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Prostatacancer – en överblick
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Sjukdomsförloppet vid prostata cancer > 20 år?



Tre risk faktorer 

Ålder Ursprung Ärftlighet



Minst var sjätte man i Sverige kommer att få 

diagnosen prostatacancer

Fler än 10 000 nya fall i år

2 400 dödsfall av prostatacancer



Fler nya fall men tendens till färre som dör

Effekt av PSA 

blodprov



Screening  med PSA blodprov

77 000 182 000 420 000



• 10 000 män bjöds in 1995, 

• PSA blodprov vartannat år under 6 år

• 18 års uppföljning nu

– Screening gruppen: 16% fick prostatacancer, 0,98% dog av det

– Kontroll gruppen: 11% 1.50%

• Behöver bjuda in 139 män till PSA prov

• Diagnostisera 13 män

• …för att rädda en man från att dö i sjukdomen

Arnsrud Godtman R, et al. Eur Urol 68 (2015); 354 -360 

Bästa resultat från screening studier

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD3bq_sLfMAhUHNSYKHd9-AFEQjRwIBw&url=http://goscandinavia.about.com/od/annualeventstraditions/f/independdayswe.htm&psig=AFQjCNHvol00zuEMF54eq5TpXg7uLdjxIg&ust=1462140641207212


Screening – fortsatt inte rekommenderat

I den hittills gällande rekommendationen om 

PSA-screening, från våren 2014, konstaterar Socialstyrelsen att 

överdiagnostiken och överbehandlingen efter sådan screening väger 

tyngre än minskad dödlighet och sjuklighet i prostatacancer.

Samma beslut den 12 febr 2018 men behov av fler studier

och organiserad PSA testning



Vi hittar för många små ”snälla tumörer” 

Många män observeras idag utan 

behandling (aktiv monitorering)

Kan/ska man undvika att hitta dessa?

Hur gör vi då?



Prostatacancer har 

många ansikten

…eller….vi behöver bättre verktyg än PSA 

för att hitta den farliga cancern



PSA blodprov kan leda till ultraljudsundersökning 
och vävnadsprov (biopsi)

Ultraljud inte diagnostiskt!

Vävnadsprov behövs



Hur ser en farlig prostatacancer ut? 

Donald F 

Gleason 1966

Tar tid att bedöma 12 biopsier från varje patient

Brist på patologer

Varierande bedömning mellan patologer



BPSA

Intact PSA?

ProPSA

-7, -4, -2 forms

Other free PSA

Free PSA

Complexed PSA

PSA-ACT PSA-API PSA-A2M

PSA complexes

Total PSA

Prostate Health Index PHI tPSA, %fPSA,-2proPSA

Four kallikrein panel (4K score) tPSA, %fPSA, intact PSA, hK2

STHLM3 PSA, free PSA, hK2, intact PSA, MSMB, MIC1, 

Genomic SNP (232) panel

New S3M PSA, free PSA, hK2, intact PSA, MSMB, MIC1, 

Genomic SNP (254) panel, HOXB13

Nya ”PSA –test”

Ca 2-3000 kr



Vi behöver skräddarsydd ”screening”

• PSA blodprovet är bra första test – men först efter information

• Om PSA ger stark misstanke: Ultraljud och biopsi

• Om PSA ger svag misstanke:

– Risk bedömning (ålder, PSA, rektalundersökning, storlek)

– Biomarkörer: PSA reflex test (4K, STHLM3, PHI), nya 

genetiska test

– Magnetkamera



”Magnetkamera” (MRI) för att hitta eller 

utesluta en farlig cancer?

Multiparameter MRI:

Hög upplösning

Diffusions viktade bilder

Vattenmolekylers rörlighet

Kontrastuppladdning

Metabolism (spektroskopi)

Beroende av 

erfaren bedömare

Resursfråga



Minimera antalet biopsier

Undvika infektioner

Hitta aggressiva tumörer

MR fusion – kombination av MR och ultraljud



www.cancercentrum.se/syd/

Diagnostik och behandling av prostatacancer



Standardiserat VårdFörlopp, SVF



Stadieindelning - TNM 

Högriskcancer och mellanrisk cancer med mycket 

utbredd Gleasongrad 4 bör metastasutredas



• Skelettskintigrafi (helst med SPECT) eller fluorid eller 

MRT eller CT av bäckenet

• PET/CT (kolin eller acetat) av bäckenet (lgl) och det 

centrala skelettet

• Alla högrisk fall diskuteras på MDK

Metastasutredning



Lokaliserad / lokalt avancerad prostatacancer

Behandla eller inte?

Aktiv monitorering / symtomstyrd (watchful waiting)

Radikal prostatektomi

Strålbehandling

”Hormonbehandling”

Kombinationer



Behandling i Sverige 

2009 - 2017

AKTIV MONITORERING

OPERATION

STRÅLBEHANDLING

SYMTOMSTYRD

BROMSANDE



Behandling i Sverige 

2009 - 2017

AKTIV MONITORERING

OPERATION

STRÅLBEHANDLING

SYMTOMSTYRD

BROMSANDE



Symtomstyrd behandling

• Äldre män med lokaliserad 

tumör

• Följs med PSA

• Behandling vid symptom

• Mindre än 10 års 

förväntad överlevnad



Aktiv monitorering

• Män under med liten, ”snäll” tumör

• PSA <10 ng/mL

• Regelbundna PSA och prostatabiopsier och magnetkamera

• Lämpliga för operation eller strålning om tumören växer

• Mer än 10 års förväntad överlevnad



Radikal prostatektomi



Robotassisterad radikal prostatektomi

• Högre kostnader

• Minskad blödning

• Likvärdiga resultat med 
öppen operation

• Kortare vårdtid



”Robotkirurgi”

