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Κάνοντας προληπτικούς ελέγχους,
πάρτε τη ζωή σας στα χέρια σας.

Η ζωή µας είναι πολύτιµη για να την αφήνουµε στην τύχη

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη
σε πρώιµο στάδιο είναι πλέον δυνατή,

όπως και η έγκαιρη θεραπεία.

Ξεκινήστε τον έλεγχο για
τον καρκίνο του προστάτη

από τα 50 έτη.

Φροντίστε η διατροφή σας να είναι φτωχή
σε ζωικά και κεκορεσµένα λίπη

και πλούσια σε φρούτα και λαχανικά.

Ασκηθείτε καθηµερινά
και διατηρήστε

ένα φυσιολογικό βάρος. 

Επιστηµονική επιµέλεια:
Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Ο καρκίνος του προστάτη θεραπεύεται; 
Ο καρκίνος του προστάτη, αν διαγνωστεί έγκαιρα, µπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία του καρκίνου 
του προστάτη σχετίζεται µε το προσδόκιµο επιβίωσης και τη γενικότερη κατάσταση του ασθενή, 
καθώς και µε τα χαρακτηριστικά της νόσου (στάδιο, ιστολογικός βαθµός, PSA). Για παράδειγµα, σε 
ηλικιωµένα άτοµα, µικροί εντοπισµένοι όγκοι, µπορούν να παρακολουθούνται στενά. 

Όταν γίνεται έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη σε εντοπισµένο στάδιο υπάρχει η 
δυνατότητα της οριστικής θεραπείας και εκρίζωσης της νόσου. Αυτό µπορεί να γίνει χειρουργικά 
µε ριζική προστατεκτοµή (ανοικτή, λαπαροσκοπική ή ροµποτική), ή µε εξωτερική ακτινοθεραπεία 
και µε βραχυθεραπεία (τοποθέτηση ραδιενεργών εµφυτευµάτων). Οι κυριότερες παρενέργειες της 
χειρουργικής θεραπείας είναι η ακράτεια ούρων και η στυτική δυσλειτουργία. Εάν υπάρχει τοπική 
υποτροπή πραγµατοποιείται συνήθως επικουρική ακτινοθεραπεία που µπορεί να συνοδεύεται από 
ορµονοθεραπεία. 

Η ορµονοθεραπεία χρησιµοποιείται κυρίως σε µεταστατική νόσο, αλλά και στις περιπτώσεις που 
δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί τοπική ριζική θεραπεία. 

Αν η τιµή του PSA σας είναι υψηλή, επισκεφθείτε τον γιατρό σας. 
Αυτός θα σας καθοδηγήσει.
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Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη;

Είναι ο καρκίνος του αδένα που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη. Πάνω από 95% των 
περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη είναι αδενοκαρκινώµατα. Η πλειονότητα των περιπτώσεων 
(60-70%) εντοπίζεται στην περιφέρεια του προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη δεύτερη 
αιτία θανάτου των ανδρών από καρκίνο, µετά τον καρκίνο του πνεύµονα.

Πόσο συχνός είναι;
Περίπου ένας στους 7 άνδρες θα εµφανίσει καρκίνο του προστάτη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα 
αποβιώσει από την πάθηση αυτή. Αυτό διότι µπορεί ο ασθενής να εµφανίσει κλινικά µη σηµαντική 
νόσο (λανθάνων καρκίνος). Μάλιστα, όσο µεγαλώνει η ηλικία µεγαλώνει και ο κίνδυνος εµφάνισης 
της νόσου. Μελέτες έδειξαν ότι εστίες καρκίνου του προστάτη υπήρχαν στο 70% των ανδρών άνω 
των 80 ετών.

Παράγοντες κινδύνου
•    Τρίτη ηλικία
•    Θετικό οικογενειακό ιστορικό 
•    Δίαιτα πλούσια σε ζωικό λίπος 

Με τα σηµερινά δεδοµένα, ένας στους 7 άνδρες
θα εµφανίσει καρκίνο του προστάτη.
Αν διαγνωστεί έγκαιρα, µπορεί να θεραπευτεί. 

Μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα ο καρκίνος του προστάτη;

Ναι. Αν διαγνωστεί νωρίς, η θεραπεία µπορεί να είναι αποτελεσµατική.

