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Ποια είναι η λειτουργία του 
προστάτη?



Ποια είναι η φυσιολογική λειτουργία του προστάτη 
αδένα ?

Ο προστάτης κατά την εκσπερμάτιση παράγει υγρά (PSA) τα οποία ρευστοποιούν το 
σπέρμα και βοηθούν στην γονιμοποίηση των ωαρίων



Ποιες είναι οι παθήσεις του προστάτη?

 Παθήσεις προστάτη

 Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη

 Προστατίτιδα

 Καρκίνος προστάτη



Συμπτώματα που υποδηλώνουν πάθηση του προστάτη

 Δυσκολία ή πόνος κατά την ούρηση

 Συχνοουρία,νυκτουρία (όταν ξυπνάμε για να ουρήσουμε)

 Δυσκολία να συγκρατήσουμε τα ούρα μας όταν 
αισθανόμαστε την τάση για ούρηση

 Πόνο στο κάτω μέρος της κοιλίας 

 Ανεξήγητη απώλεια βάρους

 Αίμα στα ούρα ή στο σπέρμα

 Δυσκολία στη στύση

 Επίμονο πόνο στα κόκαλα της μέσης 



Ο καρκίνος προστάτου είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες και η δεύτερη 
αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες



Ποιοι άνδρες έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο 
προστάτη?

Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο προστάτη

 ΗΛΙΚΙΑ

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 ΦΥΛΗ

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ???



Αιτιολογία καρκίνου προστάτη

Ηλικία

 Ο ισχυρότερος παράγων κινδύνου για την ανάπτυξη CaP

 Η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του προστάτη 
αυξάνεται με την ηλικία χωρίς να υπάρχει σαφές ηλικιακό 
όριο εμφάνισης 

 Είναι χαρακτηριστική η λογαριθμική αύξηση της 
επιπτώσεως με τα χρόνια

 Η διάγνωση στους περισσότερους ασθενείς γίνεται >65 
έτη

 Στις ΗΠΑ ο μέσος όρος ηλικίας που γίνεται η διάγνωση 
είναι 71 για τους λευκούς και 69 για τους μαύρους

 Μέσος όρος ηλικίας θανάτου : μεταξύ 75 και 80 ετών



Ο καρκίνος προστάτη εμφανίζεται κυρίως 
σε ηλικιωμένους άνδρες



Αιτιολογία καρκίνου προστάτη

Οικογενειακό ιστορικό

➢ Με ένα συγγενή α’ βαθμού η 
πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος 
καρκίνο προστάτου αυξάνεται 
κατά 2 φορές σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό

➢ Με δυο συγγενείς α’ βαθμού 
αυξάνεται κατά 5 φορές

➢ Με τρεις συγγενείς αυξάνεται 
κατά 11 φορές 



Αιτιολογία καρκίνου προστάτη

Διατροφικοί παράγοντες ???

 Διατροφή-Ευεργετική 
επιδραση:

Σόγια (φυτο-οιστρογόνα)

 Πράσινο τσάι

 Φρούτα και λαχανικά 
(λυκοπένη)

 Βιταμίνη Ε

 Γενετικά τροποποιημένες 
τροφές

 Μεσογειακή διατροφή

 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ = ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Πώς γίνεται η διάγνωση του 
καρκίνου του προστάτη?



Δακτυλική εξέταση

PSA

Διορθρικό

υπερηχογράφημα 

προστάτου 



Δακτυλική εξέταση 



PSA (Prostate Specific Antigen)
Ειδικό προστατικό αντιγόνο

 Είναι μία γλυκοπρωτείνη που παράγεται από τα προστατικά αδένια και 
υπάρχει στο αίμα και στο σπέρμα και χρησιμεύει για την ρευστοποίηση του 
σπέρματος

 Την μετράμε σε εξέταση αίματος

 Είναι δείκτης ειδικός του οργάνου και όχι μίας συγκεκριμένης πάθησης

 Μπορεί να ανευρεθεί αυξημένο σε :

➢ Καρκίνο προστάτη

➢ ΚΥΠ

➢ Φλεγμονές του προστάτη

➢ Χειρισμούς στον προστάτη (μάλαξη, βιοψία, κυστεοσκόπηση κτλ)



Ποια τιμή του PSA πρέπει να θεωρείται 

φυσιολογική και ποια παθολογική;



PSA 
Φυσιολογικά όρια διακύμανσης

 Η τιμή του PSA είναι μια συνεχόμενη παράμετρος.

 Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα 
να έχουμε PCa.

 Επομένως δεν υπάρχει χαμηλότερη τιμή για βιοψία ή και ανώτερη 
φυσιολογική τιμή.

