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Rezumat
Afecţiunile prostatei, prin amploarea incidenţei
lor în populaţie şi prin îmbogăţirea evidenţelor
ştiinţifice de specialitate, suscită interesul
comunităţii medicale din Europa. Analiza
recentă a studiilor MTOPS şi PCPT a condus la
emiterea unui consens al Asociaţiei Europene de
Urologie, consens privitor la chemoprevenţia
cancerului de prostată cu finasterid, dar cu
implicaţii clinice şi în managementul pacienţilor
cu hiperplazie benignă a prostatei.
Consiliul Naţional al Prostatei a răspuns
recomandărilor EAU de a disemina aceste date
şi de a le integra în recomandările terapeutice în
vigoare. În articolul de faţă vom prezenta
succint datele medicale la care face referire
consensul EAU şi, în acord cu acestea, vom
propune o actualizare a algoritmului terapeutic
în HBP.
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Introducere
În vara anului 2006 Asociaţia Europeană de
Urologie (EAU) a emis primul consens cu
privire la prevenţia cancerului de prostată.1

Interesul comunităţii medicale în jurul acestui
subiect este în creştere date fiind, pe de o parte,

ratele crescute de prevalenţă şi mortalitate a
cancerului de prostată în Europa, şi publicarea
rezultatelor unor măsuri de chemoprevenţie, pe
de altă parte.2

Cancerul de prostată a fost considerat un bun
candidat pentru chemoprevenţie datorită
perioadei sale lungi de latenţă, dependenţei
hormonale şi incidenţei sale crescută. Primul
studiu amplu de chemoprevenţie – Prostate
Cancer Prevention Trial – a fost încheiat cu
succes, iar analizele sale ulterioare au
îmbunătăţit interpretarea rezultatelor.
Consiului Director al EAU, în consensul emis
anul acesta, face referire la o serie de date
clinice desprinse din studiile PCPT şi MTOPS şi
pledează pentru o armonizare a managementului
pacienţilor cu afecţiuni ale prostatei cu noile
evidenţe medicale. Practica clinică a urologilor
din Europa, şi în mod extins a întregii
comunităţi medicale, este vizată de acest
consens, iar actualizările ghidurilor terapeutice
ar trebui să reflecte aceste noi evidenţe.
Prin discuţiile purtate în cadrul ultimei şedinţe a
Consiliului Naţional al Prostatei (Bucureşti,
23.09.2006) şi prin publicarea articolului de faţă
ne propunem să revizuim recomandările privind
managementul pacienţilor cu hiperplazie
benignă a prostatei (HBP), în lumina celor mai
noi evidenţe clinice.
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Studiul PCPT. Implicaţii clinice
Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) a fost
planificat în anul 1992 şi a fost iniţiat un an mai
târziu de către Institutul Naţional de Cancer din
SUA.3 Scopul principal al studiului a fost
urmărirea diferenţelor de prevalenţă a
carcinomului prostatic evidenţiat prin biopsie
între un grup de participanţi trataţi cu finasterid
şi un grup tratat placebo pe o perioadă de 7 ani.
PCPT este până astazi cel mai mare studiu
efectuat vreodată în urologie.4 A inclus 18882
voluntari sănătoşi, cu vârste peste 55 ani, cu
tuşeu rectal normal la examinare şi cu PSA seric
mai mic de 3ng/ml. Aceşti bărbaţi au fost în
mod aleator trataţi cu finasterid sau placebo şi
au fost examinaţi anual prin tuşeu rectal şi
dozarea PSA, suspecţii de cancer de prostată
(aspect anormal la tuşeu rectal sau PSA
>4ng/ml) fiind apoi evaluaţi prin biopsie
prostatică. După 7 ani de urmărire toţi
participanţii fără biosie pe parcursul studiului au
fost planificaţi la biopsie finală. Studiul s-a
incheiat mai devreme cu 15 luni de data
planificată deoarece Comitetul de Monitorizare
a semnalat atingerea obiectului studiului, iar
concluziile finale nu mai puteau fi schimbate de
restul datelor. Rezultatele comunicate în 2003
arată o reducere globală a prevalenţei cancerului
de prostată cu 24,8% în lotul tratat cu finasterid
faţă de lotul placebo. În valori absolute: 18,4%
cazuri de cancer în lotul tratat cu finasterid,
24,4% cazuri de cancer în lotul placebo. Totuşi,
deşi bărbaţii trataţi cu finasterid au avut o
incidenţă mai mică a cancerului de prostată, în
rândul lor s-au înregistrat mai multe cazuri de
tumori cu grad înalt (Gleason 7-10) comparativ
cu placebo (6,4%, respectiv 5,1%) Majoritatea
acestor tumori au fost depistate în stadiile T1 şi
T2.
Autorii au conchis că PCPT este primul studiu
prospectiv care demonstrează un efect marcant
şi relevant clinic în chemoprevenţia cancerului
de prostată şi că sunt necesare analize
suplimentare pentru a explica diferenţele de
prevalenţă raportate în subgrupul pacienţilor cu
tumori cu grad înalt Gleason.2

După aproape 3 ani de la publicarea rezultatelor
studiului PCPT s-au acumulat suficiente
observaţii clinice ce permit o interpretare
corectă a acestui studiu complex.

