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Νεφρός, Ουροφόρος οδός και προστάτης

-οι σημαντικοί «καρκίνοι»

• Νεφρός

– νεφροβλάστωμα (Wilms’ tumour) – παιδιά

– Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα- ενήλικες

• Ουροφόρος οδός

– Ουροθηλιακός όγκος

– Διηθητικό καρκίνωμα της ουροδόχου κύστεως

• Προστάτης

– Υπερπλασία

– Καρκίνωμα





Παράγοντες Κινδύνου

Τροποποιήσιμοι

• Κάπνισμα

• Παχυσαρκία

• Διατροφή

• Υπέρταση

• Φυσική δραστηριότητα

Μη τροποποιήσιμοι

• Φύλο

• Ηλικία

• Φυλή

• Οικογενειακό ιστορικό



Παράγοντες Κινδύνου 
Τροποποιήσιμοι

Διατροφή

– ↑ ενεργειακή πρόσληψη

– ↑κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών οξέων (κόκκινο κρέας, 

επεξεργασμένο κρέας και γαλακτοκομικα προιόντα)

– Κατάχρηση πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων 

– Ελλείψεις βιταμινών (D,E)

– ↑ κατανάλωση αλκοόλ



Πρόληψη

• Φυσιολογικό σωματικό βάρος

• Φυσική δραστηριότητα

• Αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και προϊόντων 

ολικής άλεσης

• Κατανάλωση ψαριού

• Αποφυγή υπερκατανάλωσης ασβεστίου

• Βιταμίνη Ε και Σελήνιο



Πρόληψη

• Φυσιολογικό σωματικό βάρος

• Φυσική δραστηριότητα

• Αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

και προϊόντων ολικής άλεσης

• Κατανάλωση ψαριού

• Αποφυγή υπερκατανάλωσης ασβεστίου

• Βιταμίνη Ε και Σελήνιο



Σωματικό Βάρος, Φυσική δραστηριότητα και Καρκίνος του 

Προστάτη

• ↑σωματικό βάρος + ↓φυσική δραστηριότητα => ↑κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 

προστάτη

– Παχύσαρκοι άνδρες => 20% ↑θνησιμότητα από καρκίνο του προστάτη 

– Άνδρες με νοσογόνο παχυσαρκία => 34% ↑θνησιμότητα 

– UCSF study : 2000 νορμοβαρείς άνδρες έχουν μειωμένο κίνδυνο επανεμφάνισης

• παχύσαρκοι : 30% πιθανότητα επανεμφάνισης

• Νοσογόνος παχυσαρκίας : 69% πιθανότητα

επανεμφάνισης
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Ω-3 λιπαρά οξέα και καρκίνος του προστάτη

• Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη

– Άνδρες που κατανάλωσαν 3-4 φ/εβδ ψάρια ανοικτών θαλασσών 
=> ↓ κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη

– Κατανάλωση ψαριών >2 φ/εβδ έχει συσχετιστεί αρνητικά με 
την εξέλιξη του καρκίνου προστάτη

• Πιθανός προστατευτικός μηχανισμός ω-3 λ.ο. πρόληψης 
ανδρογονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη (διακοπή 
γονιδιακής έκφρασης υποδοχέα ανδρογόνων) 

• Πηγές : ψάρια (σολομός, ρέγγα, σαρδέλες), λιναρόσπορος, καρύδια



Ω-6 λιπαρά οξέα και καρκίνος του προστάτη

• Υψηλή κατανάλωση ω-6 λ.ο. ίσως διεγείρει την ανάπτυξη 
καρκινικών κυττάρων του προστάτη

Ritch, CR, et al., J Urol. 2007 Jan;177(1):97-101

• Δίαιτες πλούσιες σε ω-6 λ.ο. συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 
οστικής μετάστασης από τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη

Angelucci A, et al., Endocr Relat Cancer. 2008 Mar;15(1):91-100.

– Πιθανός μηχανισμός : ω-6 αυξάνουν το οξειδωτικό στρες => 
εμφάνιση καρκίνου του προστάτη

• Περιορίστε την κατανάλωση ω-6 λ.ο. (κρέατα, βούτυρο, κρόκος 
αυγού, πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, καλαμποκέλαιο, 
βαμβακέλαιο
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Δίαιτες υψηλές σε ασβέστιο και καρκίνος του προστάτη

• Μετα-ανάλυση δείχνει ότι για κάθε επιπλέον 1000mg/day ασβεστίου

– ↑κίνδυνος για καρκίνο του προστάτη κατά 27%

– ↑κίνδυνος σε διηθητικό και επιθετικό καρκίνο του προστάτη κατά 32%

• Υψηλές δόσεις ασβεστίου => ↓μετατροπή βιταμίνης D σε D3 =>↑κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού στον προστάτη

• Θεραπευτική χορήγηση D3 παρουσίασε λιγότερες πνευμονικές μεταστάσεις

• Συνιστώμενη πρόσληψη ασβεστίου : 800-1200 mg/day

Allen NE, et al., Br J Cancer. 2008 May 6;98(9):1574-81. 

Food, Nutrition, Physical Activity & the Prevention of Cancer: A Global Perspective.  AICR/WCRF - 2nd 
Expert Report. November 2007
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Βιταμίνη Ε και Σελήνιο

Μελέτες έχουν δείξει ότι 

• η χορήγηση αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων όπως βιταμίνη Ε και 

σελήνιο δεν έχουν κάποιο όφελος. 

Μεγάλη πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι 

• συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης Ε μπορεί και να αυξήσει 

ελαφρώς τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.



