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• Bylo prokázáno, že růst některých nádorových onemocnění je hormonálně 

závislý

• První ovarektomie pro ca prsu již v roce 1896

• Ca prsu, ca těla děložního, ca prostaty

• Účinek hormonů je vázán na přítomnost  specifických buněčných receptorů

• Ale hormonální receptory popsány i u dalších nádorů: RCC, ca ovaria, ca pankreatu, 

hepatocelulární karcinom……..

Hormonální léčba
principy



Huggins & Hodges Cancer Res 1:293-297, 1943

• Androgenní suprese potlačuje růst prostatických buněk. Efektu lze

dosáhnout chirurgickou kastrací nebo podáním estrogenů

Andew V. Schally a kolektiv purifikovali v roce 1971 LHRH-agonisty

Nobelova cena 1977

• Charles Brenton Huggins (1901-1997)

• Narozen v Halifaxu v Kanadě, promoval na Harvardu, od 1927 urologem na 

University of Chicago,  od 1951 vedoucím výzkumné laboratoře

• Nobelova cena 1966 za objev hormonální léčby CaP – jediný laureát v 

historii pevně spojený s urologií (cena byla rozdělena mezi něj a Peytona 

Rouse za objev nádory-indukujících virů)

• Nominovaný mnohokrát od 50. let, než cenu obdržel

LHRH dosahují v randomizované klinické studii srovnatelný efekt s

3mgDES při redukci sérového testosteronu na kastrační hladinu

The Leuprolide Study Group. N Engl J Med 1984;311:1281



• Ablační hormonální léčba

• Aplikace hormonů s antagonistickým účinkem (estrogeny)

• Látky s antagonistickým účinkem (antiandrogeny, antiestrogeny – tamoxifen)

• Inhibice syntézy přirozených hormonů  v gonádách (LHRH)

• Inhibice syntézy přirozených hormonů v nadledvinách

• Kombinace jednotlivých možností

• Kombinace s lokální léčbou

• Kombinace s jinou systémovou léčbou 

Hormonální léčba
principy



Průběh karcinomu prostaty
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ADT je klíčovou součástí léčby karcinomu prostaty



Incidence a mortalita CaP v ČR
stoupá i incidence pokročilých stádií = potenciálních kandidátů hormonální léčby
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Androgenní receptor (AR)

 je 110 kDa molekula z rodiny nukleárních 

steroidních receptorů

 Má několik funkčních domén:

• N-terminální doména (NTD) –

zodpovědná za aktivaci transkripce 

nezávisle na ligandu

• DNA-vazebná doména (DBD) – váže 

se na DNA v jádru buňky

• „hinge region“ důležitý pro 

lokalizaci do jádra

– Sekvence pro lokalizaci do jádra 

(NLS)

• Ligand-vazebná doména (LBD)-

zprostředkovává na ligandu závislou 

aktivaci transkripce

Shafi AA ett al. Pharmacol Ther.. 2013 Dec;140(3):223-38.



Androgenní receptor (AR) a normální prostata

• AR  reguluje genovou expresi vitální pro vývoj a funkci prostaty

– Produkce složek seminální tekutiny včetně proteáz (např. PSA)

• AR má pro růst prostaty stimulační i inhibiční úlohu, funguje jako faktor pro přežití 

luminálních buněk a jako supresor bazální buněčné proliferace; tak úzce reguluje normální 

růst prostaty

● Gen pro androgenní receptor je 

lokalizován na Xq11-12 

• Muži mají pouze jednu kopii, její inaktivace vede ke 

vzniku syndromu necitlivosti na androgeny

Lonergan PE et al. Journal of Carcinogeneses 2011; 10:20.

Shafi AA ett al. Pharmacol Ther.. 2013 Dec;140(3):223-38.



Funkce AR: signální cesta androgenního 

receptoru

• K aktivaci AR je za normálních okolností potřebný 

ligand (androgen)

• Pokud na AR není vázán ligand, AR se nachází v 

cytoplazmě navázaný na chaperony (například 

Hsp90)

• Po vazbě ligandu na AR dojde ke konformační 

změně a AR je uvolněn z vazby chaperonů, 

asociuje s druhým AR a vytvářejí spolu dimer

• Tento komplex translokuje do jádra, kde se za 

přítomnosti koativátorů (více než 150 různých 

proteinů) váže na DNA

• Výsledkem je regulace transkripce příslušných 

genů

Mateo J et al. Cancer Metastasis Rev. 2014 Jan 4.