Mai multe argumente pledează pentru
excluderea posibilităţii ca finasterid să fi indus
creşterea tumorilor cu grad înalt în PCPT:5

- Diferenţa semnificativă de raportare a
biopsiilor pozitive pentru tumori cu scor
Gleason 7-10 a fost înregistrată doar în primul
an de studiu. Biopsiile pozitive pentru tumori
Gleason 7-10 efectuate în ceilalţi ani de
urmărire sau la finele studiului nu au creat alte
diferenţe semnificative între loturi. Dacă
finasterid ar fi indus dezvoltarea acestor
tumori, prevalenţa lor ar fi crescut pe
parcursul studiului la valori din ce în ce mai
mari faţă de grupul placebo, ceea ce nu a fost
cazul. Spre deosebire, în alt studiu condus de
Institutul Naţional de Cancer din SUA, pentru
prevenirea cancerului de sân, diferenţa de
prevalenţă a tumorilor între grupul pacientelor
tratate cu tamoxifen şi cel placebo a crescut în
timp.6

- Parametrii histologici de agresivitate tumorală
în subgrupul pacienţilor cu tumori cu grad
înalt Gleason din PCPT au fost înregistraţi fie
într-o mai mică măsură în lotul tratat cu
finasterid (bilateralitate), fie nesemnificativ
diferit între loturi (numărul şi ponderea
eşantioanelor pozitive la biopsie, mărimea
acestora, invazia perineurală).

- Probabilitatea de detecţie a cancerului de
prostată creşte odată cu reducerea volumului
total al prostatei, chiar în condiţiile unei
biopsii ghidate prin ecografie transrectală.
Este concluzia mai multor studii efectuate în
ultimii ani.7 Un studiu recent efectuat de
Kulkarni şi colaboratorii arată că pentru
tumorile cu scor Gleason înalt, probabilitatea
de detecţie prin biosie creşte cu micşorarea
volumului prostatei, dar rămâne nemodificată
de volum atunci când diagnosticul este stabilit
pe baza pieselor de exereză în urma
prostatectomiei radicale.8 Simpla reducere a
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volumului prostatei conduce către un artefact
de eşantionare în sensul creşterii şansei de a
depista o tumoare cu scor Gleason înalt. În
studiul PCPT finasterid a determinat o
reducere cu 24,1% a volumului total al
prostatei, ceea ce a condus la o rată mai bună
de depistare a tuturor tumorilor, inclusiv a
celor cu grad înalt Gleason.

- Alt rezultat încurajator al studiului PCPT,
raportat recent, face referire la PSA, markerul
serologic folosit în studiu pentru
monitorizarea pacienţilor.9 Specificitatea si
sensibilitatea testului PSA au fost semnificativ
mai mari în grupul pacienţilor trataţi cu
finasterid faţă de grupul tratat cu placebo.
Relevanţa clinică a acestui fapt este că rata
rezultatelor fals-pozitive sau fals-negative în
urma testului PSA au fost mai mici pentru
pacienţii trataţi cu finasterid, ceea ce reduce
numărul biopsiilor inutile, respectiv reduce
numărul cazurilor cu cancer nedepistate. Dar
îmbunătăţirea valorii predictive a PSA în lotul
tratat cu finasterid are repercursiuni şi în
raportarea biopsiilor pozitive în PCPT. O rată
crescută de depistare a tumorilor (inclusiv a
celor cu scor Gleason 7-10) în lotul tratat cu
finasterid explică în parte rezultatul raportat în
cazul tumorilor cu scor Gleason înalt, şi
sugerează o subevaluare a efectului
chemopreventiv al finasterid în PCPT. Aceste
observaţii devin şi mai importante în contextul
în care doar biopsiile generate de măsurătorile
PSA în primul an de studiu au creat diferenţa
semnificativă de incidenţă a tumorilor Gleason
7-10. Biopsiile efectuate în primul an de
studiu ca urmare a suspiciunii în urma tuşeului
rectal nu au avut rezultate pozitive pentru
tumori Gleason 7-10 disproporţionate între
loturi.

