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Als er sprake is van een prostaatcarcinoom met metastasen op afstand kan alleen nog palliatief worden behandeld.
Beoogd wordt om de kwaliteit van leven in stand te houden en de levensduur te verlengen. Hiervoor komt in eerste
instantie hormonale therapie in aanmerking (Gebu 2013; 47: 135-140).

Inleiding
Nadat eerder de behandeling van het gelokaliseerde (Gebu 2013; 47: 87-92) en het lokaal uitgebreide prostaatcarcinoom
(Gebu 2013; 47: 111-115) aan de orde kwamen, wordt in dit artikel de hormonale behandeling van het
prostaatcarcinoom met metastasen op afstand, ofwel het gemetastaseerde prostaatcarcinoom (stadium M1) besproken.
In een volgend artikel worden, als laatste in deze serie van vier artikelen over prostaatcarcinoom, de therapie na
progressie van de initiële hormonale behandeling en de behandeling van botmetastasen besproken.
In 1941 verscheen voor het eerst een publicatie waarin patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom werden
beschreven bij wie orchidectomie, ofwel chirurgische verwijdering van de testikels, werd toegepast.1 In de periode
hierna zijn diverse medicamenteuze behandelingen beschikbaar gekomen, waarvan toepassing van het oestrogeen
diëthylstilbestrol (DES) de eerste was. Diëthylstilbestrol werd vanaf het einde van de jaren veertig daarnaast gedurende
tientallen jaren gebruikt door vrouwen om miskramen te voorkomen, ondanks onbewezen werkzaamheid. Nadat bekend
werd dat prenatale blootstelling aan diëthylstilbestrol leidde tot genitale afwijkingen bij meisjes en jongens2 zijn er in
Nederland sinds 1983 geen producten met diëthylstilbestrol meer beschikbaar, ook niet voor de behandeling van
prostaatcarcinoom.3
Achtereenvolgens komen aan bod het klinische beeld en de diagnose, en de prognose en de behandelmogelijkheden van
het gemetastaseerde prostaatcarcinoom. Vervolgens wordt de balans van werkzaamheid en bijwerkingen opgemaakt
van de verschillende hormonale behandelingen, namelijk de gonadoreline-agonisten, de gonadoreline-antagonisten, de
anti-androgenen en de gecombineerde androgeenblokkade. In een aparte paragraaf worden de verschillende richtlijnen
toegelicht. Afgesloten wordt met een plaatsbepaling.

Klinisch beeld en diagnose, prognose en behandelmogelijkheden
Klinisch beeld en diagnose. Het prostaatcarcinoom geeft pas in een laat stadium klachten (Gebu 2013; 47: 87-92). Als
de diagnose prostaatcarcinoom wordt gesteld, kunnen bij sommige patiënten al metastasen aanwezig zijn, meestal in de
botten en daarnaast in de lymfeklieren, de longen en/of de lever.3 4 Botmetastasen zijn aanvankelijk asymptomatisch,
maar kunnen later pijnklachten geven en fracturen veroorzaken. Meestal worden metastasen ontdekt bij de controle van
een aanvankelijk gelokaliseerd prostaatcarcinoom. Bij de controle van een bestaand prostaatcarcinoom kan de
serumconcentratie van het prostaatspecifieke antigeen (PSA) in de praktijk worden gebruikt om de behandelrespons te
evalueren en eventuele progressie vast te stellen (Gebu 2013; 47: 87-92).3 4
Prognose. Het gemetastaseerde prostaatcarcinoom heeft een slechte prognose en kan niet curatief worden behandeld.3
Uit de resultaten van een patiëntenserie (638 pat.), die een relatief lage wetenschappelijke bewijskracht
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vertegenwoordigt, kwamen aanwijzingen dat onbehandelde patiënten binnen een jaar nadat de diagnose was gesteld,
overlijden.5 Hoe groot het risico is dat patiënten met een gelokaliseerd of lokaal uitgebreid prostaatcarcinoom
metastasen op afstand ontwikkelen, is onderzocht in een cohortonderzoek uit 2009 met 10.627 patiënten (gem. 66 jr.,
med. vervolgduur 71,3 mnd.) met voornamelijk gelokaliseerde prostaatcarcinomen (stadium T1-2 (97,5%) en T3 (2,5%))
die hiervoor werden behandeld (radiotherapie, prostatectomie, waakzaam afwachten of medicamenteuze behandeling).