• AR hraje klíčovou roli při vzniku i progresi CaP

• Jeho exprese je spojována s lepší prognózou nádoru

• Přesný prognostický přínos jeho detekce ale popsán nebyl

Androgenní receptor (AR)

Cancer, 1987



• Celogenomová analýza identifikující profil pacienta s hormonálně rezistentním 

ca na základě studia chromatinových oblastí důležitých pro vazbu s AR

• Prognostický význam

Androgenní receptor (AR)

EMBO, Molecular Medicine 2015, 7,1450



Historicky popsané možnosti hormonální léčby CaP
(ne všechny jsou v současné době doporučovány)

Operační

(chirurgická kastrace)

Bilaterální orchiektomie

Medikamentózní 

klasická

Estrogeny (DES= diethylstilbestrol acetát)

LHRH agonisté (leuprorelin, triptorelin, goserelin)

LHRH antagonisté

Antiandrogeny (steroidní, nesteroidní)

Nové možnosti 

medikamentózní léčby

Inhibice syntézy extratestikulárních androgenů (abirateron acetát)

Inhibitory androgenního receptoru nové generace (enzalutamid, 

apalutamid)



Chirurgická kastrace

Pozitiva: 

• Rychlé dosažení účinku

• Levná a spolehlivá cesta

• Stabilně nízké hodnoty testosteronu (průměrně 15 ng/dl)

Negativa:

• Psychologický dopad

• Nevratný efekt

Pacient by měl být informován před event. výkonem i o možnosti chemické 

kastrace!!



LHRH agonisté

Látka Preparát

Leuprorelin Lucrin

Eligard (II. generace, 

biodegradabilní polymerový 

nosič)

Triptorelin Decapeptyl

Diferelin

Goserelin Zoladex

Buserelin Není t.č. k dispozici

Požadavek:

• Dosáhnout kastrační hodnotu testosteronu

• Původně 50ng/dl (1,7 mmol/l)

• Nově požadováno 20ng/dl (0.7 mmol/l) 
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LHRH – dlouhodobý účinek
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Problémy léčby LHRH agonisty

• Přechodný vzestup hladiny 

testosteronu na počátku léčby („flare-

up“ fenomén)  - kastrační hladina 

dosažena za 2-4 týdny

• Problém s dosažením hladiny 

testosteronu pod 20ng/dl

• Přechodné vzestupy hladiny 

testosteronu v souvislosti s následující 

aplikací („testosteron microsurges“)

• Klinický význam??



Flare-up fenomén

Počáteční přechodný vzestup hladiny testosteronu

Klinické projevy („clinical flare-up“) až u 11% pacientů: 

• Přechodné zhoršení urologické symptomatologie

• Akutní renální selhání

• Zhoršení kostních bolestí, riziko kostních komplikací

•

• Vyšší riziko u pacientů s pokročilým a symptomatickým kostním 

postižením

• Řešení: Aplikace antiandrogenu na 4-6 týdnů (efekt nemusí být 

vždy přítomen)



LHRH agonisté a hladina testosteronu

• Riziko nedosažení kastračních hladin (cca 15% nedosáhne 20ng/dl)

• Riziko „break through“

• Vliv na progresi onemocnění a přežití nebyl prokázán
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Testosteron 3. den:

• Leuprolid + 70%

• Degarelix – 96% 

BJU int 102:1531-1538, 2008

• „Testosterone microsurges“ (po 9. injekci):
– U 4% (>0.25 ng/mL) a 2% (>0.5 ng/mL) pacientů s leuprolidem

– Ne u degarelixu



Degarelix přináší lepší kontrolu PSA než leuprolid



Všichni pacienti

J Urol 2011, 186, 889

Přežití bez PSA progrese

PSA > 20 ng/dl



V mechanismu chemické kastrace se mohou uplatňovat i jiné mechanizmy než 

pokles hladiny testosteronu

EAU, 2013



Kdy indikovat antagonisty?