Numeroase studii experimentale şi clinice au
subliniat impactul terapiei de deprivare
androgenică sau cu finasterid asupra arhitecturii
histologice a prostatei în sensul unei erori
sistematice de apreciere a gradului Gleason în
ţesutul tratat (o supraestimare artificială a
gradului tumorilor în prostatele tratate cu

finasterid).10 Modificarea arhitecturii
microscopice a celulelor prostatice sub
tratament, deşi raportată anterior în cazul
terapiei de deprivare hormonală, nu a putut fi
evidenţiată pentru finasterid în PCPT, şi nu este
o cauză plauzibilă pentru raportarea
disproporţionată a tumorilor cu grad înalt
Gleason în PCPT.5

Studiul MTOPS. Implicaţii clinice
Consensul EAU face referire şi la implicaţiile
clinice ce decurg din analiza recentă a studiului
MTOPS (Medical Therapy of Prostatic
Symptoms).11 Studiul MTOPS, condus de
Institutul Naţional de Sănătate din SUA, a
evaluat pe scară largă beneficiile tratamentului
medicamentos combinat în HBP.12 3047 bărbaţi
cu HBP au fost urmăriţi timp de 4,5 ani în grupe
paralele şi randomizate de tratament dublu-orb:
fiansterid+doxazosin, finasterid, doxazosin şi
placebo. Obiectivul principal al studiului a fost
progresia clnică a HBP, definită prin
următoarele evenimente: creştere de cel puţin 4
puncte a scorului simptomatic AUA, retenţie
acută de urină, insuficienţă renală, incontinenţă
sau infecţie urinară recurentă. Raportat la grupul
placebo, tratamentul cu finasterid, doxazosin şi
combinaţia lor a redus semnificativ riscul de
progresie clinică a HBP cu 34%, 39%, respectiv
66%. Pentru prima dată tratamentul combinat în
HBP s-a dovedit semnificativ mai eficient pe
termen lung decât oricare dintre monoterapii.
Diferenţa statistic semnificativă în favoarea
tratamentului combinat s-a menţinut şi pe
obiectivele secundare ale studiului MTOPS:
progresia simptomelor, riscul de retenţie acută
de urină, necesitatea intervenţiei chirurgicale.
După publicarea studiului MTOPS tratamentul
combinat s-a impus în algoritmul terapeutic
recomandat de ghiduri, în cazul pacienţilor cu
acuze simptomatice moderat/severe şi prostată
mărită de volum (fără o definire a unei valori-
prag a volumului prostatei).13

Recent, Kaplan şi colaboratorii au evaluat
principalele rezultate din MTOPS în funcţie de
volumul prostatei la includerea în studiu.14
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Autorii au ajuns la concluzia că tratamentul
combinat finasterid-doxazosin reduce
semnificativ mai mult progresia clinică a HBP
decât oricare din cele două monoterapii atât în
cazul pacienţilor cu prostată mărită în volum
(>40ml), cât şi în cazul pacienţilor cu prostată
moderat crescută (volum în intervalul 25-40ml).
Doar pacienţii cu prostată sub 25ml au
beneficiat în egală măsură de tratament
combinat sau monoterapie.
Observaţiile culese în lotul placebo din MTOPS
au confirmat valoarea predictivă a unor markeri
specifici (PSA, volumul prostatei, volumul
rezidual şi debitul maxim urinar) pentru
progresia HBP.15

Aceste date ne pot ghida în alegerea
tratamentului în HBP în funcţie de acei factori
de risc cu valoare predictivă pentru progresia
bolii şi pentru răspunsul la tratamentul
combinat. Pacienţii cu PSA peste 1,5ng/ml
şi/sau volum al prostatei peste 30ml au risc înalt
de progresie clinică a HBP şi beneficiază în cea
mai mare măsură de tratament combinat cu -
blocant şi inhibitor de 5-reductază.

