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Reality check



Statistik  perspektiv

Prostate cancer, incidence rates per 100,000, by age 
group, Canada, 2007

Cancer i siffror, 2013



När och varför kan kliniker behöva PET?

D. Lorente, Sequencing of agents in castration-resistant prostate cancer,2015, Lancet Oncology

Diagnos:
Riktade biopsier?
Aktive bevakning?

Staging:
N  och M  hos hög risk patienter

Restaging:
ECR  hos patienter lämpliga för salvage
behandling

Kastrations resistent PCa:
Terapimonitoring (taxanes, abirat,enzalut)
Selektion för 223-Ra  eller PSMA-terapi



PET tracers
Detektion

Chung Y Y et al, 2014, Am J Nucl Med: 580-601 

Metaanalys 53 studier/>1500 patienter
Biokemisk recidiv efter RP respektive RT

Kolin – tas upp av cellernas membran, pga ökat aktivitet 
av kolin kinas

Acetat – oxidativ metabolism, avspeglar  syntes av feta 
syror

FACBC - Fluciclovine, aminosyrornas analog

FDG - glukos metabolism
PSMA



PSMA and PET/CT PubMed 5 november 2018   - 626

15 maj 2019 – 3208 träffar
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• Prostata-specifik membran antigen (PSMA)  - trans- membrane glykoprotein med 707-
aminosyror extracellulärt, 19 intracelullärt och 24 genom cellmembranen.

• PSMA finns normalt i apikala regioner av prostataceller, i epiteliet som omger gångar i
prostata. Vid dysplasi hamnar PSMA i lumen av dessa gångar.

• PSMA  uttryck i prostatacancer celler är 100- till 1000-gånger högre än i normala celler. 

• Uttryck av PSMA ökar med tumörstadiet och graden. Progression till avancerad
prostatacancer och kastrationsresistent prostatacancer åtföljs av ytterligare ökning
av PSMA  uttryck. 



Results

• Irradiation of 68Zn foil during 136 min (i.e two half-lives) 
→ 48 GBq

• Transfer (5 min) and gallium isolation (16 min) requires 
21 min after EOB. 

• Up to 29 GBq of 68Ga was eluted with 1.2 ml of water at 
end of separation. 

• RNP in the eluate was 99.98 % at EOB. Other gamma 
lines corresponded to 66Ga (0.010 %) and 67Ga (0.015 %). 
This equates to an RNP above 98% out to 7.7 hrs post-
EOB.

Jonathan Siikanen: Cyclotron Produced Gallium

68Ga- PSMA PET/CT.   68Ga utvinns från 68Ge/68Ga generator.  68Ga   
sönderfaller med  emission av positroner med halveringstid på 67.63 min.  
Begränsande factorer:  mängd ( 1,5 Gbq) och halveringstid.  Lösningar?



Novel tracers for PET imaging:

Maurer T et al. J Nucl Med 2017; 58:67S–76S DOI: 10.2967/jnumed.116.186767

Först radiosyntes och 
prekliniska studier  Johns 
Hopkins University
Sedan - Heidelberg 
group,PSMA-11 
biodistribution 
Andra ligander (68Ga-
PSMA-617, 68Ga-PSMA-
I&T)- liknande 
biodistribution.



PSMA  är inte så specifikt
som det låter!

• Andra friska vävnader: saliv- och tårkörtlar, duodenum, proximalt i tubulära
celler i njurar, några subpopulationer av neuroendokrina celler i colon, 
lever, mjälte.

• Flertal maligniteter: HCC, RCC, colon ca, pancreascancer, bröstcancer, 
glioblastoma, thyroidea cancer, tumörkärl

• Godartade tumörer: thyroidea adenom, Paget  sjukdom, schwannom,

tuberkulos, binjureadenom, mjältsarcoidos



Inte alla prostatcancer celler
visar ökat uttryck av PSMA!

