
10/26/18

 
Ο καρκίνος του προστάτη είναι η δεύτερη 
κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στους 
άνδρες στις Δυτικές κοινωνίες. Ωστόσο, όταν 
ανιχνεύεται στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος 
του προστάτη μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά και να θεραπευτεί. Ποια 
είναι τα αίτια και τα συμπτώματά του; Πώς 
γίνεται η διάγνωση; Οι παρακάτω 
πληροφορίες προσπαθούν να απαντήσουν 
σε βασικές ερωτήσεις.


Τι είναι ο προστάτης; 

Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας 
μεγέθους καρυδιού στους άνδρες. Βρίσκεται 
κάτω από την ουροδόχο κύστη και 
περιβάλλει το ανώτερο τμήμα της ουρήθρας. 
Ο προστάτης αδένας βρίσκεται μπροστά 
από το ορθό και η οπίσθια επιφάνεια μπορεί 
να γίνει αισθητή κατά τη διάρκεια μιας 
δακτυλικής εξέτασης. Η λειτουργία του 
προστάτη είναι να εκκρίνει τα υγρά που 
αποτελούν μέρος του σπέρματος. Ο 
προστάτης μπορεί να αποτελέσει πηγή 
πολλών προβλημάτων υγείας στους άνδρες, 
με τις πιο συχνές να είναι η καλοήθης 
υπερπλασία του προστάτη (BPH), η 
προστατίτιδα και ο καρκίνος.
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Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη; 

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας λόγω της υψηλής συχνότητάς 
του. Είναι μετά τον καρκίνο του δέρματος ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στους άνδρες. Ο 
καρκίνος του προστάτη είναι διαφορετικός από τους περισσότερους καρκίνους, καθώς ένα 
αξιοσημείωτο ποσοστό ανδρών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων με μικρότερο προσδόκιμο ζωής, μπορεί 
να έχει σιωπηλή μορφή αυτού του καρκίνου δηλαδή να έχει ένα καρκίνο που δεν θα προκαλέσει 
συμπτώματα ή εξέλιξη πέρα από τον προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Μερικές φορές 
αυτός ο καρκίνος μπορεί να είναι μικρός, αργός και να παρουσιάζει περιορισμένο κίνδυνο για τον 
ασθενή. Άλλες φορές, μπορεί να προχωρήσει γρήγορα. Κλινικά σημαντικοί καρκίνοι του 
προστάτη μπορούν να οριστούν ως αυτοί που απειλούν την διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου.


Ποιες είναι οι αιτίες και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον καρκίνο του 
προστάτη; 

Τι προκαλεί τον καρκίνο του προστάτη είναι θέμα εντατικής έρευνας. Είναι πιθανό ότι ο καρκίνος 
του προστάτη είναι πολυπαραγοντικός. Ο καρκίνος του προστάτη είναι κυρίως μια ασθένεια 
ηλικιωμένων ανδρών, μιας που η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη είναι σπάνια πριν από 
την ηλικία των 40 ετών αλλά αυξάνεται εντυπωσιακά στη συνέχεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
εκτιμάται ότι ένας στους 55 άνδρες ηλικίας 40 έως 59 ετών θα διαγνωστεί με καρκίνο του 
προστάτη. Αυτή η επίπτωση αυξάνεται σχεδόν σε ένα στα έξι για άνδρες ηλικίας 60 έως 79 ετών. 
Η σχέση αυτή αντικατοπτρίζεται επίσης στη θνησιμότητα, καθώς ο καρκίνος του προστάτη 
αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των θανάτων που συνδέονται με τον καρκίνο στους άνδρες 
ηλικίας 60 έως 79 ετών και σχεδόν 25% σε ηλικία άνω των 80 ετών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο 
καρκίνος του προστάτη κατατάσσεται στην τρίτη θέση στην εμφάνιση καρκίνου και στην έκτη σε 
θνησιμότητα από καρκίνο στους άνδρες. Υπάρχει, ωστόσο, αξιοσημείωτη μεταβλητότητα της 
επίπτωσης και της θνησιμότητας μεταξύ των περιοχών του κόσμου. Η επίπτωση είναι χαμηλή 
(αλλά αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια) στην Ιαπωνία και σε άλλες ασιατικές 
χώρες και ενδιάμεσα στις περιοχές της Κεντρικής Αμερικής και της Δυτικής Αφρικής. Η 
επίπτωση είναι υψηλότερη στη Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη. Παρόλο που ορισμένες 
από αυτές τις διαφορές μπορεί να οφείλονται στις διαφορές στην ανίχνευση του καρκίνου του 
προστάτη και στον κίνδυνο εμφάνισης άλλων νόσων μεταξύ των περιοχών του κόσμου, είναι 
πιθανό ότι μπορεί να οφείλεται, εν μέρει, σε γενετική προδιάθεση, καθώς και διατροφή καθώς 
και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες .


