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Istoria cancerului de prostatæ
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Primele descrieri tipice de cancer diseminat de
prostatæ se regasesc in 1832. Ele se datoreazæ lui
Benjamin Brodie, care raporteazæ douæ cazuri clare.
Primul pacient a suferit de pierdere în greutate øi de
sciaticæ, a avut prostata “nu foarte mare, dar tare ca
piatra”. Al doilea pacient, a cærui prostatæ era mult prea
mare, øi foarte duræ, prezenta dureri severe în diferite
pærfli ale corpului øi a devenit paraplegic, sindrom pe
care Brodie îl observase deja la un pacient care a murit
de cancer de sân cu metastaze vertebrale.

În prima jumætate a secolului al XIX-lea, cancerul de
prostatæ era considerat ca fiind extrem de rar. Tanchou,
în 1844, a studiat un numær de 1904 cazuri de decese
prin neoplasm øi a gæsit doar 5 cazuri de cancer de
prostatæ. În 1851, Adams era de asemenea de pærere cæ
acest tip de cancer este foarte rar, deoarece acesta nu
a putut raporta decat 3 cazuri. În 1873, Thompson a
descoperit 18 cazuri de cancer de prostatæ, dintre care
6 la copii. Aceastæ frecvenflæ raræ poate fi parflial
explicatæ prin vârsta medie scæzutæ a populafliei din
acele timpuri. Dupæ cum øtim acum, vârsta medie a
cancerului de prostatæ este acum de 72 de ani.
Dificultatea de a recunoaøte doar prin examenul clinic
natura canceroasæ a anumitor hipertrofii prostatice
intervenea de asemenea în cazurile rar gæsite.

Cancerul de prostatæ se evidenflia mai frecvent
atunci când se proceda sistematic la examinæri
histologice ale adenoamelor îndepærtate pe cale

chirurgicalæ. Primul raport în acest sens este cel al lui
Albarran øi Hallé (1900) care au gæsit 14% cazuri de
degenerescenflæ canceroasæ la examinarea histologicæ
a prostatelor hipertrofiate. Acest raport, ræu receptat la
acea vreme, a fost confirmat ulterior de cætre Allison øi
Young care, într-o serie de cazuri studiate pe durata a
cinci ani (între 1902 øi 1907), au constatat cæ 21% din
cele 318 cazuri de obstrucflie a colului vezicii urinare pe
care le-au tratat, sunt asociate cu imagini histologice
de malignitate. De asemenea, în 1913, Freyer a raportat
cæ 13,3% din cazurile de prostatectomie efectuate de el
au fost de fapt forme de cancer.

Conceptul de cancer latent sau ocult, nu este clar
menflionat decât în jurul anului 1934, atunci când Rich
demonstreazæ cæ existæ modificæri canceroase la
prostatæ în 14% din totalul autopsiilor la bærbafli øi în
28% la cei cu vârsta de peste 70 de ani dar, de aseme-
nea, cæ aceste persoane n-au prezentat semne de
obstrucflie urinaræ în timpul vieflii lor. Frecvenfla mai
mare de cancer latent în raport cu cancerul clinic este
confirmatæ ulterior de mulfli autori.

Caracterul cancerului de prostatæ care metastaziazæ
de la sine în sistemul osos este consemnat în 1891 de
cætre Von Recklinghausen, care stabileøte raportul sæu
pe cinci cazuri. În 1897, Pasteau precizeazæ faptul cæ
87% din ganglionii iliaci øi 36% din ganglionii inghinali
sunt deja invadafli atunci când diagnosticul este cancer
de prostatæ.
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ll Una dintre cele mai mari contribuflii la studiul
cancerului de prostatæ, în oncologie în general, a fost
descoperirea unui nou concept: markerul tumoral -
substanflæ a cærei prezenflæ singularæ sau în cantitate
anormalæ indicæ existenfla un cancer care nu este
neapærat detectabil prin mijloace uzuale clinice.
Descoperirea în 1938, de cætre Guttman, Barringer øi
Woodard, a creøterii fosfatazei acide în serum la
pacienflii care suferæ de cancer de prostatæ cu extensie
extra-capsularæ, a fost prima descoperire a unui marker
tumoral. Trebuie recunoscut cæ, în ciuda cercetærilor
foarte importante øi a tehnicilor de dozare extrem de
precise atât enzimatice cât øi izotopice, progresele
semnificative realizate în acest domeniu special, de
atunci, au fost foarte pufline.

Cu toate acestea, recent, un marker nou numit
antigen specific prostatic (PSA) a fost descris în 1979 de
cætre Wang de la Roswell Park Memorial Institute din
Buffalo. Cu toate cæ aceastæ substanflæ nu este specificæ
pentru cancer ci pentru flesutul prostatic, astæzi este
markerul cel mai promiflætor al cancerului de prostatæ,
atât pentru a monitoriza evoluflia bolii cât øi pentru
prognostic.

