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Σύγκριση του καρκίνου του προστάτη 
µε άλλους καρκίνους



Καρκίνος Προστάτη

•Ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα

•Ηλικία > 65, αλλά εµφανίζεται και σε 
νεώτερους

•Οικογενειακό ιστορικό ανδρών µε Ca 
προστάτου και γυναικών µε Ca 
µαστού 

•Σχέση µε αυξηµένα λιπίδια αίµατος, 
παχυσαρκία και έλλειψη άσκησης

•Προστατευτικός ρόλος λυκοπένιου, 
σεληνίου και βιταµίνης Ε



Καρκίνος Προστάτη
Επέκταση



Συµπτώµατα
� Πόνος στη προστατική περιοχή 

� Συχνουρία, ιδίως τη νύκτα

� ∆υσκολία στην ούρηση 

� ∆ιακεκοµµένη ή χαµηλή ούρηση

� Αίµα στα ούρα ή στο σπέρµα 

� Πόνος ή κάψιµο στην ούρηση 

� Ανεπαρκής στύση 

� ∆υσφορία ή πόνος στην εκσπερµάτιση 

� Πόνος στη µέση, τους µηρούς ή τη λεκάνη, 
που επιµένει

ΜΗ Ε∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ-ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑ



Πρόληψη-∆ιάγνωση
Άπαξ ετησίως >50 έτη

∆ΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ PSA



PSA

Γρήγορο test PSA

• To PSA είναι άριστος καρκινικός δείκτης

• Φυσιολογικά < 4

• Επανάληψη κατά έτος

• Επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες

• ∆εν προσπαθούµε να το κατεβάσουµε, 
αλλά να µας δείχνει τη πραγµατικότητα

• Μεταφράζεται µόνο από τον ουρολόγο 
και όχι από το µικροβιολόγο ή τον ασθενή

• Αν είναι ύποπτο χρειάζεται απαραίτητα 
βιοψία προστάτη

• Βοηθά στη παρακολούθηση της 
θεραπείας 



Βιοψία Προστάτου

•Η Βιοψία γίνεται κατευθυνόµενα µε διορθικό υπερηχογράφηµα

•Το αρνητικό αποτέλεσµα δεν αποκλείει τη διάγνωση



Βιοψία Προστάτου

� Ύποπτη DRE µε φυσιολογική τιµή PSA
� PSA   4-10 ή > 10 ng/ml
� FPSA / TPSA 

> 0,19                Φυσιολογικός
0,11 έως 0,19 Αµφίβολος

< 0,11                 Παθολογικός

� Μπορεί να χρειασθεί επανάληψη, εάν το PSA
συνεχίσει να ανεβαίνει

� Αν η εικόνα παραµένει ύποπτη µετά αρνητική 
βιοψία, µπορεί να συνδυασθεί µε διουρηθρική 
προστατεκτοµή για συλλογή περισσότερου 
υλικού

Ενδείξεις για βιοψία



Σταδιοποίηση

Μεταστάσεις στα οστά και 
τους λεµφαδένες

Σπινθηρογράφηµα οστών

Αξονική τοµογραφία

Prostacint scan



ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Εντοπισµένη

Τοπικά 
προχωρηµένη 
νόσος



ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Προχωρηµένη νόσος



Θεραπεία εντοπισµένης  
νόσου

Ριζική Προστατεκτοµή

Κλασσική οπισθοηβική
Περινεϊκή

Λαπαροσκοπική Ροµποτική



Ριζική Προστατεκτοµή

� Αποτελεί το gold standard της θεραπείας της 
εντοπισµένης νόσου

� Μακροχρόνια επιβίωση ελεύθερης νόσου

� Αφαίρεση της νόσου από τον οργανισµό

� Ασφαλής σε έµπειρα χέρια

� Προβλήµατα: Παροδική ακράτεια ούρων

Μόνιµη ακράτεια ούρων 10%

Μόνιµη ανικανότητα 65%-95%



Θεραπεία εντοπισµένης  
νόσου

Εξωτερική ακτινοθεραπεία Βραχυθεραπεία

• Ικανοποιητικά τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

• Αποφυγή χειρουργικής επέµβασης επί επιθυµίας ή αντένδειξης

• ∆εν αφαιρείται η νόσος

• ∆ε στερούνται επιπλοκών



Θεραπεία τοπικά 
προχωρηµένης νόσου

•Βραχυθεραπεία + εξωτερική ακτινοθεραπεία (T3) ?