Υπάρχουν επίσης εθνικοί καθοριστικοί παράγοντες κινδύνου. Οι Αφρο-Αμερικανοί είναι στην 
υψηλότερη ομάδα κινδύνου, με συχνότητα άνω των 200 περιπτώσεων ανά 100.000 μαύρους 
άνδρες. Η επίπτωση στους άνδρες του Καυκάσου και της Ασίας είναι ελαφρώς περισσότερο από 
το μισό των μαύρων. Επιπλέον, οι Αφρο-Αμερικανοί άνδρες τείνουν να παρουσιάζουν πιο 
εξελιγμένες ασθένειες και έχουν φτωχότερη συνολική πρόγνωση από τους άνδρες του Καυκάσου 
ή της Ασίας.


Οι άνδρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης της νόσου. Ο κίνδυνος συσχετίζεται με τον αριθμό των συγγενών πρώτου βαθμού 
(πατέρας, αδελφός ή θείος) που πάσχουν από καρκίνο του προστάτη και την ηλικία κατά την 
οποία εκδηλώθηκε ο καρκίνος. Οι άνδρες με οικογενειακό ιστορικό ασθένειας μπορεί να 
διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του προστάτη 2 έως 11 φορές μεγαλύτερο από 
τους άνδρες χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη.


Υπάρχουν επίσης σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι ένας δυτικός τρόπος ζωής συνδέεται με 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης και θανάτου από καρκίνο του προστάτη. Εντούτοις, ποιος 
συγκεκριμένος τρόπος ζωής δηλαδή υπερβολικής θερμιδικής πρόσληψης, υπερβολικό λίπος 
διατροφής, υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης, μειωμένη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, 
μειωμένη άσκηση ή συνολικά υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας συνδέεται ειδικά με τον καρκίνο 
του προστάτη δεν είναι απολύτως σαφής. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί σαφώς ότι η παχυσαρκία 
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του προστάτη. Έτσι, η απλούστερη 
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συμβουλή για την αποφυγή του θανάτου από τον καρκίνο του προστάτη είναι η πρόληψη της 
παχυσαρκίας.


Ο συχνότερα αναφερόμενος παράγων διατροφικού κινδύνου είναι η υψηλή πρόσληψη 
διαιτητικού λίπους, αν και μερικές πιο πρόσφατες μελέτες αμφισβητούν εάν το διαιτητικό λίπος 
είναι πραγματικά συνδεδεμένο με τον καρκίνο του προστάτη. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός 
στοιχείων που υποδηλώνουν ότι η παγκόσμια διαφορά στην συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του 
προστάτη μπορεί εν μέρει να συσχετιστεί με την πρόσληψη πρωτεϊνών σόγιας από τη διατροφή. 
Στις ασιατικές χώρες όπως η Ιαπωνία και η Δημοκρατία της Κορέας όπου η συχνότητα και η 
θνησιμότητα του καρκίνου του προστάτη είναι μόνο ένα κλάσμα της βόρειας Αμερικής, η 
κατανάλωση σόγιας με τη μορφή τοφου, σόγιας και miso είναι έως και 90 φορές υψηλότερη από 
εκείνη που καταναλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε μια μελέτη σε πάνω από 40 χώρες, οι 
ερευνητές βρήκαν τη σόγια, σε θερμιδική βάση, ως τον πιο προστατευτικό διαιτητικό παράγοντα. 
Αυτός ο προστατευτικός ρόλος μπορεί να συσχετιστεί με δύο συστατικά σόγιας, γενιστεΐνη και 
δαϊδεζίνη που μπορεί να λειτουργούν ως ασθενικά οιστρογόνα ή μέσω άλλων μηχανισμών. Τα 
οιστρογόνα είναι γυναικείες ορμόνες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη. 
Μερικοί ειδικοί έχουν προτείνει ότι οι παγκόσμιες διαφορές στην συχνότητα εμφάνισης καρκίνου 
του προστάτη μπορούν επίσης να εξηγηθούν από την υψηλή πρόσληψη πράσινου τσαγιού από 
τους κατοίκους της Ασίας. Εντούτοις, ποιοι συγκεκριμένιο παράγοντες από ένα πολύπλοκο 
μείγμα διατροφής προκαλούν καρκίνο του προστάτη δεν είναι εύκολο και δεν έχουν προκύψει 
σαφείς απαντήσεις.


