
 

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; 
Πρόκειται για το συχνότερο καρκίνο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο 
στους άνδρες. Η συχνότητά του αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας και το 75% των 
διαγνωσμένων ασθενών έχουν ηλικία > 65 έτη. 

Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ; 
Η γεωγραφική εντόπιση (Ευρώπη και Β.Αμερική), η φυλή (Αφροαμερικάνοι), η 
κληρονομικότητα (διπλάσια πιθανότητα εμφάνισης όταν συγγενής α’ βαθμού έχει 
ιστορικό καρκίνου προστάτη), η δίαιτα που βασίζεται σε ζωϊκό λίπος. 

Πως μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα τον καρκίνο του προστάτη; 
Η έγκαιρη διάγνωση γίνεται με τον περιοδικό έλεγχο (screening) όλων των ανδρών 
ηλικίας > 50 έτη με εξέταση αίματος (PSA) και ψηλάφηση του οργάνου (δακτυλική 
εξέταση) από ουρολόγο για αναζήτηση πιθανής ύποπτης βλάβης. 

Ποιές εξετάσεις συμβάλουν στη διάγνωση και στην εκτίμηση της έκτασης της 
νόσου ; 
Εκτός από την ψηλάφηση του προστάτη με την δακτυλική εξέταση και την εξέταση 
του αίματος (PSA), το υπερηχογράφημα από το ορθό συμπληρώνει τον αρχικό 
διαγνωστικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη. Κατά τη διάρκεια του 
υπερηχογραφήματος μπορεί να γίνει και βιοψία των ύποπτων βλαβών 
Η μαγνητική τομογραφία (της λεκάνης ή από το ορθό) είναι πιο ειδική εξέταση για να 
ελεγχθεί η τοπική επέκταση του καρκίνου του προστάτη και η σχέση του με τα 
γειτονικά όργανα. 
Η αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μεταστάσεων σε όργανα της 
κοιλιάς (ήπαρ) ή του θώρακα.(πνεύμονες) 
Το σπινθηρογράφημα των οστών δίνει πληροφορίες για πιθανές μεταστάσεις του 
καρκίνου στα οστά. 

Οι εστίες του καρκίνου μπορούν πάντα να φανούν στον υπέρηχο και στην 
μαγνητική τομογραφία; 
Δεν απεικονίζονται όλες οι εστίες καρκίνου και ιδιαίτερα εκείνες που είναι μικρές σε 
μέγεθος. Μερικές φορές χρειάζεται επανάληψη της εξέτασης, μετά από μερικούς 
μήνες, εάν υπάρχει υποψία κακοήθειας. 

Τι είναι το PSA ; 
To PSA είναι η εξέταση αίματος που χρησιμοποιείται ως δείκτης του μεγέθους και 
της παθολογίας του προστάτη αδένα. Τα αρχικά του σημαίνουν «Ειδικό Προστατικό 
Αντιγόνο». Είναι ειδικός δείκτης μόνο για τον προστάτη, δηλαδή αυξάνεται μόνο σε 
παθολογικές καταστάσεις του προστάτη αδένα. Χρησιμοποιείται επίσης για την 
παρακολούθηση της θεραπείας του καρκίνου του προστάτη και κατευθύνει το γιατρό 
στις αποφάσεις του για την αντιμετώπιση της νόσου. 

 



 

Ποιές είναι οι φυσιολογικές τιμές του PSA ; 
Εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς. 
Ηλικία (έτη)    -    Φυσιολογικές τιμές PSA 
40-49                              0-2.5 
50-59                              0-3.5 
60-69                             0-4.5 
70-79                             0-6.5 

Εάν το PSA είναι αυξημένο σημαίνει ότι έχω καρκίνο; 
Όχι, απαραίτητα. Το PSA δεν είναι καρκινικός δείκτης. Εκτός από τον καρκίνο 
αυξάνεται και σε περιπτώσεις καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, σε φλεγμονές 
του οργάνου, μετά από βιοψία προστάτη ή αν μπει καθετήρας ή εργαλεία μέσα στην 
ουρήθρα. 

Πως επιβεβαιώνεται η υποψία για καρκίνο του προστάτη; 
Η ανεύρεση καρκινικών κυττάρων στη βιοψία του οργάνου θέτει τη διάγνωση. Η 
βιοψία γίνεται με τη βοήθεια υπερήχων από το ορθό με χρήση τοπικού αναισθητικού. 
Χρησιμοποιείται ένα ειδικό πιστόλι βιοψιών για να ληφθούν μικρά κομμάτια 
προστάτη (σαν λεπτά μακαρονάκια μήκους 2cm) τα οποία αποτελούν το βιοπτικό 
υλικό. Η βιοψία του προστάτη γίνεται είτε από ύποπτες περιοχές (που ψηλαφώνται ή 
φαίνονται στο υπερηχογράφημα) είτε τυχαία ώστε να γίνεται έλεγχος διαφόρων 
περιοχών του οργάνου. Συνήθως λαμβάνονται 12 δείγματα ιστού. Ο ασθενής δεν 
χρειάζεται να νοσηλευτεί. 