Οι εξετάσεις προσυµπτωµατικού ελέγχου στον γενικό πληθυσµό (screening) ξεκινούν στην 
ηλικία των 50 ετών, µε: 
1. εξέταση αίµατος για τη µέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), και
2. δακτυλική εξέταση του προστάτη, που είναι µια γρήγορη και ανώδυνη εξέταση, η οποία µπορεί
    να αναδείξει ψηλαφητή σκληρία ή και τοπική επέκταση της νόσου.     

Οι εξετάσεις αυτές πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο, ενώ αν έχετε θετικό οικογενειακό ιστορικό για 
καρκίνο του προστάτη οι εξετάσεις συνιστάται να πραγµατοποιούνται από την ηλικία των 40-45 
ετών.

Το PSA δεν έχει απόλυτη παθολογική τιµή και τα επίπεδα 1,5-10 ng/ml ανήκουν στη λεγόµενη 
«γκρίζα διαγνωστική ζώνη». Προκειµένου να αυξηθεί η διαγνωστική αξία του PSA, έχει προταθεί 
η συσχέτισή του µε την ηλικία, η χρήση της πυκνότητας του PSA, της ταχύτητας αύξησής του και ο 
λόγος ελεύθερου/ολικού PSA. Επίσης, το PSA χρησιµεύει όχι µόνο στη διάγνωση της νόσου αλλά 
και στην παρακολούθηση της πιθανής εξέλιξής της (τοπική υποτροπή ή/και µετάσταση), ακόµα και 
έπειτα από ριζική θεραπεία. 

Εάν το PSA ή/και η δακτυλική εξέταση του προστάτη είναι παθολογικά, ακολουθεί διορθικό 
υπερηχογράφηµα και βιοψίες προστάτη, που µπορεί να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση του καρκίνου 
του προστάτη. Οι βιοψίες του προστάτη πραγµατοποιούνται υπό τοπική αναισθησία και µε 
αντιβιοτική κάλυψη. 

Στην περίπτωση που η βιοψία του προστάτη αναδείξει καρκίνο, ακολουθεί σταδιοποίηση της νόσου 
µε απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική τοµογραφία, σπινθηρογράφηµα οστών), ώστε να προσδιορι-
στεί εάν η νόσος είναι εντοπισµένη στον προστάτη, τοπικά προχωρηµένη ή µεταστατική. Καλύτερη 
πρόγνωση έχει ο εντοπισµένος καρκίνος προστάτη, που είναι χαµηλού ιστολογικού βαθµού και 
χωρίς επέκταση σε λεµφαδένες ή άλλα όργανα. Η βιοψία του προστάτη µπορεί να αναδείξει 
προκαρκινική βλάβη, οπότε και συνήθως συνιστάται η επανάληψη της βιοψίας µε τη λήψη 
µεγαλύτερου αριθµού δειγµάτων.

Υπάρχουν συµπτώµατα που πρέπει να προσέξω;
Σε πολλές περιπτώσεις στα αρχικά στάδια της νόσου, δεν υπάρχουν ειδικά συµπτώµατα. Γι’ αυτόν 
το λόγο η τακτική εξέταση από τον γιατρό σας είναι πολύ σηµαντική!

Κάποια συµπτώµατα όµως µπορεί να είναι:
      αίµα στα ούρα ή στο σπέρµα 
      δυσουρία ή/και συχνουρία εάν υπάρχει απόφραξη από τον καρκίνο
      πόνος στη µέση, στη λεκάνη ή/και στους µηρούς, καθώς και απώλεια όρεξης και βάρους, στο         
      πλαίσιο µεταστατικής νόσου

Μπορώ να µειώσω τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη;

Ο κίνδυνος για καρκίνο του προστάτη µπορεί να µειωθεί αν η διατροφή µας είναι πλούσια σε 
φρούτα και λαχανικά και φτωχή σε ζωικό λίπος και µάλιστα σε κεκορεσµένο λίπος. Συνιστάται η 
αποφυγή έκθεσης σε µέταλλα όπως το κάδµιο. Επίσης, µελέτες έδειξαν ότι τροφές που είναι 
πλούσιες σε λυκοπένη (µια αντιοξειδωτική ουσία) όπως οι ντοµάτες, µπορούν να βοηθήσουν στην 
κατεύθυνση αυτή. 


