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Inhoud

• Vroeger

• Nu

Vroeger
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Charles Huggins

Huggins & Hodges
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Testes

Sertoli cells

Leydig cells

Spermatocyts

Testosteron
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Testosteron & prostaat



12-10-2019

6

Hypothalamus & Hypofyse

Androgeen receptor
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Hypothalamus & Hypofyse
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Orchidectomie / castratie

• Geen testes = geen
testosteron

• Vroeger meest
gebruikte methode
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Anti-androgenen / androgeen blokkers

• Bicalutamide, 
flutamide, nilutamide, 
cyproteron

• Blokkeren werking
testosteron

• Tablet, dagelijks

LHRH agonist

• Gosereline, leuproreline, 
triptoreline, etc.  

• Overstimulatie via 
hypofyse

• Injecties, 1-3-6 mnd
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LHRH antagonist

• Degarelix

• Blokkeren LHRH

• Injectie, maandelijks

Indicaties

• Uitgezaaide / 
gemetastaseerde
prostaatkanker

• ‘Palliatief’

• Adjuvant / tegelijk met 
bestraling

• Curatief
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Gevolgen

• Stimulans prostaat en prostaatkankercellen
weg

• Prostaatkankercellen, ook in uitzaaiingen, in 
rust / bevriezen / slapen / krimpen

• PSA daalt

• Niet curatief

• Effect en duur wisselt

Bijwerkingen anti androgeen

• 50 mg in combinatie met LHRH-analoog:
– Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, obstipatie, buikpijn. Opvliegers. Duizeligheid. Asthenie, 

oedeem. Gevoeligheid van de borst, gynaecomastie. Hematurie. Anemie.
– Vaak (1–10%): hartfalen, myocardinfarct (fatale afloop is gemeld), pijn op de borst. 

Hepatotoxiciteit, geelzucht. Dyspepsie, flatulentie. Jeuk, droge huid, alopecia, huiduitslag, 
hirsutisme. Verminderde eetlust. Erectiele disfunctie. Depressie, slaperigheid. Verminderd
libido, erectiele disfunctie. Verhoogde transaminasen, gewichtstoename.

– Soms (0,1–1%): interstitiële longziekte (fatale afloop is gemeld). Overgevoeligheidsreacties
inclusief angio-oedeem, urticaria.

– Zelden (0,01-0,1%): leverfalen (fatale afloop is gemeld). Fotosensibilisatie.
– Verder zijn gemeld: QT-verlenging. Diabetes mellitus, hyperglykemie.

• 150 mg: 
– Zeer vaak (> 10%): asthenie. Gynaecomastie, gevoeligheid van de borst. Huiduitslag.
– Vaak (1–10%): opvliegers. Depressie, verminderd libido. Hepatotoxiciteit, geelzucht. 

Hematurie. Dyspepsie, misselijkheid, buikpijn, flatulentie, obstipatie, verminderde eetlust. 
Jeuk, droge huid, alopecia, hirsutisme. Erectiele disfunctie. Duizeligheid, slaperigheid, 
gewichtstoename. Pijn op de borst, oedeem. Anemie, verhoogde transaminasen.

– Soms (0,1–1%): interstitiële longziekte (fatale afloop is gemeld). Overgevoeligheidsreacties
inclusief angio-oedeem, urticaria.

– Zelden (0,01–0,1%): leverfalen (fatale afloop is gemeld). Fotosensibilisatie.
– Verder is gemeld: QT-verlenging.
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Bijwerkingen LHRH agonist

• Zeer vaak (> 10%): libido afname. Opvliegers en overmatig zweten (kunnen blijven
bestaan na staken van de therapie). Reacties op de injectieplaats (zoals roodheid, 
pijn, zwelling, bloeding).

• Vaak (1–10%): stemmingswisseling, depressie. Paresthesie. Verandering in 
bloeddruk. Huiduitslag. Gewrichtspijn. Afname van botdichtheid, 
gewichtstoename.

• Soms (1-10%): overgevoeligheid.
• Zelden (0,1–1%): anafylactische reactie.
• Zeer zelden (0,01–0,1%): hypofysetumor, hypofyseapoplexie, hypofysebloeding. 

Psychotische stoornis. Verder zijn gemeld: veranderingen in bloedtelling, 
leverdisfunctie, longembolie en interstitiële pneumonie.

• Bij mannen:
– Zeer vaak (> 10%): erectiestoornis.
– Vaak (1–10%): verlaging van de glucosetolerantie. Compressie van de rugwervel. Hartfalen, 

myocardinfarct. Botpijn. Gynaecomastie.
– Soms (1-10%): ureterobstructie. Gevoelige borst.
– Verder is gemeld: alopecia. QT-verlenging.

Belangrijkste bijwerkingen

• Libido

• Erectie problemen

• Opvliegers

• Pijn borsten

• Stemming

• Gewichtstoename

• Osteoporose



12-10-2019

13

Castratie resistentie

Nu
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Enzalutamide



12-10-2019

15

Anti-androgenen / androgeen blokkers

• Bicalutamide, 
flutamide, nilutamide, 
cyproteron

• Blokkeren werking
testosteron

• Tablet, dagelijks

Abiraterone
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Abiraterone

Nieuwe hormonale middelen

• Apalutamide

• Darolutamide

• …
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Nieuwe hormonale middelen

• Wordt samen gegeven met LHRH agonist 
(injecties)

• Beste volgorde van deze middelen, bij wie, en 
welke combinatie met chemotherapie is 
onbekend

• Nieuwe middelen worden onderzocht

• De indicatie schuift steeds verder naar voren
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Toekomst

Prostaatkanker chronische ziekte?
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Vragen?