• Maurer  T. et all- ca 8% av patienter med primär prostatacancer hade inget
ökat PSMA uttryck— utan några specifika biologiska förklaringar

• Recidiv- 1/5 är PSMA-negativa



Key Applications 68Ga- PSMA-11



Simultaneous 68Ga-PSMA HBED-CC PET/MRI Improves the
Localization of Primary Prostate Cancer
M.Eiber et al,
http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2015.12.053

The purpose- to apply the newly introduced technology of simultaneous 68Ga-
PSMA-11  PET/MRI combining mpMRI data acquisition with the most advanced 
molecular imaging approach using 68Ga-PSMA-11 as a specific and sensitive ligand 
for localization of intraprostatic tumor in patients undergoing elective radical
prostatectomy.
Design: Retrospective, Januari 2013-May 2014
Material: 66 consecutive patients with histologically proven intermediate- or high-
risk PCa
Results: detection rate: mpMRI-66%; PET-92%, combined mpMRI/PET-98%



Diagnostic Efficacy of 68Gallium-PSMA Positron Emission Tomography Compared to 
Conventional Imaging for Lymph Node Staging of 130 Consecutive Patients with Intermediate 
to High Risk Prostate Cancer.
Tobias Maurer et al, The Journal of Urology, May 2016, Vol.195(5), pp.1436-1443 

• 130 patients with intermediate to high risk (D ` Amico) prostate 
cancer were staged with 68Ga-PSMA-PET/MR ( 95 patients)  or 
PET/CT ( 35 patients) from December 2012 to November 2014 
before radical prostatectomy and template pelvic lymph node 
dissection

Each template was rated in PET and CT or 
MR using a 5-point Likert scale,including 1-
tumor manifestation, 2-probably tumor 
manifestation, 3-equivocal, 4-probably 
benign and 5-benign

31,5% mts

Patient 
based

Sensitivity Specificity Accuracy

MRI/CT 43.9 85.4 72.3

PSMA-PET 65.9 98.9 88.5

Template
based

MRI/CT 28.2 97.1 86.1

PSMA-PET 73.5 99.2 95.1

8,4% utan PSMA upptag i prostatacancer



Sensitivity, Specificity, and Predictors of Positive 68Ga–
Prostate-specific Membrane Antigen Positron Emission 
Tomography in Advanced Prostate Cancer: A Systematic
Review and Meta-analysis.
M Perera et all., 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2016.06.021 

48% at 0.2 56% at 0.5 70% at 1



Aktuellt läge

• Saknas registrering hos FDA och European Medicines Agency

68Ga-PSMA PET/CT utförs inom ramen för studieprotokoll eller på basen av
dispans för icke- godkända radiofarmaka.

• PSMA PET/CT är standard of care i många Europeiska länder, Australien, Israel

• De flesta studier baseras på 68Ga- PSMA-11 ( Heidelberg compound)

• Rekommenderad av EAU guideline 2017 LE 2b, GR A och EANM för biokemisk
recidiv med PSA > 1 ng/mL men också vid lägre PSA ( Evangelista L et al, Eur Urol
2016)

• Flera multicenter studier på gång för utvärdering av effektivitet och impakt på
patient managment (NCT02940262- Gallium Ga 68-labeled PSMA-11 PET/CT in Detecting Recurrent

Prostate Cancer in Patients after Initial Therapy, NCT02919111-Gallium-68 PSMA-11 PET in Intermediate to High-risk
Preprostatectomy Patients (PSMA PreRP)

• Behov av standard i utförande och rapportering av 68Ga-PSMA PET/CT?



68Ga-PSMA PET/CT: Joint EANM and SNMMI procedure 
guideline for prostate cancer imaging: version 1.0
Eur J Nucl Med Mol Imaging, DOI 10.1007/s00259-017-3670-z

• Indications:  biochemical recurrence, primary staging, therapy planning and response assessment

• Procedure:

• Interpretations: In PET any focal uptake of 68Ga-PSMA ligand higher than the surrounding background 

and not associated with physiological uptake has to be considered suspicious for malignancy and judged and 
described below.



PSMA-PET/CT på Karolinska
start september 2017    200 patienter

• Klinisk prövning 1 – PSMA-Primär –akademisk lokal initierad studie

• Klinisk prövning 2- PSMA-Recidiv - akademisk lokal initierad studie

• Klinisk prövning 3 – Uppdragsforkning – Ga-PSMA  för diagnostik och Lu-
PSMA för behandling



PSMA-Primär: Värde av 68Ga-PSMA PET/CT hos 
hög risk patienter med prostatacancer

• Mål:  förbättra stadieindelning hos patienter med nydiagnostiserad 
prostatacancer med hög risk för metastaser

• Bakgrund:

• 2017 - 10 288     90% lokaliserad sjukdom Hög risk 20-25%    2350 patienter i 
Sverige. 

• Standard utredning: MR prostata/bäcken+ skelettscintigrafi

• Standard behandling: prostatekromi med lymfkörtelutrymning



Hur ofta hittar man metastaser i dessa bortopererade 
körtlar?