• Teknisk utveckling av 

laparoskopi

• Sju frihetsgrader

• 3-D videobild 

Da Vinci ™ www.intuitivesurgical.com



Biverkningar med operation

• Urin inkontinens: <5 % efter 12 månader

• Impotens - ED: 50 - 95 % 

stor neg betydelse om pat är över 60 år

• Pat erbjuds Viagra, Cialis, Levitra (dyrt)

Bondil eller Vitaros

Caverject (PGE1) OBS Priapism



SPCG-15 - operation eller strålning?

www.clinicaltrials.gov NCT02102477

Scandinavian Prostate Cancer Group studie nummer 15

Lokalt avancerad sjukdom som ännu inte spritt sig 

1200 patienter

Enda studien i världen som kan besvara frågan om man 

ska operera eller stråla eller kombinera?

http://www.clinicaltrials.gov


Behandling av spridd sjukdom

• Kastrering (Golden standard) 

– GNRH (syntetiskt hormon) (injektion)

– ev + anti-androgen (tabletter, bicalutamid)

• Kemoterapi (cytostatika)

• Palliativ strålbehandling, smärtstillande,

förhindra skelettkomplikationer (bifosfonater, 

Xgeva)



Behandling av spridd sjukdom

2002        2003         2004          2005       2006         2007        2008       2009       2010       2011       2012 

Kemoterapi

Docetaxel

Enzalutamide

Apalutamide

Darolutamide

Abiraterone Acetate

Cabazitaxel

Radium-223



Xtandi™ (enzalutamide, MDV-3100)

Effektivare hormonbehandling 

Blockerar androgenreceptorn på tre olika sätt

Efter (före) cytostatika ca 4,8 mån överlevnadsvinst



Zytiga™ (abirateron)

Blockerar testosteron produktion i binjurar och tumörvävnad

Likvärdig effekt som Xtandi

CYP17 inhibitor



Radium-223 (Xofigo™)

En radioaktiv isotop som binder till 

skelettet

Alfa-strålning – intensiv men kort 

räckvidd

Godkänd i Europa 15 november 2013

Ges en gång per månad, 6 gånger

Får ej kombineras med Zytiga!



Aggressivare ”tidigbehandling”

Två stora studier (CHAARTED o STAMPEDE) har visat

bra effekt av att ge docetaxel (cytostatika) tidigt, dvs redan 

då man inleder hormonbehandling

Även enzalutamide (ARCHES) och apalutamide (TITAN)

Strålning mot prostata då man har metastaser (skelett, inre 

organ) har visat överlevnadsvinst om ej stor spridning 

(STAMPEDE, HORRAD)



M0 – prostatacancer utan fjärrspridning

Tre studier presenterades i februari 2018/2019 (ASCO-GU San Francisco)

Hormonbehandling (kastrering, GnRH)  + antiandrogen tabletter/placebo

PROSPER (enzalutamide)

SPARTAN (apalutamide)

ARAMIS (darolutamide) - mindre trötthet

Tid till metastaser: 36,6 vs 14,7 mån (PROSPER)

40,5 vs 16,2 mån (SPARTAN)

40,4 vs 18,4 mån (ARAMIS)

ca 70% RISK REDUCTION



Behandling av enstaka metastaser

Oligometastaser – ”några stycken”

”salvage operation” (lymfkörtelutrymning)

Stereotaktisk strålbehandling (strålkniv)

Många studier – få resultat om långtidsöverlevnad

Olika kombinationsbehandlingar testas



Varför kan det vara bra att behandla enstaka 

metastaser?

• Vi har bättre bilddiagnostik idag

• Bättre på strålbehandling och 

operation

• Vissa tumörer sprider sig via 

lymfkörtlar och inte direkt till skelettet

• Metastaser kan sprida sig till nya 

metastaser 

• Kan vara värdfullt att skjuta upp 

hormonbehandling (biverkningar)



Vad kommer härnäst?

PARP-hämmare, immunterapi 

Nya isotoper (LU-177, Thorium-227 med PSMA)

Nya kombinationer

Genetiska test för att ses om en ny behandling har effekt

(DNA reparationsgener)

Tumörcells DNA i enkelt blodprov



James P Allison och Tasuku Honjo 2018

De prisas för upptäckten av cancerbehandling genom 

hämmande av immunförsvarets bromsmekanismer



Nedslående resultat vid prostatacancer

Pembrolizumab (PD-L1) vid avancerad prostatacancer 

med metastaser

(Keynote - 028 studien)

245 patienter undersöktes

35 hade PD-L1 på tumörcellerna

23 patienter fick behandling

4 patienter svarade på behandling till viss del 



Sammanfattning

• Bilddiagnostiken allt viktigare– AI på väg!

• Vi behöver nya behandlingar när kemoterapi och hormonella

behandlingar inte länge bromsar. Immunterapi?

• Vi måste bli bättre på att bedöma patienter inför expektans och 

före och efter nya behandlingar

• Real-world resultat behövs – hur väl fungerar nya behandlingar?



Tack för uppmärksamheten


