Ενημέρωζη για ηον Καρκίνο ηοσ Προζηάηη
Ο πξνζηάηεο είλαη έλαο αδέλαο ησλ αλδξώλ, πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηελ νπξνδόρν θύζηε
θαη κπξνζηά από ην νξζό. Λεηηνπξγία ηνπ είλαη ε παξαγσγή ησλ πξνζηαηηθώλ πγξώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζπέξκαηνο.
Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε είλαη ζήκεξα έλα από ηα πην ελδηαθέξνληα ηαηξηθά δεηήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηνλ αλδξηθό πιεζπζκό.
Η ζστνόηηηά ηνπ είλαη 15% ησλ θαξθίλσλ ηνπ άλδξα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Σν πνζνζηό
απηό είλαη κόιηο 4% ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Καηά κέζν όξν έλαο ζηνπο επηά άλδξεο ζα
αλαπηύμεη πξνζηαηηθό θαξθίλν, ιίγνη όκσο από απηνύο ζα παξνπζηάζνπλ θιηληθά ζεκαληηθή
λόζν.
ηαηηζηηθά όκσο είλαη ε δεύηεξε θαηά ζεηξά αηηία ζαλάηνπ από θαξθίλν ζηνπο άλδξεο κεηά
ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα.
ηελ Επξώπε είλαη ν πην ζπρλόο από ηνπο ζπκπαγείο όγθνπο ζε ζπρλόηεηα 214 δηαγλώζεηο
αλά 1000 άλδξεο. Από ην 1985 θαη κεηά θαηαγξάθζεθε αύμεζε ησλ ζαλάησλ ζε πνιιέο
ρώξεο θαη παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζηε ζπρλόηεηα αλά πεξηνρέο-Κξάηε. Η νπεδία θαηέρεη
ζηελ Επξώπε ηελ πξώηε ζέζε κε 37% ζην ζύλνιν ησλ λενπιαζκάησλ.
Παράγονηες κινδύνοσ γηα ηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ.
1. Απμεκέλε ειηθία:
80% ζε άλδξεο πάλσ από 80 έηε
2. Γελεηηθή πξνδηάζεζε: ζπγγελείο αζζελνύο 1νπ βαζκνύ έρνπλ δηπιάζηα πηζαλόηεηα
3. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή: πςειόηεξε ζπρλόηεηα ζηε Ακεξηθή, Επξώπε
θαη πνιύ κηθξόηεξε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία
4. Εμσγελείο παξάγνληεο: δηαηξνθή θαη επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε βαξέα
κέηαιια, ππεξηώδεηο αθηίλεο
Η διάγνωζη ηνπ πξνζηαηηθνύ θαξθίλνπ γίλεηαη πνιύ εύθνια, ζε πξώηκν ζηάδην δίλνληάο καο
ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ εθξίδσζε ηεο λόζνπ.
Η δαθηπιηθή εμέηαζε, ε κέηξεζε ηνπ εηδηθνύ πξνζηαηηθνύ αληηγόλνπ (PSA), θαη ν
ππεξερνηνκνγξαθηθόο έιεγρνο, είλαη ε ηξηάδα ησλ ειέγρσλ πνπ βνεζάεη λα δηαθξίλνπκε
πνηνη από ηνπο άλδξεο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε βηνςία ηνπ πξνζηάηε γηα ηελ απνθάιπςε ηεο
λόζνπ.
Η εηζαγσγή ειέγρνπ ηνπ PSA ηα ηειεπηαία ρξόληα καδί κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ, έθεξε
επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα απηόλ θαη έζσζε πνιινύο άλδξεο.
Η επηινγή ηνπ θεραπεσηικού ζτήμαηος εμαξηάηαη από ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο θαη ηα
ηζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λόζνπ.
Η ξηδηθή ζεξαπεία πνπ εθαξκόδεηαη ζηα πξώηκα ζηάδηα ,ζπλίζηαηαη ζε: Ρηδηθή
πξνζηαηεθηνκή, Αθηηλνζεξαπεία ή Βξαρπζεξαπεία. ε πην πξνρσξεκέλα ζηάδηα ρνξεγείηαη
νξκνλνζεξαπεία ή ζηε ζπλέρεηα Χεκεηνζεξαπεία.
Πξόζθαηα έρνπλ εηζαρζεί λεόηεξεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο, πνπ παξαηείλνπλ
αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ επηβίσζε κε θαιή πνηόηεηα δσήο.
πκπεξαζκαηηθά ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε απνηειεί ην πην ραξαθηεξηζηηθό κνληέιν λόζνπ
όπνπ η έγκαιρη διάγνωζη ζώζει ζωές.
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