•70%

•50%

•30%

•15%

•5%



Hur ofta hittar man metastaser i dessa bortopererade 
körtlar?

•70%

•50%

•30%

•15%

•5%
K-150 / år 5-15% metastaser i LN 

Lymfkörtelutrymning – ca 1 % tromboemoembolism och även ca 2% infekterat lymfocele.
Sidoeffekter- bestående lymfödem (ca  6%). Tillkommer kostnader för behandling av komplikationer 
och sidoeffekter.  



PSMA-Primär: Frågeställningar

• Är 68Ga PMSA-11 PET/CT en pålitligt metod för att utesluta lymfkörtelmetastaser i bäckenet och
därmed undvika lymfkörtelutrymning?

• Hur star sig metoden gentemot WB DW-MR?

• Är metoden kostnadseffektiv?

• Är 68Ga PMSA-11 PET/CT  en pålitligt metod för att påvisa fjärrmetastaser och därmed ha 
påverkan på behandlingsstrategier? 



PSMA-Primär: Studiedesign

Pre-operative WB DWI-MR (pilot: 50 patienter) helst samma dag som PET/CT 
eller inom 1 vecka. 

Svar presenteras som strukturerad/ standartiserad med TNM upplägg och
inkluderar beskrivning av 7 predefinerade område: 3  på varje sida (common 
iliac, external iliac, obturatorius)  samt presakralt.

På operationen ska LN  från respektive område placeras i 7 olika påsar för
vidare histopatologisk undersökning.

Öppen och prospektiv.   
Inklusion kriterier: PCa patienter planerade för prostatectomi med 
lymfkörtelutrymning, vilket bestäms på MDK. Nomogram  med uppskattad
risk för metastaser i LN > 5%. 
Exklusion kriterier:  <18 years, spridd sjukdom. 
Antal patienter:  487 +10% = 535
Undersökningsprocedur:  PET/CT med 68Ga-PSMA-11  enligt EANM  
Guidelines 1-3 veckor före kirurgi. Ett peliminärt svar med Sig 1 på respective 
siten omfattar endast granskning av CT gällande viktig information om ev
lungemboli mm. Definitivt svar ska vara urologer till handa innan återbesöket
( ca 6 veckor efter operationen)



Studiestart september 2017 ( 14 patienter 15 maj 2019)

Preliminära resultat - 9 patienter

1. Samtliga visade PSMA upptag i prostatacancer
2. Inga falsk negativa lymfkörtlar
3. 1 patienter med lymfkörtelmetastas- Sant-positivt på PSMA-PET
4. 1 patient med Falskt- positivt upptag i prostata och lymfkörtlar - prostatit



Studiestart september 2017 ( 14 patienter 15 maj 2019)

Preliminära resultat - 9 patienter

1. Samtliga visade PSMA upptag i prostatacancer
2. Inga falsk negativa lymfkörtlar
3. 1 patienter med lymfkörtelmetastas- Sant-positivt på PSMA-PET
4. 1 patient med Falskt- positivt upptag i prostata och lymfkörtlar - prostatit



Tumör i prostata                Två  tumör foci Mts i bäckenkörtel



Återfall

• 25-30% biokemisk recidiv,

• Standard utredning: MR och skelettscintigrafi

• Standard behandling: Salvage Radiation Therapy=SRT



Hur många lyckas man bota?

•100%

•75%

•50%

•25%
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PSMA-Recidiv studie, start december 2018, 
inkluderat 36 patienter

2/3 åter recidiv, 20% fjärrmetastaser och  
10% dör inom 10 år

SRT: urin- och fekal inkontinens, påverkan 
på sexual funktion, sänkning av livskvalité

350 patienter med biokemisk recidiv ( PSA 
>0,2men ≤  2) Randomiserad 1:2 för 
standard of care vs. Experiment grupp med 
behandlingsstrategier baserade på PSMA-
PET ( Intensity Modulated RT med 
integrerad boost )



Genomgång av kliniska fall på Karolinska
sep 2017-maj 2018

Metastasering 
prostatacancer? 
Lokalrecidiv 
prostatacancer?
Anamnes: Man, född 
54 som opererats med 
radikal prostatektomi
2005 men positiv 
resektionsrand och 
salvage-strålad. 
Stigande PSA nu och 
misstanke om 
metastasering 
alternativt lokalrecidiv. 
Skelettsckint har varit 
negativ.

48% 56% 70%
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