Μια αρνητική βιοψία προστάτη από το ορθό αποκλείει την ύπαρξη καρκίνου; 
Μια αρνητική βιοψία δεν αποκλείει την ύπαρξη καρκίνου στο όργανο, απλά μειώνει 
τις πιθανότητες να υπάρχει. Οι τυχαίες βιοψίες δεν αποκλείουν την ύπαρξη καρκίνου 
σε γειτονική περιοχή. 

Ποιά είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του προστάτη; 
Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο προστάτη δεν έχουν συμπτώματα. Στις 
αναπτυγμένες χώρες η διάγνωση γίνεται συνήθως όταν η νόσος βρίσκεται ακόμη 
μέσα στον προστάτη. Όταν εμφανιστούν συμπτώματα η νόσος έχει προχωρήσει έξω 
από τον προστάτη στα γειτονικά όργανα ή έχει δώσει μεταστάσεις. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αίμα στα ούρα τους (αιματουρία), 
αίμα στο σπέρμα τους (αιμοσπερμία), πλήρη αδυναμία να ουρήσουν (επίσχεση), πόνο 
στα νεφρά λόγω απόφραξης των ούρων, πόνο στα οστά και ιδίως στην σπονδυλική 
στήλη. 

Πως μπορούμε να ταξινομήσουμε τον καρκίνο του προστάτη; 
Ανάλογα με το αποτέλεσμα της βιοψίας ο καρκίνος του προστάτη χωρίζεται σε 
χαμηλής, μέσης και υψηλής επιθετικότητας. Ανάλογα με την έκτασή του χωρίζεται σε 
εντοπισμένο (βρίσκεται εντός του προστάτη) σε τοπικά προχωρημένο (βγαίνει έξω 
από τα όρια του προστάτη και διηθεί γειτονικά όργανα) και σε μεταστατικό ( τα 
καρκινικά κύτταρα εντοπίζονται σε απομακρυσμένα από τον προστάτη όργανα) 

Ποια είναι η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη; 
Η κατάλληλη θεραπεία εξαρτάται από την έκταση της νόσου, από την ηλικία του 
ασθενούς, την φυσική του κατάσταση και το προσδόκιμο της επιβίωσης του. Οι 



 

θεραπείες που χρησιμοποιούνται για τον καρκίνο του προστάτη είναι το χειρουργείο, 
η ακτινοβολία, η ορμονοθεραπεία και η χημειοθραπεία. 

Πότε έχει ένδειξη ως θεραπεία το χειρουργείο; 

➢ Όταν η νόσος είναι εντοπισμένη στον προστάτη και δεν έχει προχωρήσει. 

➢ Όταν ο ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση υγείας που το χειρουργείο ή η 

αναισθησία που θα λάβει δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του. 

➢ Όταν ο ασθενής έχει καλό προσδόκιμο επιίωσης. 

Πως ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση ; 
Η χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του προστάτη ονομάζεται ριζική 
προστατεκτομή. Σε αυτή αφαιρείται ο προστάτης με το περίβλημα του την κάψα του, 
οι σπερματοδόχες κύστεις και συνήθως λεμφαδένες. 

Είναι ίδια η επέμβαση για καρκίνο του προστάτη και για καλοήθη υπερπλασία; 
Όχι. Μόνο η επέμβαση για τον καρκίνο ονομάζεται ριζική. Είναι μεγαλύτερη σε 
διάρκεια και έχει περισσότερες επιπλοκές. Στην υπερπλασία αφαιρείται μόνο το 
εσωτερικό του προστάτη. Δεν αφαιρείται δηλαδή το περίβλημα του, ούτε οι 
σπερματοδόχες κύστεις. Η επέμβαση για την καλοήθεια γίνεται συνήθως χωρίς τομή, 
από την ουρήθρα (διουρηθρική προστατεκτομή), ενώ για τον καρκίνο δεν μπορεί να 
γίνει από την ουρήθρα. 

Ποιες μέθοδοι χειρουργικής επέμβασης υπάρχουν; 
Η ριζική αφαίρεση του προστάτη μπορεί να γίνει: 

➢ Με ανοιχτό χειρουργείο, δηλαδή με τομή η οποία γίνεται είτε στην κοιλιά κάτω 

από τον ομφαλό είτε στο περίνεο. 