De resultaten toonden dat 2,9% van de patiënten botmetastasen ontwikkelde.6 Verondersteld wordt dat dit risico is
toegenomen bij een hoger T-stadium, een hogere Gleason-score en een hogere serum-PSA-concentratie (Gebu 2013; 47:
87-92).6
Behandelmogelijkheden. Het doel van de behandeling is om de kwaliteit van leven in stand te houden en de
overlevingsduur te verlengen. Het prostaatcarcinoom is vrijwel altijd een initieel hormoongevoelige tumor, waardoor de
behandeling ook in het geval van metastasen in eerste instantie is gericht op het onderdrukken van de werking van
testosteron. Behandelingen die de testosteronconcentratie verlagen, worden hormonale therapie genoemd.3 De initiële
hormonale therapie omvat orchidectomie (zie kader hieronder), behandeling met de gonadoreline-agonisten of antagonisten, de anti-androgenen of gecombineerde androgeenblokkade. In Nederland zijn geen oestrogenen meer
geregistreerd voor de behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Deze middelen worden derhalve niet in
detail beschreven.
Orchidectomie.
De groei van een prostaatcarcinoom kan worden geremd door bilaterale orchidectomie. Daarmee wordt de testiculaire
androgeensynthese weggenomen (Gebu 2013; 47: 87-92 en Gebu 2013; 47: 111-115). Orchidectomie werd voor het
eerst beschreven in een publicatie uit 1941, waarin bij patiënten met gevorderd prostaatcarcinoom de klachten die
waren geassocieerd met botmetastasen en urethraobstructie afnamen.1 Kort daarna kwamen er aanwijzingen uit een
patiëntenserie (638 pat.) dat het overlevingspercentage van patiënten die een orchidectomie hadden ondergaan met
een gemetastaseerd prostaatcarcinoom na één jaar ruim 72% was (vs. <50% bij onbehandelde patiënten).5
Orchidectomie is in de daaropvolgende jaren frequent in gerandomiseerd onderzoek als (controle)behandeling toegepast
(zie paragraaf Gonadoreline-agonisten).
Begrippenlijst.
Absolute risicoreductie (ARR). Het ARR is het risico op een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld een bijwerking, in de
controlegroep (RX) minus het risico hierop in de behandelde groep (RY).
Formule: ARR = RX - RY .
Number Needed to Treat (NNT).Het NNT geeft het aantal patiënten weer dat men moet behandelen om, ten opzichte
van de therapie waarmee men vergelijkt, bij één extra patiënt een gunstige uitkomst te verkrijgen.
Formule: NNT = 1/ARR.

Gonadoreline-agonisten
Middelen en indicaties. De gonadoreline-agonisten busereline, gosereline, histreline, leuproreline en triptoreline zijn
geregistreerd voor de behandeling van het gemetastaseerde prostaatcarcinoom.7-11 Deze middelen gaan de groei van
het prostaatcarcinoom tegen door de androgeensynthese te onderdrukken (Gebu 2013; 47: 111-115).Werkzaamheid.
In een literatuuroverzicht uit 2000 werd de werkzaamheid van de gonadoreline-agonisten vergeleken met orchidectomie
of een behandeling met diëthylstilbestrol.12 De onderzoekers beschouwden diëthylstilbestrol en orchidectomie als
gelijkwaardige controlebehandelingen. Zij zochten in de wetenschappelijke literatuur naar gerandomiseerde
onderzoeken die waren gepubliceerd van 1966 tot maart 1998. Alleen als de blindering en analysemethode adequaat
waren beschreven, beschouwden zij de onderzoeken als kwalitatief voldoende en werden ze ingesloten in de analyse. Er
werden negen onderzoeken verzameld waarin de overleving bij het gebruik van gonadoreline-agonisten werd
gerapporteerd, te weten gosereline (4 ond.), busereline (4 ond.) en leuproreline (1 ond.). Er werden geen onderzoeken
met histreline of triptoreline gevonden. De onderzoeken waren uitgevoerd bij patiënten met gevorderd
prostaatcarcinoom. In acht onderzoeken waren dit patiënten met metastasen op afstand en in één onderzoek betrof het
slechts ten dele (70,8%) patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom. In de afzonderlijke onderzoeken was de
overleving in sommige gevallen één van de eindpunten. Doorgaans was er geen berekening van de statistische
zeggingskracht (power) uitgevoerd. In geen van deze onderzoeken werd een statistisch significant verschil gevonden wat
betreft de overleving tussen behandeling met een gonadoreline-agonist en orchidectomie of diëthylstilbestrol. De
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mediane overleving in deze onderzoeken bedroeg 25 tot 31,3 maanden.12 Vanwege onvoldoende gegevens over de
bijwerkingen en de effecten op de kwaliteit van leven konden de behandelingen op deze punten niet worden vergeleken.