•Ριζική Προστατεκτοµή (pT3) + τοπική ακτινοθεραπεία ? + µερικό 
ανδρογονικό αποκλεισµό ? + µόνο παρακολούθηση ?



Θεραπεία µεταστατικής 
νόσου

Πλήρης ανδρογονικός αποκλεισµός

Αντιµετώπιση επιπλοκών (επίσχεση, αιµατουρία, οστικό 
άλγος)

∆ιάρκεια ζωής Περίπου 18 µήνες



θεραπεία 2ης γραµµής

Η εξέλιξη νέων µορφών χηµειοθεραπείας σε συνδυασµό µε 
θεραπείες αντιµετώπισης των οστικών µεταστάσεων δίνει νέες 
ελπίδες στην αντιµετώπιση ακόµη και των προχωρηµένων και 
µεταστατικών µορφών προστατικού καρκίνου και πολλές µελέτες 
τρέχουν επάνω σ’ αυτό το τοµέα



ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ



Νευροπροστατευτική ριζική   
προστατεκτοµή

Η διατήρηση των αγγειονευρωδών δεµατίων κατά τη ριζική 
προστατεκτοµή, εφόσον δεν επηρεάζεται το ογκολογικό 
αποτέλεσµα, µειώνει σηµαντικά την εµφάνιση ανθεκτικής στα 
χάπια στυτικής δυσλειτουργίας (40%-70% Walsh vs US registry )



Πεϊκές προθέσεις
� Προθέσεις ενός τµήµατος 

(ηµιάκαµπτες), δύο και τριών 
τµηµάτων 
(εύκαµπτες,inflatable)

� Τοποθετείται εύκολα 
χειρουργικά µε επισκληρίδιο 
αναισθησία και µε 
πεοοσχεϊκή τοµή, όπoυ 
µπορεί να συνδυασθεί µε τη 
τοποθέτηση τεχνητού 
σφιγκτήρα για τη θεραπεία 
της συνυπάρχουσας 

ακράτειας (RP)



Πλεονεκτήµατα πεϊκών 
προθέσεων

� Αυθόρµητη, σκληρή 
στύση

� Αποφυγή παρενεργειών 
φαρµακοθεραπείας

� ∆ιάρκεια στύσης

� Μη αντιληπτή από τη 
σύντροφο

� Φυσιολογική ηδονή και 
εκσπερµάτιση

� Ασφαλής

� Μόνιµο υλικό



Μειονεκτήµατα πεϊκών   
προθέσεων

� Κίνδυνος µόλυνσης 
προσθετικού υλικού 
1%-3%

� Μηχανική βλάβη

� Πλήρης ανικανότητα σε 
περίπτωση αφαίρεσης

� Κόστος

� Κανόνες ασηψίας, υλικό 
µε επικάλυψη 
αντιβιοτικού στρώµατος

� Καλύπτεται από τις 
ασφάλειες ως 
εµφύτευµα

� Εύκολη αντικατάσταση 
τµήµατος ή ολόκληρου 
του υλικού, εγγύηση εφ 
όρου ζωής

V
S



Μηχανική αξιοπιστία Προτίµηση ασθενών

Πεϊκές προθέσεις: Αξιοπιστία 
και προτίµηση



Ακράτεια µετά ριζική 
προστατεκτοµή

Τεχνητός σφιγκτήρας

Ταινία AdVance



Ακράτεια µετά ριζική προστατεκτοµή: 
Τεχνητός σφιγκτήρας

•Εύκολη αντιµετώπιση σε 

έµπειρα χέρια

•Λύνει τελείως το πρόβληµα

•Ασφαλές

•Καλύπτεται από τα ταµεία και 

από εφόρου ζωής εγγύηση εάν 

χαλάσει

•Μακρόχρονη διάρκεια 

λειτουργίας

•Αντικαθίσταται εύκολα

•Μπορεί να τοποθετηθεί 

ταυτόχρονα µε τη πρόθεση για 

θεραπεία ακράτειας και 

ανικανότητας





H ζωή παύει, όταν πάψουµε να ζούµε

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