➢ Λαπαροσκοπικά 

➢ Ρομποτικά 

Η λαπαροσκοπική και ρομποτική προστατεκτομή αποτελούν νέες μεθόδους της 
τελευταίας δεκαετίας πολλά υποσχόμενες. Για αυτό το λόγο δεν μπορεί ακόμη να 
γίνει ασφαλής σύγκριση με την κλασική ανοιχτή μέθοδο. 

Επηρεάζεται η ποιότητα ζωής μετά από ριζική προστατεκτομή; 
Μπορεί να επηρεαστεί, αφού μετά από χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του 
προστάτη οι σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις είναι η ακράτεια και η 
ανικανότητα. Εϊναι όμως προσωρινά, τις περισσότερες φορές και συνήθως μέσα στον 
πρώτο χρόνο από την επέμβαση ο ασθενής αποκτάει ξανά την εγκράτειά του. 

Μπορούν να προληφθούν οι επιπλοκές αυτές; 
Μπορούν στην περίπτωση που ο χειρουργός διατηρήσει αγγεία και νεύρα που έχουν 
σχέση με την ακράτεια και την στύση και τα οποία περνάνε δίπλα από τον προστάτη. 
Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει ο καρκίνος να είναι χαμηλής επιθετικότητας. 
Προτεραιότητα σε μια επέμβαση για τον καρκίνο είναι η εκρίζωση της νόσου και 
ακολούθως η ποιότητα ζωής. 



 

Ποιός είναι ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του προστάτη; 
Η ακτινοβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη θεραπεία σε ασθενείς με 
εντοπισμένο, αλλά και με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Οι μέθοδοι 
ακτινοθεραπείας που εφαρμόζονται για τον καρκίνο του προστάτη είναι : 
α) Η εξωτερική ακτινοβολία στην περιοχή της λεκάνης, η οποία γίνεται με τη βοήθεια 
της αξονικής τομογραφίας. Εφαρμόζεται τόσο στον εντοπισμένο όσο και στον τοπικά 
προχωρημένο καρκίνο σε διαφορετικές δόσεις. Μπορεί επίσης να χορηγηθεί 
συμπληρωματικά μετά από μη αποτελεσματικό χειρουργείο (όταν δηλαδή δεν έχει 
αφαιρεθεί όλος ο καρκίνος), ώστε να καταστραφούν τα καρκινικά κύτταρα που έχουν 
απομείνει. 
- Η βραχυθεραπεία, στην οποία τοποθετούνται μόνιμα μέσα στον προστάτη από το 
περίνεο με την καθοδήγηση υπερήχων από το ορθό, ακτινοενεργά «σπορίδια». 
Εφαρμόζεται μόνο σε εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη που δεν είναι επιθετικός. 

Ποιές είναι οι επιπλοκές της ακτινοβολίας ; 

Οι συνηθέστερες επιπλοκές είναι : 
- κόπωση 
- φλεγμονή της κύστης και του εντέρου, που είναι κοντά στον προστάτη που 
ακτινοβολείται 
- αίμα στα ούρα ή διαταραχές στην ούρηση 
- διάρροιες 
- ακράτεια 
- ανικανότητα 

Μπορούν να προληφθούν οι επιπλοκές της ακτινοβολίας ; 

Ναι. Με την πρόοδο της τεχνολογίας τα νεότερα μηχανήματα (τρισδιάστατη εικόνα 
του προστάτη) έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν την ακτινοβολία εξολοκλήρου 
στον προστάτη χωρίς αυτή να προκαλεί βλάβες στα γειτονικά υγιή όργανα, όπως 
είναι το έντερο και η κύστη. 

Η ακτινοβολία ή το χειρουργείο έχει καλύτερα αποτελέσματα στον εντοπισμένο 
καρκίνο του προστάτη ; 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δυο θεραπείες εμφανίζουν παρόμοια 
αποτελεσματικότητα, όπως φαίνεται από μελέτες καθεμίας μεθόδου ξεχωριστά. Δεν 
έχουν ωστόσο συγκριθεί μεταξύ τους. Το χειρουργείο πλεονεκτεί καθώς γίνεται 
βιοψία όλου του οργάνου που αφαιρείται και υπάρχει πιο σαφής εικόνα της 
επιθετικότητας του καρκίνου, αφού με την αρχική βιοψία της διάγνωσης από το ορθό 
μπορεί να ξεφύγουν κάποιες πληροφορίες. 

Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζεται η ορμονοθεραπεία στον καρκίνο του 
προστάτη ; 

Η ορμονοθεραπεία χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες του καρκίνου που έχει 
προχωρήσει και δεν περιορίζεται πλέον στον προστάτη. Μπορεί να δοθεί σε 
συνδυασμό με εξωτερική ακτινοβολία όταν ή νόσος είναι τοπικά προχωρημένη ή να 
δίνεται μόνη της σε περίπτωση μεταστάσεων. 