Η πρόσληψη άλλων συγκεκριμένων διαιτητικών παραγόντων μπορεί επίσης να μειώσει τον 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Τέτοιες ουσίες περιλαμβάνουν λυκοπένιο και 
ιχθυέλαιο. Οι μαγειρεμένες ντομάτες είναι πλούσιες πηγές λυκοπενίου. Τα λυκοπένια είναι 
αντιοξειδωτικά που μπορούν να προστατέψουν τα κύτταρα από το να γίνουν καρκινικά. Αρκετές 
μελέτες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη μειώνεται λόγω της 
μεγάλης πρόσληψης λυκοπενίου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνδρες που έλαβαν δύο ή 
περισσότερες μερίδες σάλτσας ντομάτας την εβδομάδα είχαν 36% μείωση του κινδύνου για 
καρκίνο σε σύγκριση με εκείνους που δεν το έκαναν, ωστόσο, όλες οι μελέτες δεν το στήριξαν 
αυτό. Τα ιχθυέλαια (ωμέγα-3 λιπαρά οξέα) πιστεύεται ότι μειώνουν την καρδιακή νόσο λόγω της 
μείωσης της φλεγμονής. Δεδομένης της τεκμαιρόμενης σημασίας της φλεγμονής στην πρόκληση 
καρκίνου του προστάτη, είναι λογικό ότι τα ιχθυέλαια μπορεί να αποτρέψουν τον καρκίνο του 
προστάτη. 


Ποια είναι τα συµπτώµατα του καρκίνου του προστάτη; 

Στα αρχικά στάδια του, ο καρκίνος του προστάτη συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα. Όταν 
εμφανιστούν συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: αμβλύ 
πόνο στην κάτω περιοχή της πυέλου. συχνουρία; προβλήματα με την ούρηση όπως η αδυναμία, 
ο πόνος, αίσθημα καύσους, η εξασθένιση της ροής των ούρων, αίμα στα ούρα ή στο σπέρμα. 
οδυνηρή εκσπερμάτωση. γενικό πόνο στο κάτω μέρος της πλάτης, γοφούς ή άνω μηρούς. 
απώλεια της όρεξης και / ή του βάρους. και επίμονο οστικό πόνο.


Επί του παρόντος, η δακτυλική εξέταση του προστάτη (DRE) και το ειδικό για το προστάτη 
αντιγόνο (PSA) χρησιμοποιούνται για ανίχνευση καρκίνου του προστάτη. Η ηλικία κατά την οποία 
θα πρέπει να ξεκινήσει ο έλεγχος για τον καρκίνο του προστάτη δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα.  


Δακτυλική εξέταση του προστάτη (digital recal examination): H δακτυλική εξέταση κτελείται με 
τον άντρα είτε να κάμπτεται, είτε να βρίσκεται στο πλάι του είτε με τα γόνατά  στο στήθος του 
στο τραπέζι εξέτασης. Ο γιατρός εισάγει ένα δάχτυλο με γάντι στο ορθό και εξετάζει τον αδένα 
του προστάτη σημειώνοντας τυχόν ανωμαλίες στο μέγεθος ή το περίγραμμα. H  δακτυλική 
εξέταση του προστάτη είναι μια φθηνή και εύκολη στην εκτέλεση διαγνωστική πράξη και 
επιτρέπει στον ιατρό να σημειώνει και άλλες ανωμαλίες όπως το αίμα στα κόπρανα ή τις 
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πρωκτικές μάζες, γεγονός που μπορεί να επιτρέψει την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του ορθού ή 
του κόλου. Ωστόσο, η δακτυλική εξέταση δεν είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την 
ανίχνευση ενός πρώιμου καρκίνου, οπότε πρέπει να συνδυαστεί με μια εξέταση PSA.


PSA: Η εξέταση PSA αυξάνει την πιθανότητα ανίχνευσης καρκίνου του προστάτη. Η δοκιμή 
μετρά το επίπεδο PSA, μιας ουσίας που παράγεται μόνο από τον προστάτη, στην κυκλοφορία 
του αίματος.


Αυτή η εξέταση αίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κλινικό εργαστήριο, νοσοκομείο ή 
ιατρείο και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία εκ μέρους του ασθενούς. Στην ιδανική 
περίπτωση, η δοκιμή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν από τη διεξαγωγή ενός DRE ή οποιουδήποτε 
καθετηριασμού ή οργάνων της ουροφόρου οδού. Επιπλέον, επειδή η εκσπερμάτωση μπορεί να 
ανυψώσει παροδικά το επίπεδο PSA για 24 έως 48 ώρες, ο ασθενής θα πρέπει να απέχει από τη 
σεξουαλική δραστηριότητα για δύο ημέρες πριν από τη δοκιμασία PSA. Ολόκληρη η εξέταση 
διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά και παράγει μόνο ήπια ενόχληση.