Bijwerkingen. De gonadoreline-agonisten veroorzaken met name gastro-intestinale klachten, een verminderde libido,
osteoporose, gewichtstoename, een verminderde glucosetolerantie en diabetes mellitus, en cardiovasculaire incidenten (
Gebu 2013; 47: 87-92 en Gebu 2013; 47: 111-115). Voorts wordt in de productinformaties van de gonadorelineagonisten als vaak (1-10%) tot zeer vaak (≥10%) voorkomende bijwerking opvliegers genoemd.7-11 In de hierboven
beschreven meta-analyse staakte minder dan 4% van de patiënten de behandeling met een gonadoreline-agonist
vanwege bijwerkingen.12 Tijdens behandeling met een gonadoreline-agonist kan de endogene androgeensecretie
aanvankelijk worden gestimuleerd, hetgeen kan leiden tot een zogenoemde opvlamming (flare-up) (Gebu 2013; 47: 111115) met een risico op urineretentie, toename van botpijn, en van ruggenmergpijn in het geval van wervelmetastasen.13
Om deze androgene effecten tegen te gaan, kan gedurende een korte periode (ca. 2 wk.) een anti-androgeen worden
gegeven.13
Contra-indicaties en interacties.De gonadoreline-agonisten zijn gecontraïndiceerd in het geval van overgevoeligheid.
7-11 Er zijn geen klinisch relevante interacties met deze middelen bekend (Gebu 2013; 47: 87-92 en Gebu 2013; 47: 111115).13

Gonadoreline-antagonisten
Het doel van de behandeling is om de kwaliteit van leven in stand te houden en de overlevingsduur te
verlengen.
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Middelen en indicaties. Gonadoreline-antagonisten binden aan de gonadoreline (GnRH)-receptoren in de hypofyse.
Hierdoor worden de afgifte van het follikelstimulerend hormoon (FSH) en het luteïniserend hormoon (LH), dat bij mannen
de productie van testosteron stimuleert, geremd. Dientengevolge daalt de serumconcentratie van testosteron.13-15 In
Nederland zijn beschikbaar degarelix en abarelix, respectievelijk sinds 2008 en 2012. Abarelix is geregistreerd om
castratie bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom te bereiken (max. 85 dg.).16 Nadat castratie is bewerkstelligd met
abarelix kan het worden vervangen door een gonadoreline-agonist.17 Degarelix is geregistreerd voor de behandelingvan
testosterongevoelig vergevorderd prostaatcarcinoom.17
Werkzaamheid. Tot op heden zijn er geen gerandomiseerde onderzoeken gepubliceerd waarin de werkzaamheid vande
gonadoreline-antagonisten is onderzocht op het eindpunt mortaliteit. In diverse niet-geblindeerde onderzoeken (en
verlengingen daarvan) zijn abarelix (2 ond., 255 en 269 pat.) en degarelix (4 ond., 175-610 pat., verschillende, ook nietgeregistreerde doseringen) vergeleken met de gonadoreline-agonisten gosereline en leuproreline en werden primair
veranderingen in de surrogaatparameter serumtestosteronconcentratie onderzocht bij patiënten metprostaatcarcinomen
in alle stadia (ca. 20% M1).18-23 Aangezien resultaten op klinische uitkomstmaten ontbreken,worden deze onderzoeken
niet in detail besproken. In ons Franse zusterblad La Revue Prescrire werd vastgesteld dat,ofschoon degarelix de
serumtestosteronconcentratie sneller verlaagde dan een gonadoreline-agonist, bewijs ontbreektdat dit middel werkzaam
is op voor de patiënt relevante uitkomstmaten.24 Op basis van de thans beschikbareonderzoeksgegevens kan over
abarelix dezelfde conclusie worden getrokken.