• Pacienti s předchozí kardiovaskulární příhodou

• Symptomatičtí pacienti s vysokým PSA a meta

• Pacienti s LUTS z důvodu velkého objemu lokálního tumoru???



Nesteroidní antiandrogeny
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Monoterapie bicalutamidem 150

N=805

M1 CaP

Sledování (medián): 100 týdnů

Rozdíl: 6 týdnů

N=480

M0 CaP

Sledování (medián): 4 roky

Bez rozdílu

Tyrrell et al Eur Urol 1998

Iversen et al Urology 1998



Monoterapie nesteroidními antiandrogeny

• Z roku 2014

• Nesteroidní antiandrogeny jsou méně účinné ve smyslu OS, rizika 

klinické progrese, selhání léčby a jejího přerušení pro vedlejší účinky

• Více vyjádřeno u metastatického onemocnění



Historicky popsané možnosti hormonální léčby CaP
(ne všechny jsou v současné době doporučovány)

Operační

(chirurgická kastrace)

Bilaterální orchiektomie

Medikamentózní 

klasická

Estrogeny (DES= diethylstilbestrol acetát)

LHRH agonisté (leuprorelin, triptorelin, goserelin)

LHRH antagonisté

Antiandrogeny (steroidní, nesteroidní)

Nové možnosti 

medikamentózní léčby

Inhibice syntézy extratestikulárních androgenů (abirateron acetát)

Inhibitory androgenního receptoru nové generace (enzalutamid, 

apalutamid)



Molekulární mechanismy zodpovědné za pokračující signalizaci AR u mCRPC

• Amplifikace AR genu a overexprese AR

• Mutace genu AR

• AR splice varianty (alternativní struktura AR)

• Upregulace koaktivátorů (molekuly, které se podílejí na 

aktivaci AR)

• Aktivace AR přes tyrozinkinázy

• „Bypass AR signalizace“  - buňky karcinomu prostaty 

mohou vyvinout rovněž mechanismy, které signalizaci přes 

AR receptor zcela obcházejí a onemocnění progreduje 

nezávisle na AR signalizaci

Shafi AA ett al. Pharmacol Ther.. 2013 Dec;140(3):223-38.

Hu R, et al. Expert Rev Endocrinol Metab 2010;5:753–64. 



Možnosti ovlivnění signalizace AR

• Inhibice androgenní 

biosyntézy

• (abirateron)

• Cílená inhibice 

signalizace AR

• (enzalutamid)

Wong YNS, Ferraldeschi R, Attard G et al. Nature Reviews Clinical Oncology 2014; 11: 365–376.



Enzalutamid: mechanismus účinku
• Enzalutamid působí přímo na AR a jeho efekt se v AR signální cestě projevuje ve 

třech krocích :

JÁDRO

CYTOPLAZMA

Enzalutamide AR

AR

Enzalutamide

Enzalutamide

Blokuje vazbu androgenů 

na AR

2. Brání translokaci AR 

do jádra

3. Narušuje vazbu AR na 

DNA a předchází 

modulaci genové exprese

1. Tran C, et al. Science 2009;324:787–90; 2. Hu R, et 

al. Expert Rev Endocrinol Metab 2010;5:753–64.

Testosteron
DHEA

• AFFIRM a PREVAIL

• ARN 509 (apalutamid) 



Inhibice syntézy androgenů

• Abiraterone (COU-AA-301, COU-AA-302)

• TOK-001(galeterone)

• TAK-700 (orteronel)



EAU guidelines



• Je samostatná léčba LHRH u hormonálně 

senzitivního CaP dostatečná?

• Musíme s dalšími formami léčby čekat až na 

mCRPC? 



Prognostické faktory u generalizovaného hormonálně 

senzitivního ca prostaty



CAB

Kombinovaná léčba LHRH agonistou a antiandrogenem

Fernand Labrie

Clin Invest Med, 1982



CAB s (ne) steroidními anti-androgeny

PCTCG metanalýza (n=8275)

5-leté přežití lepší u CAB (25.4% vs 23.6%)

U nesteroidních antiandrogenů 

8% snížení rizika úmrtí(p=0.005)

U steroidních antiandrogenů 

13% zvýšení rizika úmrtí (p=0.04)

Klotz 2001; PCTCG 2000

Po vyloučení pacientů, kde nebyl krátkodobě podán antiandrogen jako 

prvence flare-up, žádný vliv na přežití 

Metodologické chyby v řadě studií zařazených do meta-analýzy!