Πολύ μικρό PSA παράγεται από ένα υγιή προστάτη στην κυκλοφορία του αίματος, αλλά 
ορισμένες προστατικές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν διαρροή μεγαλύτερων 
ποσοτήτων PSA στο αίμα. Μία πιθανή αιτία ενός υψηλού επιπέδου PSA είναι η καλοήθη (μη 
καρκινική) υπερπλασία του προστάτη, γνωστή και ως ΒΡΗ. Η φλεγμονή του προστάτη, που 
ονομάζεται προστατίτιδα, είναι μια άλλη κοινή αιτία αύξησης της τιμής του PSA, όπως και η 
πρόσφατη εκσπερμάτιση. Ο καρκίνος του προστάτη είναι η σοβαρότερη πιθανή αιτία ενός 
αυξημένου επιπέδου PSA. Η συχνότητα των εξετάσεων PSA παραμένει θέμα συζήτησης. Η 
Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία (AUA) ενθαρρύνει τους άνδρες να διενεργούν τακτικές 
εξετάσεις PSA από την ηλικία των 40. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες έχουν προτείνει ότι οι άνδρες 
των 40 ετών με ένα αρχικό επίπεδο DRE και PSA μικρότερο από 0,7 ng / ml μπορούν να μετρούν 
το PSA κάθε 5 χρόνια - τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Ωστόσο, ένα μειονέκτημα των 
σπάνιων εξετάσεων είναι ότι περιορίζει την ικανότητα ανίχνευσης ενός ταχέως αυξανόμενου 
επιπέδου PSA που μπορεί να σηματοδοτήσει επιθετικό καρκίνο του προστάτη, αν και αυτό είναι 
σχετικά ασυνήθιστο για τους άνδρες με τόσο χαμηλές τιμές PSA. Πρόσφατα, έγιναν αρκετές 
βελτιώσεις στη δοκιμή αίματος PSA σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη 
ακρίβεια ποιος έχει καρκίνο του προστάτη και ποιός έχει ψευδώς θετικές αυξήσεις του PSA που 
προκαλούνται από άλλες καταστάσεις όπως η ΒΡΗ. Αυτές οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν την 
πυκνότητα PSA, την ταχύτητα PSA, τις τιμές αναφοράς για συγκεκριμένη ηλικία PSA και τη 
χρήση αναλογιών ελεύθερου προς ολικό PSA. Αυτές οι βελτιώσεις μπορεί να αυξήσουν την 
ικανότητα ανίχνευσης του καρκίνου και αυτές πρέπει να συζητηθούν με το γιατρό σας. 
Συνιστάται, συνεπώς, να χρησιμοποιηθεί και μια εξέταση DRE και PSA για την έγκαιρη ανίχνευση 
του καρκίνου του προστάτη. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις μια ανωμαλία σε οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες δεν οφείλεται σε καρκίνο αλλά σε 
καλοήθεις συνθήκες, οι πιο συχνές είναι η ΒΡΗ ή η προστατίτιδα.


Βιοψία: Η βιοψία του προστάτη επιτυγχάνεται καλύτερα με την υπερηχοτομογραφικά 
καθοδηγούμενη βιοψία. Ο ασθενής προετοιμάζεται με αντιβιοτική θεραπεία. Ο 
υπερηχοτομογραφικός ηχοβολέας εισάγεται στο ορθό. Η εξέταση μπορεί να γίνει είτε με τοπική 
αναισθησία είτε υπό μέθη. 


Σταδιοποίηση καρκίνου του προστάτη 
 


Μόλις ο καρκίνος του προστάτη έχει διαγνωσθεί με βιοψία προστάτη, ο γιατρός πρέπει να 
σταδιοποιήσει τη νόσο για να καθορίσει την έκταση του καρκίνου (δηλαδή το στάδιο "Τ") και αν 
έχει εξαπλωθεί πέρα από τον αδένα του προστάτη στους περιβάλλοντες ιστούς, τους 
λεμφαδένες και / ή τα οστά. Το στάδιο Τ καθορίζεται από τη DRE και άλλες μελέτες απεικόνισης 
του προστάτη και των περιβάλλοντων ιστών, όπως η αξονική τομογραφία, η μαγνητική 
τομογραφία ή η MRI. Το στάδιο Τ χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
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Τ1: Ο γιατρός δεν μπορεί να νιώσει τον όγκο


T1a: Ο καρκίνος βρίσκεται τυχαία κατά τη διάρκεια μιας διουρηθρικής εκτομής (TURP) για 
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Ο καρκίνος υπάρχει σε λιγότερο από 5% του ιστού που έχει 
αφαιρεθεί  


T1b: Ο καρκίνος βρίσκεται μετά το TURP αλλά υπάρχει σε περισσότερο από το 5% του ιστού 
που έχει αφαιρεθεί 


T1c: Ο καρκίνος βρίσκεται με βιοψία βελόνας που έγινε λόγω ενός αυξημένου PSA


T2: Ο γιατρός μπορεί να αισθανθεί τον όγκο κατά την δακτυλική εξέταση του προστάτη αλλά ο 
όγκος εξακολουθεί να φαίνεται να περιορίζεται στον προστάτη


T2a: Ο καρκίνος βρίσκεται στο ένα μισό ή λιγότερο μόνο μιας πλευράς (αριστερά ή δεξιά) του 
προστάτη


