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Vad är prostatakörteln? 



Prostatacancer	  
Ålderstandardiserad	  incidens	  och	  mortalitet	  	  
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Prostatacancer	  
Centrala	  frågor	  

•  Minimera	  överdiagnos6k	  
•  Säkrare	  riskgruppsindelning	  icke	  metastaserad	  
•  Op6mera	  ak6v	  monitorering	  för	  lågriskcancer	  
•  BäGre	  behandling	  för	  högriskcancer	  
•  Nya	  behandlingar	  för	  kastra6onsresistent	  PrCa	  

Screen Catcher unregistered for 44 days.



Vad	  önskar	  vi	  kliniker	  ha	  av	  er?	  

UROLOGY	  



Vad	  önskar	  vi	  kliniker	  ha	  av	  er?	  

•  HiGa	  aggressiv	  cancer	  i	  prostatakörteln	  
•  HiGa	  spridning	  inför	  ev	  kura6v	  behandling	  
•  Lokalisera	  återfall	  vid	  s6gande	  PSA	  
•  Fastställa	  spridning	  vid	  avancerad	  cancer	  
•  Värdera	  behandlingseffekt	  på	  skeleGmetastaser	  

UROLOGY	  



Representant	  för	  nuklearmedicin:	  Jens	  Sörensen,	  Uppsala	  



Kan	  ni	  hi<a	  aggressiv	  
cancer	  i	  prostatakörteln?	  







MulHmodal	  MRT	  prostata	  



Bildfusion	  MRT-‐TRUL	  

Siddiqui,	  Eur	  Urol	  2013	  



Hi<ar	  ni	  aggressiv	  cancer	  i	  prostata?	  

•  Nej,	  inte	  så	  bra	  som	  vi	  skulle	  önska	  
•  PET/DT	  nämns	  inte	  i	  SoS	  NR	  eller	  NVP	  
•  Mul6modal	  MRT	  är	  bäGre	  
•  Vad	  ger	  PET/MR	  prostata?	  



Kan	  ni	  hi<a	  aggressiv	  
cancer	  i	  prostatakörteln?	  

	  

FRÅGOR?	  



Kan	  ni	  hi<a	  minimal	  spridning	  
inför	  eventuell	  kuraHv	  

behandling?	  



Hi<a	  minimal	  spridning	  inför	  
eventuell	  kuraHv	  behandling	  

•  Kolin,	  acetat	  eller	  fluorid	  
•  Märkt	  med	  F18	  eller	  C11	  

•  PET/CTs	  ”fönster”	  för	  lymZörtlar:	  4-‐10	  mm	  
	  



Hi<a	  minimal	  spridning	  inför	  
eventuell	  kuraHv	  behandling	  

•  Utredning	  av	  högriskcancer	  
– T3	  o/e	  Gleason	  8-‐10	  o/e	  PSA	  >	  20	  µg/l	  	  

•  SBU:	  	  Alertrapport	  klar	  hösten	  2014	  
•  SoS	  NR:	  FoU	  (avvaktar	  SBU)	  
•  NVP:	  Vid	  mycket	  stor	  risk	  för	  N1:	  DT,	  MRT	  
eller	  PET/DT	  med	  kolin	  eller	  acetat	  (++)	  

•  Osäkerhet	  hur	  vi	  hanterar	  begränsad	  N1	  



Kan	  ni	  hi<a	  minimal	  spridning	  
inför	  eventuell	  kuraHv	  

behandling?	  

	  
FRÅGOR?	  



Kan	  ni	  lokalisera	  recidiv	  vid	  
sHgande	  PSA	  eRer	  kirurgi?	  



Lokalisera	  recidiv	  

•  PSA	  är	  extremt	  känsligt	  postop!	  
•  Syhe	  med	  bilddiagnos6k:	  utesluta	  metastaser	  
•  De	  flesta	  studier	  för	  heterogena,	  höga	  PSA	  
•  SoS	  NR:	  FoU	  
•  NVP:	  PET/DT	  kan	  övervägas	  (++)	  vid:	  
– PSA-‐dubblerings6d	  <	  3	  mån	  
– Betydande	  Gleasongrad	  5	  
– PSA	  >	  1–2	  μg/l	  



Lokalisera	  recidiv	  
•  H	  Kjölhede,	  H	  Almqvist,	  K	  LyGkens,	  G	  Ahlgren,	  O	  BraG.	  2014	  

•  55	  opererade	  pa6enter	  
•  S6gande	  PSA	  0,2	  –	  1,9	  µg/l	  (median	  0,5	  µg/l)	  
•  Gleasonsumma	  7-‐10	  

•  Kolin-‐PET/DT:	  39	  normal,	  16	  talande	  för	  metastas	  
•  Vågar	  vi	  lita	  på	  posi6vt	  fynd	  N1	  med	  PPV	  ca	  80	  %?	  



Kan	  ni	  lokalisera	  recidiv	  vid	  
sHgande	  PSA	  eRer	  kirurgi?	  

	  

FRÅGOR?	  



Fastställa	  spridning	  vid	  
avancerad	  cancer	  

När	  kura6v	  behandling	  inte	  är	  aktuell	  

Tack	  för	  SPECT	  och	  
inställningen:	  
”Vi	  ska	  svara	  på	  frågan”!	  



Kan	  ni	  värdera	  
behandlingseffekt	  på	  
skele<metastaser?	  



Nya	  bra	  men	  dyra	  behandlingar	  



Värdera	  behandlingseffekt	  på	  
skele<metastaser	  

European	  Urology	  2012	  

Bone	  Scan	  Index	  (BSI)	  
Värderar	  behandlingseffekt	  bäGre	  än	  PSA	  
MSKCC,	  Malmö,	  Göteborg	  

Dennis	  et	  al,	  JCO	  2012	  



Kan	  ni	  värdera	  
behandlingseffekt	  på	  
skele<metastaser?	  

	  

FRÅGOR?	  



Sammanfa<ning	  

•  DiagnosHk	  av	  primärtumör	  
–  PET/DT:	  Nej	  

•  Utredning	  lym^örtlar	  inför	  op/RT	  
–  PET/DT	  vid	  högriskcancer?	  

•  Fastställa	  `ärrmetastaser	  
–  JA!	  ”One	  stop”	  

•  Lokalisera	  återfall	  
–  PET/DT	  i	  selekterade	  fall?	  

•  Värdera	  behandlingseffekt	  i	  skele<et	  
–  Bone	  Scan	  Index?	  

UROLOGY	  



Tack	  för	  uppmärksamheten!	  



Bone	  Scan	  Index:	  BSI	  





MRT	  med	  USPIO	  
Ultrasmå	  paramagne6ska	  par6klar	  av	  järnoxid	  