Bijwerkingen. In de twee gerandomiseerde onderzoeken met abarelix werden de bijwerkingen onvoldoende beschreven.
18 19 Volgens de productinformatie komen zeer vaak (1-10%) opvliegers, asthenie en gynaecomastie voor.16 In één
gerandomiseerd onderzoek waarin de werkzaamheid van degarelix en leuproreline werd vergeleken, gaf degarelix
significant vaker aanleiding tot reacties op de injectieplaats (40 vs. 1%, 35% in groep die de geregistreerde dosering
kreeg), voornamelijk na de eerste injectie.20 Daarentegen werden artralgie (9 vs. 4%) en urineweginfecties significant
vaker gemeld bij het gebruik van leuproreline dan bij degarelix.20 In vergelijking met gosereline kwamen eveneens
significant meer reacties op de injectieplaats voor (24 vs. 0%), zoals pijn, zwelling en erytheem.23 In de
productinformatie wordt verder aangegeven dat degarelix zeer vaak (1-10%) aanleiding kan geven tot opvliegers.17 In
tegenstelling tot de gonadoreline-agonisten (Gebu 2013; 47: 87-92 en Gebu 2013; 47: 111-115) veroorzaken
gonadoreline-antagonisten geen voorbijgaande stijging van de serumtestosteronconcentratie en opvlamming aan het
begin van de behandeling.13
Contra-indicaties en interacties. Gonadoreline-antagonisten zijn gecontraïndiceerd bij overgevoeligheid.16 17 Voorts
is abarelix gecontraïndiceerd bij patiënten met ernstige lever- of nierfunctiestoornissen.16 Onderzoek naar interacties
met deze middelen is niet gepubliceerd.16 17

Anti-androgenen
Middelen en indicaties. De zogenoemde niet-steroïde anti-androgenen bicalutamide, flutamide en nilutamide zijn
geregistreerd voor de palliatieve behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom in combinatie met chemische
castratie met een gonadoreline-agonist of chirurgische castratie.25-27 Cyproteron is een steroïde anti-androgeen dat
behoort tot de groep van de progestagenen. Dit middel is onder meer geregistreerd voor de palliatieve behandeling van
een gemetastaseerd prostaatcarcinoom wanneer behandeling met gonadoreline-agonisten of chirurgische castratie niet
effectief is of is gecontraïndiceerd.28 Anti-androgenen blokkeren competitief de binding van androgenen aan de
androgeenreceptor in de testes, de prostaat en de huid (Gebu 2013; 47: 111-115).
Werkzaamheid. Niet-steroïde anti-androgenen. In het eerder beschreven literatuuroverzicht werden acht
gerandomiseerde onderzoeken (tot. 2.717 pat.) ingesloten waarin de werkzaamheid van niet-steroïde anti-androgenen
(bicalutamide (5 ond.), flutamide (3 ond.)) werd vergeleken met diëthylstilbestrol of androgeensuppressie met een
gonadoreline-agonist of orchidectomie.12 De meeste onderzoeken waren uitgevoerd bij patiënten met een
gemetastaseerd prostaatcarcinoom. In de afzonderlijke onderzoeken was de overleving soms één van de eindpunten.
Een powerberekening ontbrak in de meeste gevallen. In twee publicaties met bicalutamide was de overleving significant
groter in de controlegroep.29 30 In de eerste, waarin twee onderzoeken met in totaal 1.453 patiënten (gem. 72,6 jr.)
met een gemetastaseerd (55,6%) en een lokaal uitgebreid prostaatcarcinoom (44,4%) werden samengevat, werd de
werkzaamheid van bicalutamide (1 dd 150 mg, de geregistreerde dosering is 1 dd 50 mg) vergeleken met orchidectomie.
