PROGRESUL ÎN DOMENIUL
CANCERULUI DE PROSTATĂ
Hipotalamus

1941 - Charles Huggins
a publicat studiile în care
a utilizat estrogen în
vederea antagonizării
producției de testosteron
la bărbații cu cancer de
prostată metastazat,
furnizând o dovadă clară
a faptului că pacienții
beneficiază de pe urma
unei forme de supresie
androgenică. i

1938 - dietilstilbestrol

În urmă cu 160
de ani:
1853 – cancerul de

prostată a fost identificat
pentru prima dată de J.
Adams, chirurg la Spitalul
din Londra și descris drept
“o boală foartă rară”. i

(DES), forma sintetică a
hormonului estrogen,
creat de Charles Dodds și
echipa sa la Universitatea
din Oxford. ii Determină
reducerea nivelului de
testosteron în vederea
încetinirii creșterii
celulelor tumorale. iii

Glanda
hipofiză
posterioară

1941 – 1980s -

Utilizarea zilnică a
dietilstilbestrolului (DES)
a devenit strategia
acceptată de castrare
farmacologică în
tratamentul cancerului
de prostată avansativ.
Obiectivul introducerii
DES a fost acela de a evita
castrarea chirurgicală și
de a reduce producția
testosteronului. iv
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Începutul anilor
1980 - a fost dezvoltat

2013 – Tratamentul cu

enzalutamidă (Xtandi)
este disponibil în Europa.
Este aprobat pentru
tratamentul cancerului de
prostata în stadiu
metastatic, rezistent la
castrare, care a evoluat în
timpul sau după
administrarea unei terapii
cu docetaxel , fără
necesitatea administrării
împreună cu steroizi.
Acționează prin inhibarea
semnalizării receptorilor
androgenici din celulele
tumorale prin blocarea
unor pași multipli ai caii
de semnalizare a receptorilor androgenici (AR). xiv
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primul agonist sintentic al
hormonului eliberator de
hormoni gonadotrofici
(GnRH). Acționează la
nivelul glandei hipofizare
pentru a preveni
producerea hormonului
luteinizant. i
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2011 – Lansarea

abirateronei (Zytiga) în
Europa – un nou tip de
hormonoterapie aprobată
în prezent pentru
administrare în asociere
cu prednison (un steroid)
pentru tratamentul
cancerului de prostată
metastazat, rezistent la
castrare înainte sau după
efectuarea chimioterapiei.
Inhibă o enzimă implicată
în sinteza testosteronului.

(Jevtana) – un agent
chimioterapic de tip taxan
aprobat în Europa,
administrat in asociere cu
prednison. O opțiune
terapeutică pentru
cancerul de prostată
rezistent la castrare după
un tratament pe bază de
docetaxel. xi
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2006 – NICE recoman-

2011 – cabazitaxel
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2009 – O nouă generație
de hormoni sintetici
eliberatori de hormoni
gonadotrofici (GnRH) a fost
dezvoltată din perspectiva
contracarării evenimentelor
adverse fiziologice ale
celorlalte hormonoterapii
aprobate. Acționează prin
legarea reversibilă de
receptorii GnRH în glanda
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dă docetaxel (Taxotere) –
un medicament sintetic
aparținând clasei
chimioterapice a
taxanilor, obținuți pentru
prima dată din acele
arborelui de tisă, pentru
utilizare în tratamentul
cancerului de prostată.
Acționează prin oprirea
multiplicării celulelor
tumorale și divizarea în 2
celule, blocând astfel
creșterea cancerului. vii, viii

1993 – Goserelina
primește prima aprobare
pentru utilizare în Marea
Britanie, aparţinând clasei
agoniștilor hormonilor
eliberatori de hormon
luteinizant (LHRH)v. Alţi
agonişti LHRH din aceeaşi
clasă sunt: acetat de
leuprorelină şi
triptorelinăvi.
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