Kombinace hormonální léčby s chemoterapií docetaxelem

•CHAARTED

•High volume: viscerální meta nebo ≥4 kostní meta

•Prodloužený OS v rameni s docetaxelem

•Podobné výsledky v STAMPEDE
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ADT + AA + P 597 565 529 479 388 233 93 9

602 564 504 432 332 172 57 2

Hazard ratio, 0.62 (95% CI, 0.51-0.76)

P<0.0001

ADT + AA + P, not reached

ADT + placebos, 34.7 mo

ADT + placebos

No. of events: 406 (48% 
of 852)
ADT + AA + P: 169
ADT + placebos: 237

38 % redukce relativního rizika úmrtí

Fizazi K, ASCO 2017

Výsledky studie LATITUDE prokázaly 
prodloužení celkového přežití pro kombinaci 

abirateronu +prednison + ADT



42

Design studie Stampede

•Multicentrická

•Víceramenná

•Otevřená

Počet pacientů: celkem 1917

Počet pacientů

Rameno A: 957 - Standard léčby (Standard-of-care 

(SOC))

Rameno G:960 - SOC + abirateron acetát + prednison

(SOC+AAP)
*SOC = ADT ± RT

James N, et al. ASCO 2017. LBA5003 and Oral Abstract Session



Úmrtí 
262 Kontrol | 184 AA plus prednison

HR 0.63
95% CI 0.52 to 
0.76
P-value 

0.00000
115

SOC

SOC+A
AP

Stampede
OS – Celkové přežití

James N, et al. ASCO 2017. LBA5003 and Oral Abstract Session

37% zlepšení v 
přežití 



EAU guidelines



Antiandrogeny u M0 CRPC

• Randomizovaná, multicentrická, dvojitě 

zaslepená studie fáze II

• 396 mužů s CaP (139 M0)

• Progrese na ADT při kastrační hladině 

testosteronu

• Randomizováno mezi enzalutamidem 160mg 

a bicalutamidem 50mg

J Clin Oncol 2016;34:2098-106.

PFS:.



M0 CRPC: Phase 3 clinical trials
Compound CT Sponsor

Enzalutamide PROSPER Astellas

Apalutamide (ARN-509) SPARTAN Janssen

Darolutamide (ODM-201) ARAMIS Bayer



• Kdy zahájit hormonální léčbu?



Vedlejší účinky androgen deprivační terapie

„Hot flashes“

Ztráta libida

Únava

Anémie

Obezita

Diabetes

Cerebrovaskulární onemocnění

Osteoporóza/Fraktury

Opatření:

• Redukce hmotnosti

• Změna životního stylu (jídelníček, pohyb)

• Nekouřit!

• Včasný záchyt komplikací



• Intermitentní androgenní deprivace (IAD)
Onkologické výsledky?

•13 studií, 6419 pacientů 



• Intermitentní androgenní deprivace (IAD)
U pacientů s M1b onemocněním?

SWOG 9346

Z 3040 vybraných jen 1535 zařazeno (tedy jen asi polovina z M1b jsou kandidáti IAS – s 

dostatečnou odpovědí na léčbu)

Onkologické výsledky neprokázaly inferioritu IAS, ale nebyl dosažen předdefinovaný 

limit pro non-inferioritu (nelze ji tedy stoprocentně vyloučit)

Pozor u pokročilých onemocnění 

NEJM, 2013, 368, 1314



• Intermitentní androgenní deprivace (IAD)
Kvalita života?

 Potenciálně menší riziko kostních 

komplikací a metabolického 

syndromu



EAU guidelines

•Pozor u symptomatických  metastatických pacientů s pokročilým onemocněním

•Jen u pacientů s dobrou primární odpovědí



Závěr

• Hormonální manipulace jsou nedílnou součástí terapie 

pokročilého CaP

• Paliativní účinek

• Hormonální terapie má vedlejší účinky a komplikace