29 De tijd tot overlijden bedroeg 24,5 en 26 maanden, een statistisch significant verschil van anderhalve maand in het
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voordeel van orchidectomie.29 De tweede betrof een niet-geblindeerd onderzoek waarin 376 patiënten (gem. 70,9 jr.)
met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom werden gerandomiseerd naar een behandeling met bicalutamide of
orchidectomie.30 De mediane overleving bedroeg 18,8 versus 27,2 maanden, een statistisch significant verschil in het
voordeel van orchidectomie.30 In één onderzoek met flutamide was de overleving groter in de controlegroep.31 In dat
onderzoek werden 92 patiënten met metastasen op afstand (med. 67 jr.) gerandomiseerd naar een behandeling met
flutamide of diëthylstilbestrol.31 De mediane overleving bedroeg respectievelijk 28,5 en 43,2 maanden, een significant
verschil in het voordeel van diëthylstilbestrol. Daartegenover kwamen er meer cardiovasculaire en trombo-embolische
complicaties voor bij gebruik van diëthylstilbestrol (33,3 vs. 17,6%).31 In de overige vijf onderzoeken verschilde de
overleving niet.12 De mediane overleving liep in deze onderzoeken uiteen van 18,5 tot 53,4 maanden (53,4 mnd. met 1
dd 150 mg bicalutamide, een overschrijding van de geregistreerde dosering).12 Ook nu konden de behandelingen niet
worden vergeleken op het eindpunt kwaliteit van leven, omdat hierover onvoldoende gegevens beschikbaar waren.
Steroïde anti-androgenen. Cyproteron is bij patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom minder frequent
onderzocht in gerandomiseerd onderzoek dan de niet-steroïde anti-androgenen. In het eerder beschreven
literatuuroverzicht werden twee gerandomiseerde onderzoeken met cyproteron ingesloten waarin de werkzaamheid
werd vergeleken met orchidectomie of diëthylstilbestrol.12 In het eerste gerandomiseerde onderzoek met in totaal 37
patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom (med. 74 jr.) was de mediane overleving in zowel de cyproteronals orchidectomiegroep 13 maanden.32 In het tweede onderzoek was de mediane overleving 38 versus 40 maanden in
respectievelijk de cyproteron- en de diëthylstilbestrolgroep.33 Na publicatie van het literatuuroverzicht is een
gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd bij 310 patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom waarin de
werkzaamheid van cyproteron werd vergeleken met flutamide.34 In de flutamidegroep waren de patiënten ouder (med.
73,7 jr.) dan in de cyproterongroep (med. 70 jr.). De mediane overleving in beide groepen was respectievelijk drieënhalf
en drie jaar, een niet-significant verschil.34
Bijwerkingen. De anti-androgenen veroorzaken voornamelijk pijn en gevoeligheid van de borst, gynaecomastie,
misselijkheid en braken (Gebu 2013; 47: 87-92 en Gebu 2013; 47: 111-115). In het hierboven beschreven
literatuuroverzicht staakten 4 tot 10% van de patiënten in de afzonderlijke onderzoeken het gebruik van een antiandrogeen vanwege bijwerkingen.12 In het gerandomiseerde onderzoek waarin cyproteron en flutamide werden
vergeleken, staakten significant minder patiënten in de cyproterongroep het onderzoek vanwege pijnlijke gynaecomastie
en gastro-intestinale klachten dan in de flutamidegroep (8 vs. 19%).34 CVA of diep-veneuze trombose kwam vaker voor
bij cyproteron dan bij flutamide (8 vs. 6%).34 In de productinformatie van cyproteron wordt aangegeven dat een zeer
vaak (1-10%) voorkomende bijwerking afname van het seksuele verlangen (libido) is (Gebu 2013; 47: 99-105).28
Contra-indicaties en interacties. De contra-indicaties en interacties van bicalutamide en flutamide zijn al eerder
besproken (Gebu 2013; 47: 87-92 en Gebu 2013; 47: 111-115). Nilutamide is gecontraïndiceerd bij patiënten met een
ernstige leverfunctiestoornis of ademhalingsstoornis,27 cyproteron bij patiënten met leveraandoeningen, tromboembolische aandoeningen en ernstige depressie.28 Ofschoon in de productinformatie van zowel nilutamide als
cyproteron wordt gewaarschuwd voor diverse interacties, bijvoorbeeld via de beïnvloeding van leverenzymen,27 28 is
de klinische relevantie van deze interacties thans niet opgehelderd.13
De kwaliteit van leven is vrijwel niet onderzocht.