 

Ποιός είναι ο ρόλος της ορμονικής θεραπείας στον καρκίνο του προστάτη ;  

Ο καρκίνος του προστάτη έχει κύτταρα τα οποία τρέφονται και αναπτύσσονται με τη 
βοήθεια των φυσιολογικών ανδρικών ορμονών (ανδρογόνων), όπως είναι η 
τεστοστερόνη. Η ορμονοθεραπεία (ανδρογονικός αποκλεισμός) βασίζεται στην 
χορήγηση άλλων ορμονών-φαρμάκων που ελαττώνουν την παραγωγή των ανδρικών 
ορμονών ή εμποδίζουν τη σύνδεση τους στα καρκινικά κύτταρα. Με τον τρόπο αυτό 
η ορμονοθεραπεία ασκεί την αντικαρκινική της δράση, αλλά παράλληλα προκαλεί 
και ένα είδος φαρμακευτικού ευνουχισμού. 

Ποιές κατηγορίες φαρμάκων υπάρχουν για την ορμονοθεραπεία στον καρκίνο 
του προστάτη ;  

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ως ορμονοθεραπεία στον καρκίνο του προστάτη 
είναι: 
- Εκείνα που ελαττώνουν την παραγωγή των ανδρικών ορμονών. (οιστρογόνα, 
αγωνιστές και ανταγωνιστές LH-RH) 
- Εκείνα που εμποδίζουν τη σύνδεση των ανδρικών ορμονών με τα καρκινικά 
κύτταρα (αντιανδρογόνα) 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ως θεραπεία ή σε συνδυασμό. 

Πως χορηγούνται συνήθως ; 

Συνήθως χορηγούνται οι αγωνιστές LH-RH σε ενέσεις είτε μια φορά το μήνα ή μια 
φορά στους τρεις μήνες (φάρμακα με μεγαλύτερη διάρκεια δράσης). 
Στην αρχή της θεραπείας για 15 ημέρες δίνονται μαζί και τα αντιανδρογόνα σε μορφή 
χαπιών. 

Πως αξιολογούμε ότι η ορμονοθεραπεία ελαττώνει τις ανδρικές ορμόνες που 
βοηθάνε την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων ; 

Ο έλεγχος γίνεται με τη μέτρηση της Τεστοστερόνης στο αίμα των ασθενών. 
Θεωρείται επιτυχημένη όταν η Τεστοστερόνη είναι μικρότερη από 50ng/dL. 

Ποιές είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ορμονοθεραπείας ; 

Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, 
μείωση της ικανότητας για στύση, αίσθημα εξάψεων, μικρή αύξηση του μεγέθους 
των μαστών και πόνος σε αυτούς, οστεοπόρωση και αναιμία. Επιπλοκές από την 
καρδιά έχουν μόνο τα οιστρογόνα. 

Μπορούν να ελαττωθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες ; 

Ναι.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι μόνιμες. Όταν διακοπεί η θεραπεία 
μειώνονται. Υπάρχει η δυνατότητα σε ορισμένους ασθενείς να διακοπεί προσωρινά η 
θεραπεία. Η διακοπή εξαρτάται πάντα από την παρακολούθηση της τιμής του PSA . 
Όταν αρχίσει να αυξάνεται η θεραπεία πρέπει να ξαναξεκινάει. 

Πόσο καιρό διαρκεί η ορμονοθεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη; 



 

Η θεραπεία με τις ορμόνες κάποια στιγμή σταματάει να είναι αποτελεσματική και ο 
καρκίνος ξυπνάει από τη χειμερία νάρκη στην οποία βρίσκεται. Συνήθως διαρκεί 2-3 
χρόνια. Τότε ο καρκίνος του προστάτη ονομάζεται ορμονοάντοχος. 

Υπάρχει άλλη θεραπεία όταν οι ορμονοθεραπεία δεν είναι πλέον 
αποτελεσματική; 

Ναι. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χημειοθεραπεία με φάρμακα που λέγονται Ταξάνες 
έχει ένδειξη στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη όταν η ορμονοθεραπεία δεν 
είναι αποτελεσματική. Νέες, επίσης, μορφές θεραπείας που ονομάζονται βιολογικές 
δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για το μέλλον. 

Πως ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του καρκίνου του 
προστάτη ; 
Η εξέταση αίματος του PSA είναι εκείνη η οποία μας δίνει πληροφορίες για την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας του καρκίνου του προστάτη, είτε αυτή λέγεται 
χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία. Ωστόσο οι φυσιολογικές τιμές δεν 
είναι ίδιες για όλες τις μορφές θεραπείας. 

 
 