Αναφορά Ειδικών 2014.(Expert’s Report )





Καρκίνος ουροδόχου κύστεως

• Αρσενικό στο πόσιμο νερό

(100-200μg/l)  καπνιστές

• Κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών 

(για ημερήσια κατανάλωση 80γρ

καταγράφηκε μείωση 3% στον 

σχετικό κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου στην ουροδόχο κύστη)

• Τσάι (4 μελέτες)



Αναφορά Ειδικών 2015.(Expert’s Report )



Συστήνεται…
• Διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους

• Ισορροπημένη διατροφή (ποικιλία φρούτων και λαχανικών, όσπρια 
και προϊόντα ολικής άλεσης)

• Φυσική δραστηριότητα
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Υποστηρικτική Διατροφή κατά την θεραπεία

• Διατροφική παρέμβαση.

• Πότε;

• Πως;

• Πόσο;

• Για πόσο;

• Ξεκινάμε με την διάγνωση!!!



Χειρισμός Περιστατικού

• Καλύτερη ανταπόκριση διατροφικής παρέμβασης σε αρχικά 
στάδια απώλειας βάρους (<10%ΣΒ)

• Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου/Διαιτολογική εκτίμηση/ 
ανάκληση 24ωρου/ διαιτολογικό ιστορικό ασθενούς

• Μέτρηση Βασικών Μεταβολικών αναγκών

• Μέτρηση Σύστασης Σώματος 

• Διαιτολογική υποστήριξη- σχήμα θρέψης – διαιτολόγιο - follow 
up



1. Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου

Με χρήση ειδικών σταθμισμένων εργαλείων  (MUST · NRS 2002 · SNAQ · MNA · 

SGA)

Διαιτολογική Εκτίμηση 

Αποφασίζεται η διαιτητική παρέμβαση ή όχι στο περιστατικό  

Διαιτολογικό Ιστορικό/ανάκληση 24 ωρου

Ελέγχονται οι αιματολογικές-βιοχημικές παράμετροι-παρακλινικές εξετάσεις ασθενούς.

Συλλέγονται χρήσιμες πληροφορίες από τον φάκελο ασθενούς, τροφικές δυσανεξίες 

συνήθειες διατροφής, απέχθειες



2. Μέτρηση βασικών μεταβολικών αναγκών.

με χρήση έμμεσης θερμιδομετρίας με αναλυτές CO2 (Golden Standard)



• ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΌ RMR



3. Μέτρηση σύστασης σώματος με ΒΙΑ



4. Διαιτολογική Υποστήριξη

α.  Επιλογή οδού σίτισης

• Από του στόματος (p.os)

✓ εμπλουτισμός τροφίμων  

✓ χρήση ειδικών συμπληρωμάτων σίτισης ή/και παράλληλα με 
ειδική δίαιτα

• Εντερική – LEVIN ή γαστροστομία

• Παρεντερική – TPN ή PPN



4. Διαιτολογική Υποστήριξη
β.  Ενεργειακές ανάγκες 1,2 -1,5 x ΒΜR 

(25-30kcal/kg ESPEN GUIDELINES 2016)

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ:

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ: 1.0-1.2g/kg (πιθανή αύξηση έως 1.5gr/Kg)

Σε νεφρική ανεπάρκεια 0,6-0,8g/kg

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ:50-55%

ΛΙΠΗ:<25%

Υγρά: 1ml/1 kcal

Ηλεκτρολύτες – προσοχή σε Na, K, P σε νεφρική ανεπάρκεια



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

• Χημειοθεραπείας

• Ακτινοθεραπείας

• Χειρουργικών επεμβάσεων

Ρόλος των ΕPA! 2g/ημέρα guidelines ESPEN (σε υποθρεψία/καχεξία)

Nεώτερα δεδομένα μιλούν για θεραπευτική δόση 10γρ iv.bolus



European Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

(Espen) Guidelines



Τι μπορεί να μου προσφέρει μια υγιεινή διατροφή;

• Αναστολή ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη

• Μείωση κινδύνου εμφάνισης χρονίων νοσημάτων

• Ενίσχυση ανοσοποιητικού συστήματος

• Αύξηση επιπέδων ευεξίας

• Διευκόλυνση ανάρρωσης => μείωση τοξικότητας της θεραπείας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:     

✓ Υγιές σωματικό βάρος

✓ Τακτική φυσική δραστηριότητα(>150min/week μέτριας έντασης)

Διατροφικές συμβουλές : 

✓ Αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και προϊόντων ολικής άλεσης

✓ Ασβέστιο : 800-1200 mg/day στον καρκίνο του προστάτη

✓ Προτίμηση γαλακτοκομικών μειωμένων λιπαρών (σε επιθετικό καρκίνο 

προστάτου)

✓ Αύξηση πρόσληψης ω-3 λ.ο. και μείωση ω-6 λ.ο.

✓ Κατανάλωση ύδατος με χαμηλή περιεκτικότητα σε As (<100mg/day)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:     

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της θεραπείας…

✓ Έγκαιρη διάγνωση διατροφικού κινδύνου

✓ Αντιμετώπιση καρκινικής καχεξίας

✓ Ορθή επιλογή οδού σίτισης

✓ Αντιμετώπιση παρενεργειών θεραπείας 

Ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής και να αυξηθεί το προσδόκιμο 
επιβίωσης

✓ Δεν συστήνονται συμπληρώματα γλουταμίνης (ανεπαρκής επιστημονική 
τεκμηρίωση) 

✓ Δεν συστήνονται συμπληρώματα ω-3 λιπαρών οξέων (ανεπαρκής 
επιστημονική τεκμηρίωση) 

• Εκτός από την περίπτωση υποσιτισμού για διατήρηση σωματικού 
βάρους 



Ο Ογκολογικός Ασθενής είναι  προτεραιότητά μας!



Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