 Ωστόσο σε διάφορες μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί συχνότερα
τιμές οι τιμές PSA 2,6ng/ml ή και 4 ng/ml για την διενέργεια 
βιοψίας.



Τιμές PSA σχετιζόμενες με την ηλικία
Ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα?

 Σκοπός: Να αυξηθεί η ευαισθησία ανίχνευσης στις νεότερες ηλικίες και η 
ειδικότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες

 40-49 0-2.5ng/ml 

 50-59 0-3.5ng/ml 

 60-69 0-4.5ng/ml 

 70-79 0-6.5ng/ml
Oesterling JE et al, JAMA, 1999;54(5):860-4



Τι εξετάσεις πρέπει να κάνω όταν γίνει η διάγνωση 
του καρκίνου ?

 Οι απεικονιστικές εξετάσεις γίνονται για να διαπιστώσουμε 
το στάδιο της νόσου (Δηλαδή αν η νόσος είναι 
εντοπισμένη στον προστάτη ή έχει ξεφύγει και έχει δώσει 
μεταστάσεις στους λεμφαδένες και τα οστά.)

-Αξονική ή Μαγνητική άνω και κάτω κοιλίας 

- Σπινθηρογράφημα οστών



Θεραπεία καρκίνου προστάτη

 Η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο

 Στα αρχικά στάδια γίνεται ενεργός παρακολούθηση, 
χειρουργείο ή Ακτινοβολία

 Σε πιο προχωρημένα στάδια γίνεται συνδυασμός των 
παραπάνω θεραπειών

 Σε αρκετά προχωρημένα/μεταστατικά  στάδια γίνεται 
Χημειοθεραπεία και νεότερες ορμονικές θεραπείες



Αρχικό Στάδιο
Κλινικά εντοπισμένος Καρκίνος Προστάτη

Θεραπευτικές επιλογές

 Ενεργός παρακολούθηση- Σε ασθενείς με αρχικά στάδιο νόσου

 Χειρουργείο-Ριζική προστατεκτομή

- Οπισθοηβική

- Περινεική

- Λαπαροσκοπική

- Ρομποτική

 Ακτινοθεραπεία

- Εξωτερική ακτινοθεραπεία

- Ενδοιστική εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων-Βραχυθεραπεία

 Ορμονική θεραπεία ?



Πως θεραπεύεται ο καρκίνος του προστάτη?



Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική μέθοδος
Ανοιχτό , Λαπαροσκοπικό , Ρομποτικό χειρουργείο??

 Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ όσον αφορά το ογκολογικό 
αποτέλεσμα ή τα ποσοστά επιπλοκών μεταξύ των 
διαφόρων μεθόδων.

 Στο λαπαροσκοπικό και το ρομποτικό χειρουργείο έχουμε 
μικρότερη απώλεια αίματος , μικρότερο μτχ πόνο, 
μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο και ταχύτερη 
επάνοδο στην εργασία.

 Αλλά πολύ υψηλότερο κόστος….



Επιπλοκές από τις θεραπείες για τον καρκίνο του 
προστάτη

 Ακράτεια των ούρων

- Συνήθως είναι παροδική και βελτιώνεται με την πάροδο 
του χρόνου

 Στυτική δυσλειτουργία 

- Μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την βοήθεια φαρμάκων



Τι κάνω όταν η νόσος υποτροπιάσει?

 Η παρακολούθηση γίνεται κυρίως με τις τιμές του PSA 
μετά την αρχική  θεραπεία.

 Ανάλογα με την αρχική θεραπεία μπορούμε να κάνουμε 
χειρουργείο , ΑΚΘ , ή ορμονική θεραπεία



Σε ποιά ηλικία πρέπει να ξεκινάει ο άνδρας την 
μέτρηση του PSA

 Όλοι οι άνδρες πρέπει να μετράνε το PSA μετά την ηλικία των 50
ετών τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και να συμβουλεύονται τον 
ουρολόγο τους.

 Οι άνδρες που έχουν στην οικογένεια τους πατέρα ή αδελφό με 
καρκίνο προστάτη θα πρέπει να μετράνε το PSA από την ηλικία 
των 45 ετών.

 Θα πρέπει να επισκεπτόμαστε οπωσδήποτε ουρολόγο αν το PSA 
μας είναι μεγαλύτερο από 4 ή εάν έχει αυξηθεί σημαντικά από την 
προηγούμενη μέτρηση του.