T2b: Ο καρκίνος βρίσκεται σε περισσότερες από τις μισές μόνο πλευρές (αριστερά ή δεξιά) του 
προστάτη


T2c: Ο καρκίνος βρίσκεται και στις δύο πλευρές του προστάτη


Τ3: Ο καρκίνος έχει αρχίσει να εξαπλώνεται έξω από τον προστάτη και μπορεί να περιλαμβάνει 
τις σπερματοδόχες κύστεις


T3a: Ο καρκίνος επεκτείνεται έξω από τον προστάτη αλλά όχι στις σπερματοδόχες κύστεις 


T3b: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στις σπερματοδόχες κύστεις


Τ4: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε γειτονικά όργανα, όπως το ορθό, η ουροδόχος κύστη και / ή το 
τοίχωμα της λεκάνης


Για να διαπιστωθεί εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή στα οστά, ο γιατρός 
μπορεί να διατάξει CT ή MRI σάρωση της λεκάνης. Μερικές φορές ζητείται σπινθηρογράφημα 
οστών για την αξιολόγηση πιθανόν οστικών μεταστάσεων.  Μερικές φορές χρειάζονται μελέτες 
παρακολούθησης για την περαιτέρω αξιολόγηση των ανωμαλιών που εντοπίστηκαν στη σάρωση 
των οστών. Αυτές οι δοκιμές δεν συνιστώνται για άνδρες με βαθμό Gleason <7 και τιμές PSA 
<10 ng / ml καθώς σπάνια εμφανίζουν ασθένεια.


Ο καρκίνος του προστάτη αντιπροσωπεύει ένα φάσμα ασθενειών. Παρόλο που ορισμένοι τύποι 
καρκίνου μπορεί να αναπτυχθούν τόσο αργά ώστε η θεραπεία να μην είναι απαραίτητη, άλλοι 
αναπτύσσονται γρήγορα και αποτελούν απειλή για τη ζωή. Ο καθορισμός της ανάγκης για 
θεραπεία μπορεί να είναι μια πολύπλοκη απόφαση. Αρχικά, η ανάγκη για θεραπεία πρέπει να 
βασίζεται στο στάδιο και την ποιότητα του καρκίνου, καθώς και στην ηλικία και την υγεία του 
ασθενούς. Πολλοί γιατροί έχουν επιδιώξει να σχεδιάσουν προγράμματα εκτίμησης κινδύνου που 
προβλέπουν την πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου σε περίπτωση θεραπείας ασθενών και 
εξέλιξη ή σημαντική ανάπτυξη του καρκίνου τους εάν υποστούν αρχική παρακολούθηση ή 
προσεκτική αναμονή. Συνδυάζοντας πολλούς τύπους πληροφοριών (δηλαδή, επίπεδο PSA ορού, 
κλινικό στάδιο, βαθμολογία Gleason, έκταση καρκίνου σε δείγματα βιοψίας), οι ασθενείς 
μπορούν να ενημερωθούν για την πιθανότητα επιθετικότητας του καρκίνου τους και για την 
ανάγκη και τους τύπους της διαθέσιμης θεραπείας. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερο είναι το 
προσδόκιμο ζωής του ασθενούς, τόσο πιο αβέβαιη είναι η πρόβλεψη, καθώς οι περισσότεροι 
καρκίνοι του προστάτη προχωρούν με το χρόνο. Οι εξετάσεις απεικόνισης, όπως η αξονική 
τομογραφία ή η μαγνητική τομογραφία, και η μαγνητική τομογραφία μπορούν να βοηθήσουν 
στην εκτίμηση του εάν ο καρκίνος εξακολουθεί να περιορίζεται στον προστάτη ή έχει εξαπλωθεί 
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αλλού. Όταν μεταδίδεται ο καρκίνος του προστάτη (μεταστάσεις), συνήθως προχωράει, αν και 
όχι πάντοτε με τέτοιο τακτοποιημένο τρόπο, αρχικά με τη διάτρηση της κάψουλας και την 
επέκταση στους περιπεροστατικούς ιστούς, στη συνέχεια στις σπερματοδόχους κύστεις, κατόπιν 
στους λεμφαδένες και τέλος στα οστά, στους πνεύμονες και σε άλλα όργανα. Δεν είναι 
απαραίτητο όλοι οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη να υποβληθούν σε εξετάσεις απεικόνισης, 
καθώς ο κίνδυνος εξάπλωσης σε άλλα όργανα μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα επίπεδα PSA στον 
ορό και τον βαθμό καρκίνου. Για παράδειγμα το σπινθηρογράφησμα οστών μπορεί να 
παραλειφθεί σε ασθενείς με νεοδιαγνωσμένο καρκίνο του προστάτη που δεν έχουν υποστεί 
θεραπεία, οι οποίοι δεν έχουν συμπτώματα από τον καρκίνο τους, Gleason βαθμολογία <7 και 
έχουν συγκεντρώσεις PSA στον ορό μικρότερες από 10 ng / ml και σίγουρα σε αυτούς με 
συγκεντρώσεις PSA ορού μικρότερες από 15 ng / ml (εκτός εάν η βαθμολογία Gleason είναι 7 ή 
υψηλότερη). Παρομοίως, CT ή MRI μπορεί να μην είναι απαραίτητη σε άνδρες με καρκίνους 
χαμηλότερης επιθετικότητας. 


