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Os bastidores do PSA



Dr. Rubin Flocks foi um médico urologista,

pesquisador e pioneiro na investigação dos

antígenos específicos da próstata tanto em

tecidos benignos quanto malignos.

1960
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O imunologista Dr. Richard J. Ablin, da

Universidade Estadual de Nova Iorque, Buffalo,

encontrou no fluído e nos tecidos prostáticos o

que chamou de "antígeno específico da

próstata“, conhecido como PSA (Prostate

Specific Antigen)

1970
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O Dr. T. Ming Chu da Roswell Park Cancer Center de

Nova Iorque e colaboradores , estenderam as

observações de Ablin para desenvolver um teste

sanguíneo com objetivo de detectar precocemente o

câncer de próstata. Neste período conseguiram

caracterizar e purificar o PSA.

1979
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Dr. Lawrence D. Papsdero quantificou o PSA pela

primeira vez no sangue e Dr. Thomas Stamey (foto)

da Universidade de Standford realizou o trabalho

inicial no uso clínico do PSA como marcador de

câncer de próstata.

1980
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A FDA (Food and Drug Administration), agência

federal do departamento de saúde e serviços

humanos dos Estados Unidos, aprovou o PSA

como ferramenta de monitoramento do câncer de

próstata.

1986
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Em 1987, Dr. Thomas Stamey demonstrou que o método tinha

uma especificidade limitada já que o PSA poderia estar

elevado por outras razões que não o câncer de próstata, como

idade, hiperplasia benigna da próstata ou prostatite.

Com isso as pesquisas na década de 90 se voltaram para o

refinamento do PSA, ou seja, formas de tornar esse método

mais específico para o rastreio do câncer de próstata.

Anos 90
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ERA DO REFINAMENTO



William Cooner (1990) , da Universidade do Sul do

Alabama e William Catalona (1991), da

Universidade de Washington, concluíram em seus

estudos que a combinação dos testes de PSA

com o toque retal era a maneira mais eficaz de

detectar câncer de próstata.

1990
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W. Catalona



Os pesquisadores escandinavos Dr. Hans Lilja e

Dr. Ulf-Hakan Stenman observaram que os

valores do "PSA livre“ (antígeno não ligado

disperso na corrente sanguínea) é menor em

homens com câncer de próstata.

1991
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H. Lilja U. Stenman



O urologista Dr. H. Ballentine Carter da Johns

Hopkins, entre outras descobertas, demonstrou

que a velocidade do PSA ( taxa de variação do

PSA ao longo do tempo) está associada à

presença e letalidade do câncer de próstata.

1992
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Dr. Mitchell Benson do Columbia-Presbyterian

Medical Center desenvolveu o conceito de teste de

densidade do PSA ao correlacionar a quantidade

de antígeno produzida por centímetro cúbico de

tecido prostático.

1992
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O PSA foi aprovado pelo FDA como ferramenta

para rastreio do câncer de próstata em homens

com idade igual ou maior que 50 anos.

1994
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Atualmente o PSA é o marcador sérico mais

amplamente usado no mundo para rastrear e

monitorar o câncer de próstata e conta com o

auxílio dos diversos meios de refinamento para

aumentar a especificidade ao método.

Hoje

www.oncosp.com



w w w . o n c o s p . c o m