Gecombineerde androgeenblokkade
Om de werking van bijnierandrogenen tegen te gaan, wordt soms een anti-androgeen toegevoegd aan een gonadorelineagonist om een gecombineerde androgeenblokkade te bereiken (Gebu 2013; 47: 111-115). In een systematisch
literatuuroverzicht en meta-analyse zijn individuele patiëntengegevens verzameld van gerandomiseerde onderzoeken
waarin de werkzaamheid van gecombineerde androgeenblokkade werd vergeleken met alleen androgeensuppressie
(orchidectomie of gonadoreline-agonist).35 Er werden 27 onderzoeken ingesloten: 12 met flutamide met in totaal 4.803
patiënten, acht met nilutamide (1.688 pat.), en zeven met cyproteron (1.784 pat.). In 88% van de gevallen was het
prostaatcarcinoom gemetastaseerd. Na vijf jaar waren 2.902 van 4.122 patiënten (70,4%) overleden die met
gecombineerde androgeenblokkade waren behandeld, vergeleken met 2.962 van 4.093 (72,4%) in de groep die
orchidectomie had ondergaan of alleen een gonadoreline-agonist had gekregen, een statistisch significant verschil
(absolute risicoreductie (ARR) 0,02, Number Needed to Treat (NNT) 50).35 Voorts concluderen de auteurs dat als
cyproteron onderdeel is van de gecombineerde androgeenblokkade de resultaten het ongunstigst zijn,35 maar om dit
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betrouwbaar te kunnen vaststellen zijn volgens hen aanvullende analysen nodig.
Continue versus intermitterende behandeling. In theorie kunnen de nadelige effecten van androgeensuppressie op
de kwaliteit van leven en de seksuele functie worden verminderd met een intermitterende behandeling. In een
literatuuroverzicht en meta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken gingen onderzoekers na hoe de werkzaamheid
van continue en intermitterende behandeling zich verhouden.36 Zij sloten in totaal acht onderzoeken in, waarvan drie
met patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom. In één gerandomiseerd niet-geblindeerd onderzoek werden
193 patiënten, die na zes maanden geen ziekteprogressie toonden met een gecombineerde androgeenblokkade
(busereline/nilutamide), gerandomiseerd naar een continue of intermitterende behandeling.37 Eén van de secundaire
eindpunten was de kwaliteit van leven en deze verschilde niet in beide groepen.37 In een tweede niet-geblindeerd
onderzoek (383 pat.) met een soortgelijke onderzoeksopzet werd continue behandeling met leuproreline en flutamide
vergeleken met een intermitterende behandeling.38 De mediane overleving verschilde tien maanden tussen continue en
intermitterende behandeling (52 vs. 42 mnd.), een relatief groot verschil dat statistisch niet-significant was.38 Er werden
significant minder bijwerkingen gemeld in de groep die een intermitterende behandeling kreeg (84,4 vs. 93,6%).38
Voorts geven de onderzoekers aan dat er geen klinisch relevante verschillen zijn in kwaliteit van leven.38 De resultaten
van het derde en grootste gerandomiseerde niet-geblindeerde non-inferioriteitsonderzoek (1.535 van 1.749 pat. in per
protocol-analyse, med. vervolgduur 9,8 jr.) met gosereline en bicalutamide toonden dat de mediane overleving in de
continue behandelgroep langer was dan in de intermitterende behandelgroep (5,8 vs. 5,1 jr.) (benaderd relatief risico RR
1,10 [95%BI=0,99-1,23]).39 Omdat de bovenste limiet van het betrouwbaarheidsinterval de grens (1,20) van noninferioriteit overschreed, konden de onderzoekers niet concluderen dat een intermitterende behandeling niet minder
werkzaam is dan een continue behandeling. Een intermitterende behandeling was daarentegen geassocieerd met een
betere erectiele functie en geestelijke gezondheid na drie maanden.39

Richtlijnen
In de richtlijnen bestaat veelal overeenstemming over de behandelkeuze voor het gemetastaseerde prostaatcarcinoom.
3 40-42 De belangrijkste twee behandelopties zijn androgeensuppressie door middel van orchidectomie of met een
gonadoreline-agonist. In geen van de richtlijnen wordt een duidelijke aanbeveling gedaan over het juiste moment om
met deze behandeling te beginnen of de mogelijke voordelen van het toevoegen van een anti-androgeen.3 40-42
Als bij een initiële hormonale behandeling progressie aannemelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van
herhaaldelijke stijgingen van de serum-PSA-concentratie, en als is aangetoond dat de serumtestosteronconcentratie
onder castratieniveau (<50 ng>3 Hierna diverse andere behandelmogelijkheden beschikbaar en deze worden in een
volgend en laatste artikel over het prostaatcarcinoom besproken.