Alte date clinice recente cu implicaţii practice
în managementul pacienţilor cu HBP
Opţiunea pacientului, bazată pe o informare
corectă, joacă un rol important în alegerea
strategiei terapeutice în HBP. Atunci când starea
pacientului necesită o abordare terapeutică
dincolo de simpla observaţie (tratament
medicamentos îndelungat sau a tratamentului
invaziv), opţiunea pacientului este o treaptă în
arborele decizional propus de unele ghiduri.13

Nu este exclus ca opţiunea informată a
pacienţilor să difere în anumite cazuri de cea a
medicului specialist. O achetă recent efectuată
în SUA pe un eşantion de 1100 bărbaţi peste 50
ani şi 200 medici a relevat diferenţe
semnificative de judecată şi atitudine în
managementul HBP între medici şi pacienţi.16 În
timp ce majoritatea pacienţilor văd în mărirea
prostatei un risc pentru dezvoltarea cancerului
sau a altor complicaţii benigne pe termen lung,
medicii percep cu precădere riscul pentru

retenţia acută de urină şi simptomele acute.
Dorinţa pacienţilor de a evita intervenţia
chirugicală a fost recunoscută de majoritatea
medicilor, dar doar 18% dintre pacienţi au
primit informaţii despre opţiunile neinvazive. O
alegere în cunoştinţă de cauză permite atingerea
obiectivelor terapeutice, evitarea unor costuri
inutile şi asigură o bună complianţă din partea
pacientului.

O altă preocupare în managementul pacienţilor
cu HBP a vizat indicaţia, dar mai ales durata
tratamentului combinat cu -blocant şi inhibitor
de 5-reductază. Câteva studii citate recent
(Baldwin în 2001, Barkin în 2003) au evaluat şi
au demonstrat posibilitatea de a întrerupe
administrarea tratamentului cu -blocant după
6-12 luni de tratament combinat cu -blocant şi
inhibitor de 5-reductază, fără o agravare
ulterioară semnificativă a simptomelor urinare.
În acest caz, durata tratamentului combinat este
dictată de severitarea simptomelor. Ghidul EAU
pentru HBP, actualizat în 2004, aduce în
discuţie aceasă posibilitate. 17 Această conduită
este susţinută de toate studiile care au evaluat
simplificarea terapiei combinate18 şi este
relevantă pentru realităţile din practica zilnică.

Discuţii
Carcinogeneza este un proces în trepte,
desfăşurat pe parcursul a zeci de ani,
caracterizat prin dezechilibrul mecanismelor de
reglare normală a proliferării celulare, a
proceselor programate de diferenţiere sau
moarte celulară.19 Adminstrarea unui agent
capabil să oprească sau să încetinească acest
proces se raportează sub numele de
chemoprevenţie. Institutul Naţional de Cancer
din SUA a iniţiat o serie de studii de
chemoprevenţie în cancerul de prostată, din care
Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) a fost
deja încheiat.
Studii experimentale sugerează implicarea
ambelor tipuri de receptori enzimatici (5-
reductază de tip I sau II) în dezvoltarea
tumorilor prostatei20, iar analizele detaliate,
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desprinse din studiile clinice cu dutasterid,
inhibitorul nespecific de 5a-reductază, vin în
sprijinul acestei ipoteze.21 Studiul REDUCE
(The REduction by DUtasteride of prostate
Cancer Events) a inclus 8250 bărbaţi în urmărire
timp de 4 ani cu dutasterid sau placebo. Studiul
diferă în multe aspecte de PCPT (tipul
medicaţiei, durata mai scurtă şi metodologia
studiului, risc mai mare a pacienţilor incluşi) şi
va răspunde la întrebări legate de oportunitatea
chemoprevenţiei cancerului de prostată în masă
sau doar în rândul pacienţilor cu risc cancerigen
înalt.22

Finasterid şi dutasterid nu au fost în mod formal
comparate clinic până în momentul de faţă şi
astfel, conform conceptului de Medicină Bazată
pe Evidenţe, nu sunt suficiente date care să
permită extrapolarea efectelor individuale la
întreaga clasă.23 Ghidul european de
management a HBP sugerează totuşi un efect
similar între finasterid şi dustasterid în privinţa
eficienţei clinice la pacienţi cu HBP şi a

profilului de siguranţă pe termen lung24, atâtat
timp cât ambele medicaţii au beneficiat de studii
clinice controlate şi randomizate în acest sens.
Chemoprevenţia cancerului de prostată este în
plină cercetare; studii în desfăşurare urmăresc
acţiunea agenţilor hormonali, antioxidanţilor sau
a altor candidaţi.25 Finasterid, prin PCPT, devine
prima strategie chemopreventivă cu nivel 1b de
evidenţă disponibilă. Acest nivel de evidenţă
este specific studiilor clince controlate şi
randomizate efectuate pe populaţii suficient de
mari, cu o rată de urmărire de cel puţin 80% şi
cu rezultate înscrise într-un interval precis
(interval de confidenţă relativ îngust).26

Deşi cele mai consistente evidenţe privind
beneficiul tratamentului combinat în HBP
decurg din analiza studiului MTOPS, în care s-a
utilizat combinaţia finasterid-doxazosin, o
analiză recentă a obiceiurilor de prescriere în
HBP înregistrate în 6 ţări europene pe parcursul
anilor 2000 şi 2001 relevă o utilizare a tuturor

* Pentru finasterid există evidenţe clinice de chemoprevenţie a cancerului de prostată şi de îmbunătăţire a valorii predictive a
PSA, ca marker pentru cancerul de prostată (studiul PCPT). Medicul poate informa pacienţii cu HBP sau cu risc înalt de cancer
de prostată despre această opţiune terapeutică.