Τι μπορούμε να κάνουμε για να 
ελαττώσουμε τις πιθανότητες 

καρκίνου προστάτη?
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Η ουροδόχος κύστη είναι ένας σάκος στο κάτω μέρος 
της κοιλίας όπου συλλέγονται τα ούρα που 

παράγονται από τα νεφρά μέχρι την στιγμή της 
ούρησης



Αναπαράσταση μοντέλου ουροδόχου κύστεως



Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως

Είναι συχνός ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως ?



Επιδημιολογία

 2ος σε συχνότητα στο ουροποιογεννητικό
 4ος σε συχνότητα εμφάνισης στον άνδρα και 10ος στις γυναίκες
 2.3% των νεοπλασιών του ανθρώπου
 Υπεύθυνος για το 3.5% των θανάτων από καρκίνο
 Εμφανίζεται στην 6η-7η δεκαετία της ζωής
 Ανδρες : Γυναίκες  3 : 1
 Λευκοί : Μαύρους  2:1
 Ο καρκίνος της κύστεως αυξήθηκε κατά 36% την τελευταία 10ετία 

ενώ η θνητότητα ελαττώθηκε κατά 8%.



Παράγοντες κινδύνου
 Κάπνισμα  30-50%

 Επαγγελματική έκθεση σε 
καρκινογόνα ( 15-35%) Χημικά, 
χρωστικές, ελαστικά, 
πετρελοειδή, δέρματα, βαφές

 Αρωματικές Αμίνες : 2-
ναφθυλαμίνη, 4-αμινοβι-
βιφενύλη, βενζιδίνη, 
διχλωροβενζιδίνη, ορθοτολιδίνη

 Φάρμακα : κυκλοφωσφαμίδη, 
χλωροναφαζίνη, φαινακετίνη

 Χρόνιος ερεθισμός 
ουροθηλίου: λοιμογόνοι 
παράγοντες  ( σχιστοσωμίαση),  
χρόνια φλεγμονή (νιτροζαμίνες), 
καθετήρες, λιθίαση



Κάπνισμα και καρκίνος κύστης 



Κάπνισμα και καρκίνος κύστης 

30-60 % των περιπτώσεων
Άμεση συνάρτηση με τον 
• χρόνο καπνίσματος

• τον αριθμό τσιγάρων

• και την ηλικία έναρξης.



Κάπνισμα και καρκίνος κύστης

Το ρίσκο για την ανάπτυξη CA 
κύστεως στους καπνιστές σχεδόν 
τριπλασιάζεται

Και παραμένει διπλάσιο
στους πρώην καπνιστές 

Υποδιπλασιάζετε 4 χρόνια
μετά την διακοπή του 
καπνίσματος



Έκθεση σε οργανικές ενώσεις 
στον εργασιακό χώρο

20-30 % των περιπτώσεων

Αρυλαμίνες

Αρωματικές αμίνες

Βαφές  μία φορά τον μήνα αυξάνουν την 
πιθανότητα εμφάνισης κατά 2 φορές



Ακτινοθεραπεία

J Urol. 2008 Nov: 180:2005-9; 

Πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου της κύστης σε ασθενείς

Με καρκίνο του προστάτη

1. 0.9 μετά από Ρ.Π    1.1 μετά από ΒΤ

2. 1.4 μετά από ΕΒRΤ

Χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα να αναπτυχθεί καρκίνος κύστης

Στενό follow up σε νέα κυρίως  άτομα



Συμπτώματα και σημεία

 Ανώδυνη μακροσκοπική  αιματουρία  ( 85-95%)

 Κυστικά ενοχλήματα : συχνουρία, δυσουρία , έπειξη

 Ψηλαφητή μάζα στην αμφίχειρη εξέταση σε μεγάλους διηθητικούς 
όγκους

 Οστικά άλγη, οσφυικό άλγος από προχωρημένη νόσο, 
λεμφοίδημα.

 Γενικά συμπτώματα επί μεταστατικής νόσου



Κλινική εικόνα του καρκίνου της κύστεως
Πώς έρχεται ένας ασθενής που έχει καρκίνο της κύστεως ?

Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι το αίμα στα ούρα

Κάθε ασθενής άνω των 45 ετών και ιδιαίτερα καπνιστής με 
αίμα στα ούρα θεωρείται ύποπτος για καρκίνο στην κύστη 

μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου



Διαγνωστικές μέθοδοι καρκίνου κύστεως

• Απεικονιστικές Μέθοδοι

Υπερηχογράφημα

ΕΦ Ουρογραφία

• Κυτταρολογική εξέταση ούρων

• Ουρηθροκυστεοσκόπηση

• Προσδιορισμός καρκινικών δεικτών στα ούρα



Καρκίνος Κύστεως : Υπερηχογράφημα



Ουρηθροκυστεοσκόπηση

• ‘ gold standard’ στην διάγνωση και παρακολούθηση του 
καρκίνου της κύστεως

• Επεμβατική μέθοδος - Δυσανεξία ασθενούς

• Επιπλοκές

• Μπορεί να διαφύγουν όγκοι λόγω θέσεως ή όταν δεν είναι 
μακροσκοπικά ορατοί

• Η συχνότητά της μπορεί να σχεδιάζεται  με  βάση τα 
χαρακτηριστικά του όγκου



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ



Στάδια του καρκίνου της κύστεως
Τοπική ή μεταστατική νόσος



Στάδια της νόσου
Μέθοδοι σταδιοποίησης

➢ ΕΦ Πυελογραφία

➢ Υπερηχογράφημα

➢ Αξονική Τομογραφία

➢ ΜRI

➢ Σπινθηρογράφημα οστών

➢ Α / α Θώρακος

➢ Αμφίχειρη εξέταση υπό νάρκωση

➢ Κυστεοσκόπηση και διουρηθρική εκτομή του όγκου



Καρκίνος Κύστεως : Μαγνητική Τομογραφία



Θεραπεία των όγκων της κύστεως
Ανάλογα με το στάδιο της νόσου

 Χειρουργική θεραπεία

➢ Διουρηθρική εκτομή

➢ Ριζική αφαίρεση της κύστης – εκτροπή των ούρων

 Ακτινοθεραπεία

 Χημειοθεραπεία 



Αντιμετώπιση των επιφανειακών όγκων της κύστεως
Διουρηθρική εκτομή (TUR-BT) του όγκου της κύστης



Χειρουργική αφαίρεση της κύστης για 
προχωρημένα στάδια



Πρόληψη του καρκίνου της κύστης



Επιδημιολογία του νεφρικού καρκίνου

 Αποτελεί το 2-3% των κακοήθων νεοπλασμάτων που 
εμφανίζονται στον ενήλικα

 Αποτελεί νόσο που εμφανίζεται κυρίως από την 6η έως την 8η

δεκαετία της ζωής με μέση ηλικία εμφάνισης τα 64 έτη

 Υπεροχή στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες (3:2).

 Εμφανίζεται πιο συχνά στις  Δυτικές χώρες.

 Διεθνής και Ευρωπαϊκή ετήσια αύξηση της εμφάνισης στο 2%.

 Το 2012 στην ΕΕ διαγνώσθηκαν 84400 ασθενείς με Ca νεφρού και 
οι θάνατοι από τη νόσο ήταν περίπου 34700.



Επιδημιολογία στην Ελλάδα 



Επιδημιολογία του νεφρικού καρκίνου
 Λόγω της ευρείας χρήσης u/s και CT ο αριθμός των RCC που 

διαγιγνώσκονται τυχαία έχει αυξηθεί και περίπου 50% των νεφρικών 
μαζών ανευρίσκονται πλέον τυχαία . 

 Κατά την διάγνωση 32,1% είναι σταδίου Τ3 και 1,7% σταδίου Τ4.

Karakiewicz et al,Eur Urol,2008

 20-40% των ασθενών που θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση 
για κλινικά εντοπισμένη νόσο θα αναπτύξουν τελικά μεταστάσεις 
μετά την νεφρεκτομή.

Janzen NK et al. Urol Clin North Am 2006



Προδιαθεσικοί παράγοντες εμφάνισης
καρκίνου του νεφρού

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ



Ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν με τη διάγνωση του 
καρκίνου του νεφρού?

 Αξονική ή Μαγνητική άνω κάτω κοιλίας

 Μερικές φορές χρειάζεται να γίνει και Αξονική θώρακος 
και σπινθηρογράφημα νεφρών



Θεραπεία του καρκίνου του νεφρού

 Η αρχική θεραπεία κάθε καρκίνου του νεφρού είναι το 
χειρουργείο ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου ακόμα 
και όταν έχουμε μεταστάσεις !!

 Σε ύπαρξη μεταστάσεων μετά το χειρουργείο γίνεται 
επικουρική θεραπεία 

 Το χειρουργείο μπορεί να είναι ανοιχτό , λαπαροσκοπικό ή 
ρομποτικό 

 Σε μικρούς όγκους μπορεί να γίνει μερική αφαίρεση του 
νεφρού



Χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του νεφρού 
Ριζική ή Μερική Νεφρεκτομή 



5- ετής επιβίωση – Ανάλογα με το 
στάδιο της νόσου

 Στάδιο Ι            90-100%

 Στάδιο ΙΙ           75- 95%

 Στάδιο ΙΙΙ          60- 70%

 Στάδιο IV 15- 30% 



ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ ΣΑΒΒΑ