Procedura de diagnosticare cea mai elementaræ,
care a fost lent implementatæ øi din ce în ce mai
ræspânditæ, este biopsia prostaticæ. Dupæ al doilea
ræzboi mondial, aproape nimeni nu o fæcea. Orice
urolog era convins de infailibilitatea indicelui sæu. În
plus, se realizau rezecflii endoscopice în cazuri de
obstructie incerte, deoarece ofereau avantaj dublu: de
îndepærtare a obstacolului øi un diagnostic clar.
Primele biopsii prostatice obiønuite se fæceau pe cale
perinealæ, folosind un ac cu prelevare Veenema. Era
nevoie de anestezie. Acul Silberman øi acele de unicæ
folosinflæ pe care le folosim astæzi au apærut mai târziu,
odatæ cu perfecflionarea ecografiei de orientare cu
ultrasunete.

Tratamentul chirurgical
Îndepærtarea prostatei canceroase este dificilæ din

cauza pozifliei sale profunde øi a raporturilor sale anato-
mice. Debuturile øi tatonærile în chirurgia cancerului de
prostatæ se suprapun cu cele de adenom.

Era prostatectomiei totale a început în 1904, dato-
ritæ lui Hugh Hampton Young. Ajutat de Halsted, el s-a
încumetat sæ realizeze prima prostatectomie totalæ.
Glanda este supusæ unei incizii de-a lungul curbei peri-
neale, uretra incizatæ la apex, iar prostata disecatæ
dupæ introducerea unui dispozitiv de evazare. Incizia

transversalæ chiar de deasupra colului vezical se
extinde cætre peretele posterior, canalele deferente
sunt secflionate iar veziculele seminale se eliminæ în
bloc, odatæ cu prostata. Vezica urinaræ este apoi anas-
tomizatæ la ciotul uretral. Acesta este în continuare
folositæ, cu unele modificæri.

Prostatectomia radicalæ conducea la vremea res-
pectivæ la un numær mare de incontinenfle, de impo-
tenflæ, dar Young a crezut ca va aduce vindecarea
cancerului spunând cæ “ræul a fost pus în borcan odatæ
cu prostata”. Din pæcate, recidivele locale øi generale se
manifestau într-un numær mare de cazuri, iar astæzi, în
ciuda studiilor extinse øi a dezvoltærii tehnicilor retro-
pubiene rafinate, problema ræmâne un subiect
constant de controverse.

Lipsa unor rezultate convingætoare øi durabile,
incontinenfla prea frecventæ, impotenfla øi mortalitatea
deloc neglijabilæ, au frânat, în prima jumætate a acestui
secol, dezvoltarea prostatectomiei radicale. Descope-
rirea hormonoterapiei, în 1941, a fost consideratæ de
mulfli, øi pentru o lungæ perioadæ de timp, ca fiind solu-
flia idealæ care ar evita riscurile intervenfliei chirurgicale.
Cuplatæ cu chirurgia endoscopicæ, hormonoterapia a
permis practic sæ se facæ faflæ oricærei situaflii.

Astfel, tratamentul a fost deseori limitat la a trata
într-o manieræ paliativæ obstrucflia urinaræ, mai ales cæ
în cele mai multe cazuri diagnosticate cancerul era
prea avansat pentru a beneficia de intervenflie chirur-
gicalæ radicalæ. Chiar øi Young, în statistica sa din anul
1924 pe 179 pacienfli suferinzi de cancer de prostatæ,
constatæ cæ în cele din urmæ cæ numai zece cazuri ar
putea beneficia de procedeul sæu de prostatectomie
radicalæ!

Înaintea anilor ’30, chirurgia paliativæ se rezuma,
pentru o lungæ perioadæ de timp, la o cistostomie
suprapubianæ de derivaflie când nu se putea pune un
cateter. Unii preferau aceasta unei enucleaflii trans-
vesicale, în speranfla restabilirii micfliunii, pe deplin
conøtienfli de faptul cæ un astfel de gest nu ar putea
aduce vindecarea. În 1931, inventarea rezectoscopului
de cætre Joseph McCarthy pune chirurgia endoscopicæ
în prim-planul tratamentului paliativ. Barnes, în 1943,
într-o revistæ importantæ, afirmæ cæ rezecflia endosco-
picæ este unanim recunoscutæ de urologi ca fiind cel
mai bun tratament paleativ al obstrucflionærii vezicii
urinare de cætre o tumoræ malignæ avansatæ. Acest
punct de vedere s-a schimbat puflin de atunci.