Μπορεί να προληφθεί ο καρκίνος του προστάτη; 

Υπάρχει αντιπαράθεση για την πραγματική πρόληψη. Μερικοί γιατροί πιστεύουν ότι τα αντι-
ανδρογόνα φάρμακα, όπως η finasteride και η dutasteride, μπορούν να αποτρέψουν τον καρκίνο 
του προστάτη. Ωστόσο, άλλοι είναι σκεπτικοί και κάποιοι πιστεύουν ότι τα αντι-ανδρογόνα 
μπορούν μόνο να επιβραδύνουν την πρόοδο των καλά διαφοροποιημένων στοιχείων, αλλά 
μπορούν να επιτρέψουν την εμφάνιση των πιο επιθετικών στοιχείων του όγκου. Σε 
τυχαιοποιημένες μελέτες, οι άντρες που έλαβαν αυτά τα φάρμακα ήταν λιγότερο πιθανό να 
διαγνωστούν με καρκίνο του προστάτη αλλά είναι άγνωστο εάν αυτό θα μεταφραστεί και  σε 
χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του προστάτη. Ορισμένοι ιατροί πιστεύουν ότι τα 
απλά γενικά μέτρα υγείας θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
προστάτη, όπως η κατανάλωση και η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, η υγιεινή 
διατροφή, η σωματική άσκηση και η τακτική επίσκεψη στο γιατρό. Δεδομένου ότι οι κλινικές 
μελέτες, οι οποίες διαπίστωσαν ότι τα συμπληρώματα όπως η βιταμίνη Ε και το σελήνιο δεν 
εμποδίζουν τον καρκίνο του προστάτη, ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία βραχυπρόθεσμη λύση που 
να μπορεί να αντικαταστήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.


Ποιες είναι οι προοπτικές για τον καρκίνο του προστάτη; 

Ο αριθμός των ατόμων που διαγιγνώστηκαν με καρκίνο του προστάτη παραμένει υψηλός. 
Ωστόσο, τα σχετικά πενταετή ποσοστά επιβίωσης έχουν αυξηθεί δραματικά και υπήρξε 
τουλάχιστον 25% μείωση του ποσοστού θνησιμότητας του καρκίνου του προστάτη λόγω ηλικίας 
από την αρχή της εποχής του PSA. Εκτιμάται ότι 99% των ανδρών που έχουν διαγνωστεί με 
τοπικό ή περιφερειακό καρκίνο του προστάτη επιβιώνουν τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ μόνο 
το 33% των ατόμων με μεταστάσεις στη διάγνωση επιβιώνουν 5 χρόνια.

Θεραπεία κλινικά εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη


Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συνηθέστερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του δέρματος στους  
άνδρες των Δυτικών κοινιωνιών. Υπολογίζεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 
διαγνώστηκαν περίπου 192.000 άνδρες με καρκίνο του προστάτη  και περίπου 27.000 πέθαναν 
από αυτήν την νόσο.


Το ειδικό για το προστάτη αντιγόνο (PSA) είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται σχεδόν 
αποκλειστικά από τον προστάτη. Αρχικά εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA) το 1986.


Το PSA έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος του screening του καρκίνου του προστάτη μαζί με την 
δακτυλική εξέταση του προστάτη (DRE) . Με την εισαγωγή του PSA στον προσυμπτωματικό 
έλεγχο στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σημειώθηκε δραματική αύξηση του αριθμού των 
ανδρών που είχαν διαγνωστεί με κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη με διπλασιασμό του 
κινδύνου διάγνωσης ενός ατόμου σε όλη τη ζωή του. Πιθανότατα επίσης λόγω της ανίχνευσης, 
σήμερα περίπου το 80% των νεοδιαγνωσθέντων ανδρών θεωρείται ότι έχουν μια κλινικά 
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περιορισμένη στο όργανο ασθένεια, που είναι το στάδιο της νόσου περισσότερο επιδεκτικό 
θεραπείας. Η πρόσφατη δημοσίευση δύο μελετών μεγάλης κλίμακας με περισσότερους από 
250.000 άνδρες που σύγκριναν τον προγραμματισμένο έλεγχο με PSA και DRE έναντι της 
τακτικής φροντίδας της κοινότητας οδήγησε σε αβεβαιότητα όσον αφορά τον αντίκτυπο  του 
προσυμπτωματικού ελέγχου. Ενώ η εξέταση σαφώς αυξάνει τον αριθμό των ανδρών που έχουν 
διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, μία μελέτη που διεξήχθη στην Ευρώπη έδειξε 20% μείωση 
του κινδύνου θανάτου, ενώ μια δεύτερη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α., δεν 
διαπίστωσε μείωση του κινδύνου θανάτου από καρκίνο του προστάτη. Αυτά τα πρόσφατα 
αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία των ασθενών να συζητήσουν με τους γιατρούς τους τα 
πιθανά οφέλη και τους κινδύνους της ανίχνευσης του PSA και να λάβουν μια εξατομικευμένη 
απόφαση.