** Benefiiciile tratamentului combinat la pacienţii cu HBP şi risc înalt de progresie a bolii sunt documentate cu precădere pentru
combinaţia doxazosin-finasterid (studiul MTOPS). Oricare are fi combinaţia folosită, după 6-12 luni de tratament combinat există
sanşe mari ca evoluţia bolii să fie controlată ulterior doar prin administrarea inhibitorului de 5alfa-reductază.

Figura.1 Algoritm terapeutic în HBP
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alfa-blocantelor în cadrul tratamentului
combinat cu finasterid.27

Într-un articol de sinteză cu referire la
tratamentul combinat în HBP, Roehrborn
propune în 2005 un algoritm al tratamentului
medicamentos, sub formă de arbore
decizional.28 Plecând de la acest algoritm
terapeutic în HBP şi ţinând cont de noile
evidenţe clinice la care face referire recentul
consens EAU, propunem o actualizare a
algoritmului terapeutic în HBP (fig.1).
O apreciere asupra locului fitoterapiei în
managementul pacienţilor cu HBP nu este încă
pe deplin stabilită de ghidurile de specialitate,
deşi rezultate semnificative în ameliorarea
simptomelor urinare au fost comunicate pentru
unele preparate.29

Concluzii
Ce criterii definesc un bun candidat pentru
chemoprevenţie cu finasterid? O corelaţie a
rezultatelor studiului PCPT cu caracteristicile
pacienţilor la includerea în studiu trasează un
nivel faţă de care chemoprevenţia cu finasterid
este mai mult sau mai puţin oportună.30 Cel mai
bun candidat pentru chemoprevenţie cu
finasterid este pacientul care acuză simptome
urinare obstructive. În prevenţia secundară a
HBP tratamentul cu finasterid a demonstrat
beneficii clinice majore; o strategie raţională în
acest caz ar fi cea cu două vize terapeutice:
prevenţia secundară a HBP şi prevenţia primară

a cancerului de prostată. Alt grup de pacienţi la
care chemoprevenţia ar putea avea un impact
relativ mai mare ar fi acela cu risc crescut de
cancer de prostată: bărbaţii de rasă afro-
americană, cei cu antecedente heredo-colaterale
de cancer de prostată, cei peste 64 ani şi cei cu
un nivel al PSA peste 2ng/ml. În ultimă instanţă,
pacienţii care sunt complianţi cu recomandările
de screening sau control periodic au şanse mai
mari de a beneficia de tratament preventiv cu
finasterid.
Medicul urolog poate informa aceste categorii
de pacienţi despre opţiunea chemoprevenţiei
cancerului de prostată cu finasterid. Pacienţii
trebuie să fie informaţi şi despre posibilele
efecte secundare ale tratamentului hormonal pe
termen lung şi, odată incluşi în tratamentul
chemopreventiv, trebuie să fie atent urmăriţi
prin screening periodic bazat pe evaluarea PSA.
Medicul urolog joacă un rol important şi în
diseminarea acestor informaţii medicale în
rândul altor medici specialişti sau medici de
familie; o informare corectă şi extinsă poate
face diferenţa în starea de sănătate a bărbaţilor
cu afecţiuni prostatice.

Pentru corespondenţă: Conf.dr. V. Ambert la
adresa: ambert@b.astral.ro
Autorii declară lipsa unui conflict de interese în
publicarea acestui articol.

Anexa 1
Participanţi la şedinţa Consiliului Naţional al Prostatei, 23 septembrie 2006, Bucureşti.
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De la stânga la dreapta: dr. I. Secăşan, prof. dr. V. Tode, conf. dr. C. Novac, dr. N. Grigore, prof. dr. P.
Geavlete, conf. dr. V. Bucuraş,
prof. dr. I. Sinescu, dr. R. Constantiniu, conf. dr. G. Gluck, prof. dr. F. Miclea, prof. dr. I. Ioiart, conf.
dr. I. Coman, prof. dr. G. Bumbu,
prof. dr. R. Boja, conf. dr. V. Ambert.
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