În prezent, intervenflia chirurgicalæ radicalæ revine
din nou la modæ. Paradoxal, recâøtigarea interesului nu
se datoreazæ noilor dovezi ale eficienflei sale în
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llvindecarea cancerului, ci pur øi simplu progreselor teh-
nologice care au redus semnificativ complicafliile în
intervenflia chirurgicalæ. Într-adevær incontinenfla, atât
de temutæ, este redusæ la 1÷2% în unele serii de cazuri.
În plus, prin pæstrarea inervafliei øi vascularizærii siste-
mului erectil, prin utilizarea tehnicii descrise de Walsh
la începutul anilor 1980, jumætate din pacienflii cu
activitate sexualæ înainte de intervenflia chirurgicalæ se
bucuræ de aceasta øi dupæ operaflie.

Radioterapia
La câfliva ani dupæ descoperirea radiului, au început

tentativele de iradiere a cancerului de prostatæ.
Radioterapia este utilizatæ încæ din 1904 de cætre

Imbert în tratarea cancerului de prostatæ în stadiu
avansat. Sunt evidenfliate rezultate favorabile. Desnos
øi Minet, în 1908, folosesc øi ei radiu conflinut într-un
cateter øi plasat la nivelul uretrei prostatice. Mai târziu,
Desnos introduce radiul direct în prostatæ, prin puncflie
perinealæ.

În 1922, Hugh Young a raportat o serie de pacienfli
tratafli cu ace de radiu implantate pe cale transperi-
nealæ, transrectalæ øi transuretralæ. În 1942 Barringer a
dat rezultate pe termen lung unei serii de pacienfli
tratafli prin implantarea de radiu. Flocks a prezentat o
serie de pacienfli tratafli prin injectare intra-prostaticæ
de aur coloidal radioactiv, în 1959.

Aceste procedee diferite dau rezultate pufline; ele
sunt, de asemenea, responsabile pentru leziunile
latente cauzate la structurile din jurul vezicii urinare øi
rectului, de cætre radiaflii. Radioterapia este complet
discreditatæ odatæ cu descoperirea tratamentului
hormonal.

Radioterapia cancerului de prostatæ nu ia un avânt
real decât în timpul anilor ‘60 la provocarea lui
Malcolm Bagshaw, din Statele Unite, de a utiliza radiaflii
penetrante mari, emise prin puncte de intrare multiple
sau rotative sperând în iradierea prostatei cu doze mari
færæ a se leza organele din jur.

Complicatiile radioterapiei transcutanate au con-
dus la dezvoltarea tehnicilor moderne de brahiterapie.
Carlton a folosit, încæ din 1965, implanturi de aur
radioactiv pe care îl asocia cu radioterapia transcuta-
natæ. Whitmore, în 1970, a început folosirea de iod
radioactiv sub formæ de granule implantate în pros-
tatæ, pentru tratarea cancerelor localizate.

Deøi aceste tehnici au dat rezultate similare cu
radioterapia externæ, acestea sunt dificil de implantat
actualmente, având în vedere mæsurile de precauflie

importante necesare pentru manipularea de substanfle
radioactive.

Tratamentul hormonal
John Hunter, în 1786, a arætat cæ orhidectomia la

animale conduce la atrofierea treptatæ a prostatei. Mai
târziu, Civiale Mercier øi Tupper, în Michigan, se orien-
teazæ cætre castrare în anumite tumori de prostatæ. La
sfârøitul secolului, operafliunea Ramm-White cunoaøte
un slab succes. Rezultatele sunt inegale øi imprevi-
zibile, deoarece nu se putea distinge la acea vreme
între adenom øi cancer. Operafliunea a cæzut în desue-
tudine øi nimeni nu se mai gândeøte la castrare în can-
cerul de prostatæ, sau sæ creeze un tratament hormonal
pânæ în 1941, dupæ o publicare senzaflionalæ a lui
Charles Huggins. Acesta aratæ cæ neoplasmul de pros-
tatæ este hormono-dependent în cele mai multe cazuri,
iar acesta poate regresa dupæ castrare sau administrare
de estrogeni. De asemenea, demonstreazæ cæ
administrarea de androgeni dupæ castrare este însoflitæ
de reapariflia bolii.

În acelaøi an Munger a raportat rezultate bune în
cancerul avansat, prin iradierea testiculelor, o altæ
formæ de castrare. Tratamentul hormonal se dovedeøte
extrem de eficient împotriva durerii, disuriei øi pentru
restabilirea stærii generale. Valul de optimism produs
prin acfliunile lui Huggins este temperat de rezultatele
pe termen mai lung de terapie hormonalæ. Dacæ
pacienflii supraviefluiesc mai mult timp, apare uneori
rezistenfla la terapia hormonalæ iar în cele din urmæ,
mai devreme sau mai târziu, aceasta conduce la
reapariflia bolii.