Ποιες είναι οι τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές για τους άνδρες µε 
εντοπισµένο καρκίνο του προστάτη; 

Χειρουργική (ριζική προστατεκτομή) 

Η χειρουργική επέμβαση είναι μια πρώτης γραμμής θεραπευτική επιλογή για τους άνδρες με 
εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους θεραπείας όπως η 
ακτινοθεραπεία, η ριζική προστατεκτομή έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει ακριβή σταδιοποίηση 
(καθορίζοντας την πραγματική έκταση της ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης της διαφυγής της 
από τα όρια του προστάτη) καθώς και την πιθανότητα αξιολόγησης των λεμφαδένων της 
λεκάνης για να διαπιστωθεί εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε αυτούς. Για τους ασθενείς με 
καρκίνο του προστάτη που περιορίζεται παθολογικά στον προστάτη, η πιθανότητα θεραπείας με 
χειρουργική επέμβαση(μη ανιχνεύσιμο PSA) είναι περισσότερο από 90 τοις εκατό. Ο κίνδυνος 
εξέλιξης του καρκίνου σε άνδρες με εξωκαψική νόσος (καρκίνος πέρα από την κάψα του 
προστάτη) και / ή θετικά χειρουργικά περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερος, κυμαίνεται από 30 έως 
50%, και αυτοί οι ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από πρόσθετη (επικουρική) θεραπεία. Μια 
πρόσφατα δημοσιευμένη τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε ότι για τους άνδρες με καρκίνο του 
προστάτη πέρα από τον προστάτη κατά τη χειρουργική επέμβαση, η προσθήκη ακτινοβολίας 
βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση. Αν και η επίπτωση των επιπλοκών με ριζική προστατεκτομή 
είναι αρκετά χαμηλή, οι κύριες μετεγχειρητικές παρενέργειες είναι η ακράτεια ούρων και η 
στυτική δυσλειτουργία.


Η ριζική προστατεκτομή είναι η μόνη θεραπεία που έχει δοκιμαστεί σε σύγκριση με άλλη 
θεραπεία (ενεργός παρακολούθηση ή προσεκτική αναμονή) σε μια τυχαιοποιημένη κλινική 
δοκιμή, τον καλύτερο τρόπο για την αξιολόγηση του πραγματικού οφέλους μιας θεραπείας. Στη 
μελέτη αυτή, που διεξήχθη στη Σκανδιναβία, οι άνδρες με κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του 
προστάτη ανατέθηκαν τυχαία σε ριζική προστατεκτομή ή σε προσεκτική αναμονή. Σε αυτή τη 
μελέτη, οι άνδρες που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση είχαν σημαντική βελτίωση στην 
επιβίωση. Παρ 'όλα αυτά, τρεις επιπλέον παρατηρήσεις ήταν: (1) οι περισσότεροι άνδρες των 
οποίων οι όγκοι ήταν υπο παρακολούθηση δεν πέθαναν από καρκίνο του προστάτη, (2) μερικοί 
άνδρες που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση πέθαναν από καρκίνο του προστάτη και (3) 
περίπου 20 επεμβάσεις χρειάστηκαν για να σώσουν μια ζωή από τον καρκίνο του προστάτη.


Ανοικτή ριζική προστατεκτομή: Στη ριζική προστατεκτομή, ολόκληρος ο προστάτης αδένας 
απομακρύνεται ως μονάδα με τις σπερματοδόχες κύστεις και τα πλησιέστερα τμήματα των 
σπερματικών πόρων. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές για την εκτέλεση 
ριζικής προστατεκτομής. Η προσέγγιση με την οπισθοηβική μέθοδο χρησιμοποιεί μια μεσαία 
τομή κάτω από τον ομφαλό και επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση στους λεμφαδένες του 
προστάτη και της λεκάνης. Αναλόγως το κλινικό στάδιο της νόσου, ο αδένας του προστάτη 
μπορεί να απομακρυνθεί γενικά με περιορισμένη απώλεια αίματος και διατήρηση των 
αγγειονευρωδών δεματίων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας.
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Ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή: Με τις πρόσφατες 
εξελίξεις στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ο αδένας του προστάτη μπορεί τώρα να 
αφαιρεθεί μέσω διατομών λίγων εκατοστών στην κοιλιά του ασθενούς. Η ρομποτική 
προστατεκτομή χρησιμοποιεί ένα χειρουργικό ρομποτικό σύστημα (μια συσκευή που κρατά 
χειρουργικά εργαλεία και μια λαπαροσκοπική κάμερα για να αφαιρέσει τον αδένα του προστάτη 
μέσω λαπαροσκοπικής πρόσβασης.) Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η 
μικρότερη αιμορραγία, λιγότερος πόνος και ταχύτερη επαναφορά στις φυσιολογικές 
δρστηριότητες.


