Clin Cancer Res 2007

ARv7 and resistance to Abi or Enza  
Updated overall survival (all combined)

Antonarakis et al. NEJM 2014 (epub ahead of print on 4 Sept) 
Antonaralis,  ESMO 2014 (abstract  7980)

62 US patients prospectively enrolled to receive enzalutamide (n=31)  or abiraterone (n=31)

TOEKOMST

• Re-biopsy 

• 11% van alle prostaatcarcinomen vertoont 
genetisch defect

Dank u

Dr. Randal D’hondt
Medisch Oncoloog