Se cautæ sæ se înfleleagæ eøecul tratamentului
hormonal; în cele din urmæ acesta se atribuie pe seama
excrefliei reziduale de androgeni, provenitæ de la
suprarenale. Herbst, în 1942, a crezut cæ ar putea iden-
tifica o creøtere a excrefliei urinare a celor 17 cetoste-
roizi øi o hipertrofie a suprarenalelor la pacienflii care au
recidivat. Acest aspect nu a putut fi verificat mai târziu.
Cu toate acestea, Huggins øi Scott, în 1945, au propus
adrenalectomia bilateralæ, pentru a opri secreflia
suprarenalelor. Aceastæ intervenflie grea oferea câteva
amelioræri subiective øi rareori o regresie tumoralæ.

Pentru a bloca orice secreflie de hormoni androgeni
reziduali dupæ castrare, unii încearcæ sæ distrugæ
hipofiza, eliminând astfel orice stimulare a secrefliei de
hormoni androgeni. Aceasta a fost obflinutæ prin iradie-
rea externæ (Murphy øi Schwipert, în 1951), prin im-
plantarea de produse radioactive (Forrest, în 1955 øi
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ll Ferguson, în 1957) sau chiar chirurgical (Scott øi
Walker, în 1951). Ca øi dupæ adrenalectomie, remiterile
nu sunt decât de scurtæ duratæ.

Interesul pentru hormono-terapie, consideratæ
timp de treizeci de ani ca tratament standard ideal al
cancerului de prostatæ, este evidenfliat la începutul
anilor ‘70 prin publicarea raportului “Veteranilor” din
SUA. Aceøtia demonstreazæ cæ estrogenii au o
toxicitate cardio-vascularæ care poate anula beneficiul
tratamentului. Constatærile lor i-au dus la reducerea
administrærii de estrogen, în doze mai mici øi la
reabilitarea castrærii, cea care repugna multora, în
special în Europa, nefiind uøor de acceptatæ de cætre
pacienfli.

Blocarea acfliunii androgenilor la nivelul celulelor
flintæ a fost o altæ abordare pentru a elimina prostata øi
cancerul de prostatæ, cu efect stimulator al androge-
nilor circulanfli. Anti-androgenii sunt substanfle care
pot bloca receptorii androgenilor în celulele flintæ (în
special de prostatæ) øi pot împiedica androgenii circu-
lanfli sæ acflioneze asupra prostatei. Aceste produse nu
sunt folosite singure, indicaflia lor principalæ este aceea
ca tratament adjuvant al castrærii (chirurgicale sau chi-
mice prin analogi ai LHRH), pentru a bloca efectul an-
drogenilor suprarenali care sunt læsafli intacfli prin
castrare.

Ideea de a obfline o suprimare globalæ de andro-
geni (testicularæ øi suprarenalæ), abandonatæ din cauza
caracterului important al intervenfliei chirurgicale care
o presupunea, a fost astfel reluatæ prin introducerea de
anti-androgeni, care permit neutralizarea secrefliei su-
prarenalelor. Acest lucru duce la “terapie combinatæ”,

asociind castrarea cu anti-androgeni. Acest tratament,
popularizat de Labrie la începutul anilor ‘80, pærea sæ
dea pentru studiile sale øi în special în cazul celor lui
Brisset, rezultate oarecum superioare celor realizate
doar prin castrare.

Obflinerea unei castræri fiziologice, færæ dezavan-
tajele estrogenilor øi ale celor ai castrærii, a fost posibilæ
odatæ cu apariflia analogilor LHRH descriøi de Shalley în
anii ‘70. LHRH (hormonul de eliberare al hormonului
luteinizant) este un hormon secretat de hipotalamus,
care induce la nivelul hipofizei secreflia de LH care, la
rândul sæu, declanøeazæ secreflia de testosteron de
cætre testicule.

Analogii LHRH sunt produøi semi-sintetici, care sunt
câteva sute de ori mai puternici decât hormonul
natural, administrarea acestora determinând la înce-
put o creøtere de LH øi testosteron, dar administrarea
cronicæ în cele din urmæ ducând la epuizarea glandei
pituitare iar apoi (dupæ 2 pânæ la 3 sæptæmâni), la o
scædere a LH øi a nivelului de testosteron la valori com-
parabile cu cele de dupæ castrarea chirurgicalæ.

Studiile actuale foarte active în acest domeniu vor
permite în viitor sæ se afirme dacæ aceste noutæfli
reprezintæ un progres real. De la începutul secolului
diversele metode de tratament, chirurgia, radioterapia,
terapia cu hormoni øi castrarea au trecut succesiv prin
perioade de popularitate øi de uitare. În ciuda nenumæ-
ratelor congrese naflionale øi internaflionale consacrate
cancerului de prostatæ, øi a studiilor multicentrice
efectuate la scaræ considerabilæ, tratamentul cance-
rului de prostatæ ræmâne, færæ îndoialæ, unul dintre cele
mai controversate din toatæ urologia.