Plaatsbepaling
Meestal worden metastasen, vaak in de botten, ontdekt bij de controle van aanvankelijk gelokaliseerde
prostaatcarcinomen. Het prostaatcarcinoom kan dan niet meer curatief worden behandeld. De behandeling heeft als
doel de levenskwaliteit van de patiënt, die opmerkelijk genoeg vrijwel niet is onderzocht, te verbeteren en de levensduur
te verlengen. Ook als er metastasen op afstand zijn, is de behandeling in eerste instantie gericht op het onderdrukken
van de werking van testosteron, een zogenoemde hormonale behandeling. Naast orchidectomie zijn hiervoor
beschikbaar de gonadoreline-agonisten, de gonadoreline-antagonisten, de anti-androgenen en gecombineerde
androgeenblokkade met een gonadoreline-agonist en een anti-androgeen.
De gonadoreline-agonisten en orchidectomie hebben van de beschikbare behandelmogelijkheden het best
gedocumenteerde effect op de overleving en vormen daarom de eerstekeuzebehandelingen. Een kanttekening daarbij is
dat de onderzoeken waarop dit is gebaseerd vaak worden beperkt door het ontbreken van blindering (bij orchidectomie
uiteraard niet mogelijk), onvolledige rapportage van uitvallers, of het niet beschrijven van de bijwerkingen. Voorts waren
de meeste onderzoeken niet primair opgezet om de overleving te onderzoeken. Dit globale beeld van de
onderzoekskwaliteit in de oncologie werd eerder al geschetst in Gebu 2013; 47: 117-118. Volgens de thans beschikbare
wetenschappelijke literatuur (9 ond., ruim 1.600 pat.) is androgeensuppressie met een gonadoreline-agonist even
werkzaam als orchidectomie. In tegenstelling tot orchidectomie is androgeensuppressie met een gonadoreline-agonist
reversibel. Dit betekent dat de behandeling kan worden onderbroken als de bijwerkingen zwaarder wegen dan de
voordelen van androgeensuppressie. Deze bijwerkingen die de kwaliteit van leven kunnen verminderen, dienen in de
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behandelkeuzen te worden meegewogen, meer nog zelfs dan bij het gelokaliseerde of lokaal uitgebreide
prostaatcarcinoom vanwege de slechtere prognose. Gosereline en busereline zijn het frequentst onderzocht.
Monotherapie met een niet-steroïde anti-androgeen kan een alternatief zijn voor androgeensuppressie. De resultaten
van gerandomiseerde onderzoeken zijn echter tegenstrijdig. In de meeste onderzoeken verschilt de overleving niet
tussen behandeling met een anti-androgeen en orchidectomie of diëthylstilbestrol (thans niet meer in Nederland
beschikbaar vanwege ernstige teratogene effecten), maar in een drietal onderzoeken bleken deze
controlebehandelingen werkzamer dan bicalutamide of flutamide. Bicalutamide is het meest onderzochte middel, maar
in monotherapie betreft dit een toepassing buiten de geregistreerde indicatie. Recent zijn de gonadoreline-antagonisten
beschikbaar gekomen, maar deze middelen zouden op basis van de huidige onderzoeksgegevens, namelijk alleen
resultaten op voor patiënten irrelevante uitkomstmaten (bv. serumtestosteronconcentratie), geen plaats moeten hebben
bij de behandeling van gemetastaseerde prostaatcarcinomen.
In een meta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken was de overleving bij een behandeling met gecombineerde
androgeenblokkade statistisch significant maar in geringe mate groter dan bij androgeensuppressie (NNT 50 na 5 jr.
behandelen). Daartegenover staat een hoger risico op bijwerkingen. Of een intermitterende of continue gecombineerde
androgeenblokkade de voorkeur verdient, is thans niet volledig opgehelderd. In enkele gerandomiseerde onderzoeken is
geen overlevingswinst aangetoond met een intermitterende behandeling en een verbetering van de levenskwaliteit is tot
op heden onvoldoende onderbouwd.
Image not found or type unknown

Trefwoorden: gemetastaseerd prostaatcarcinoom, orchidectomie, hormonale therapie, gonadorelineagonisten, gonadoreline-antagonisten, anti-androgenen, gecombineerde androgeenblokkade
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