Λαπαροσκοπική Ριζική Προστατεκτομή: Η ριζική προστατεκτομή μπορεί να διεξαχθεί με 
τρόπο παρόμοιο με τη ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική προστατεκτομή χρησιμοποιώντας 
λαπαροσκοπικά όργανα που καθοδηγούνται από τον χειρουργό αντί των ρομποτικών βραχίονων. 
Αυτή η τεχνική είναι πιο τεχνικά πιο δύσκολη για τον χειρουργό αλλά σε έμπειρα χέρια έχει 
αποτελέσματα παρόμοια με τη ρομποτική τεχνική.


Ακτινοθεραπεία Η ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη μπορεί να χωριστεί σε δύο 
τύπους: εξωτερική ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία. Στην εξωτερική ακτινοθεραπεία, μια 
μικρή ποσότητα ακτινοβολίας χορηγείται σε καθημερινές συνεδρίες στον προστάτη, γενικά από 
Δευτέρα έως Παρασκευή για μια περίοδο 7 έως 8 εβδομάδων. Επί του παρόντος, τρισδιάστατη 
συμβατική ακτινοθεραπεία (3DCRT) ή ακτινοθεραπεία με διαμόρφωση έντασης (IMRT) 
χρησιμοποιείται για την παροχή υψηλής δόσης ακτινοβολίας στον προστάτη ενώ ελαχιστοποιεί 
την τοξικότητα στις περιβάλλοντες κανονικές δομές όπως η ουροδόχος κύστη και το ορθό.


Η βραχυθεραπεία του προστάτη είναι μια τεχνική ακτινοβολίας στην οποία οι ραδιενεργοί κόκκοι 
εμφυτεύονται απευθείας στον προστάτη. Οι κόκκοι διανέμονται μέσω του περιγεννητικού 
δέρματος στον προστάτη χρησιμοποιώντας βελόνες που εισάγονται στον προστάτη 
χρησιμοποιώντας καθοδήγηση υπερήχων. Τόσο τα προσωρινά εμφυτεύματα χαμηλής δόσης και 
τα προσωρινά εμφυτεύματα υψηλής δόσης (HDR) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή 
αντιμετώπιση του καρκίνου. Η βραχυθεραπεία του προστάτη εκτελείται συνήθως σε εξωτερικό 
ασθενή υπό γενική ή τοπική αναισθησία. Η διαδικασία είναι συνήθως καλά ανεκτή με χαμηλό 
κίνδυνο χειρουργικών επιπλοκών.


Η σχετική αποτελεσματικότητα της εξωτερικής ακτινοβολίας δέσμης και της βραχυθεραπείας 
φαίνεται να είναι παρόμοια για τον καρκίνο του προστάτη σε πρώιμο στάδιο. Σε ορισμένους 
ασθενείς προσφέρεται η συνδυασμένη θεραπεία στην οποία χρησιμοποιούνται τόσο η εξωτερική 
ακτινοβολία δέσμης όσο και η βραχυθεραπεία.


Οι κύριες παρενέργειες της ακτινοθεραπείας περιλαμβάνουν τοξικότητα της ουροδόχου κύστης 
και του ορθού που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του ουροποιητικού και του εντέρου. Η 
στυτική δυσλειτουργία είναι επίσης συχνή και φαίνεται να αυξάνεται με το χρόνο μετά τη 
θεραπεία. Οι μακροχρόνιες επιδράσεις της ακτινοβολίας στους φυσιολογικούς ιστούς 
παραμένουν άγνωστες, παρόλο που η εμφάνιση δευτερογενούς κακοήθειας φαίνεται να είναι 
υψηλότερη σε αυτόν τον πληθυσμό.


Ενεργός παρακολούθηση 

Ο καρκίνος του προστάτη είναι συχνά αργά προοδευτική ασθένεια και πολλοί άνδρες με καρκίνο 
του προστάτη θα πεθάνουν από άλλα αίτια εκτός από τον καρκίνο του προστάτη. Για τους 
άνδρες με καρκίνο με χαμηλότερο κίνδυνο ή για εκείνους για τους οποίους η αποφυγή 
επιπλοκών από τη σεξουαλική, ουροποιητική και / ή του εντέρου είναι πρωταρχικής σημασίας, 
μπορεί επίσης να εξεταστεί η ενεργός παρακολούθηση.
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