Αβξαάκ Γξαθόπνπινο
Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ
Σί είλαη ν πξνζηάηεο;
Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν
νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ θαη βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην νξζφ
θαη ζε ζηελή επαθή κε απηφ, θάησ απφ ηελ νπξνδφρν θχζηε θαη πεξηβάιιεη ηελ
νπξήζξα, απφ ηελ νπνία εμέξρνληαη ηα νχξα.
Η αθξηβήο ιεηηνπξγία ηνπ πξνζηάηε δελ είλαη πιήξσο εμαθξηβσκέλε,
γλσξίδνπκε φκσο φηη παξάγεη ην γαιαθηψδεο πγξφ πνπ κεηαθέξεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα
θαηά ηελ εθζπεξκάηηζε, θαζψο θαη φηη απνηειεί έλαλ αλαηνκηθφ θαη αλνζνινγηθφ
θξαγκφ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζηεο θαη ηνπ αλψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ απφ
νπξνπαζνγφλα κηθξφβηα.

Ο ξφινο ηνπ πξνζηάηε ηφζν ζηελ ππνγνληκφηεηα, φζν θαη ζηε ζεμνπαιηθή
δπζιεηηνπξγία ηνπ άλδξα είλαη ππνβαζκηζκέλνο. Οη θιεγκνλέο ηνπ πξνζηάηε παίδνπλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ππνγφληκν άλδξα, γηαηί βιέπνπκε ηηο δηαηαξαρέο ζην
ζπεξκνδηάγξακκα, θπξίσο: ζηε γινηφηεηα, ρξφλν ξεπζηνπνίεζεο, αληίδξαζε (pH) θαη
ζηηο ζπγθνιιήζεηο. Μεηά ηε ζεξαπεία γηα πξνζηαηίηηδα βιέπνπκε βειηίσζε ησλ
παξαπάλσ παξακέηξσλ, θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ, θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο κνξθνινγίαο
ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ επηζπκεηή εγθπκνζχλε.
Πηζαλνινγείηαη φηη ε πξνζηαηίηηδα θαηαζηξέθεη ηα έλδπκα θαη ηα ηρλνζηνηρεία ηνπ
αδέλα, πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε γνληκνπνίεζε. Σηε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ε
πξνζηαηίηηδα παίδεη επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν. Σηελ πξφσξε εθζπεξκάηηζε πξέπεη λα
απνθιεηζηεί ε πξνζηαηίηηδα θάλνληαο θαιιηέξγεηα πξνζηαηηθνχ πγξνχ θαη φρη νχξσλ
ή ζπέξκαηνο. Η πξνζηαηίηηδα πξνθαιεί ειιαησκέλε εξσηηθή επηζπκία, δηαηαξαρέο
νξγαζκνχ θαη ζηχζεο, γη’απηφ απαηηείηαη ζσζηφο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο κε δηνξζηθφ
ππεξερνγξάθεκα πξνζηάηνπ.
Οη θπξηφηεξεο παζήζεηο ηνπ πξνζηάηε είλαη: θιεγκνλέο ( πξνζηαηίηηδεο ),
θαινήζεο ππεξπιαζία πξνζηάηνπ ή πξνζηαηηθφ αδέλσκα ή θνηλψο ιεγφκελνο
«πξνζηάηεο» θαη ηέινο ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε.

1. Πξνζηαηίηηδεο
1.1 Τη είλαη;

Η πξνζηαηίηηδα είλαη κία θιεγκνλή ή κηθξνβηαθή ινίκσμε ηνπ πξνζηάηε.
Υπνινγίδεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί άλδξεο ζα παξνπζηάζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα
επεηζφδην πξνζηαηίηηδαο ζηε δσή ηνπο. Άλ πξνζβιεζεί θάπνηνο απφ πξνζηαηίηηδα,
δελ απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζεη θάπνηα άιιε λφζν ηνπ πξνζηάηε. Γελ
είλαη κεηαδνηηθή πξνο ηε ζχληξνθν, θαιφ φκσο είλαη λα απνθεχγνληαη νη επαθέο
θαηά ηελ νμεία θάζε ή έμαξζε ηεο λφζνπ.
Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ εχξεκα είλαη φηη ζηελ Διιάδα πάλσ απφ 45% ησλ αλδξψλ
δελ ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά πξνθπιαθηηθφ θαη έρνπλ ζπρλή πξσθηηθή επαθή, γεγνλφο
πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ησλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ θαη γεληθά
θιεγκνλψλ ηνπ πξνζηάηε, γηαηί ίζσο δελ γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ζηεξνχληαη
ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο.

1.2 Με ηη ζπκπηψκαηα εκθαλίδεηαη;
Η ζπκπησκαηνινγία ηεο πξνζηαηίηηδαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο, γεληθά
φκσο κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη κε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα, ή αθφκα θαη φια απφ ηα
παξαθάησ:
- δπζθνιία, πφλν ή θάςηκν θαηά ηελ νχξεζε
- έληνλε θαη ζπρλή επηζπκία γηα νχξεζε, αθφκα θαη αλ απνβάιινληαη κφλν ζηαγφλεο
- πφλνο ρακειά ζηελ θνηιηά, πίζσ απφ ηνπο φξρεηο, πίεζε ή πφλνο ζην νξζφ θαη γχξσ
απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πξσθηνχ
- πφλνο ζηελ εθζπεξκάηηζε, πξφσξε εθζπεξκάηηζε, ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, απψιεηα
ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο
- ξίγνο, πςειφο ππξεηφο, κπτθνί ή νζηηθνί πφλνη θαη επίζρεζε νχξσλ ( αδπλακία ηνπ
πάζρνληνο λα απνβάιιεη ηα νχξα απφ ηελ θχζηε) – κφλν ζηελ νμεία.

1.3 Πψο γίλεηαη ε δηάγλσζε ηεο πξνζηαηίηηδαο;
Η δηάγλσζε γίλεηαη απφ ην ηζηνξηθφ εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ, ηελ θιηληθή
εμέηαζε ηνπ αζζελνχο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε δαθηπιηθή εμέηαζε, θαζψο θαη κε
θαιιηέξγεηεο νχξσλ θαη πξνζηαηηθνχ πγξνχ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ αζζελή πξηλ
θαη κεηά απφ καιάμεηο ηνπ πξνζηάηε κε ην δάθηπιν ηνπ γηαηξνχ απφ ην νξζφ.
Η έξεπλα ζπκπιεξψλεηαη κε ππεξερνγξαθηθφ έιεγρν ησλ λεθξψλ, ηεο νπξνδφρνπ
θχζηεσο, απαξαηηήησο κε δηνξζηθφ ππεξερνγξάθεκα ηνπ πξνζηάηε θαη
νπξνξννκεηξία..
Η ζσζηή δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ζα νδεγήζεη θαη ζηε δηάγλσζε ηνπ ζσζηνχ
ηχπνπ πξνζηαηίηηδαο, πνπ είλαη θαη ην θιεηδί ζηε ζσζηή ζεξαπεία, ηελ νπνία ζα
πξέπεη λα αθνινπζεί ν αζζελήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θξίλεη ν γηαηξφο θαη ην
νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη αξθεηά καθξχ, αθφκα θαη αλ ληψζεη ηειείσο θαιά θαη δελ
έρεη θαλέλα απνιχησο ζχκπησκα.

1.4 Πνηνί είλαη νη ηχπνη ηεο πξνζηαηίηηδαο θαη πψο αληηκεησπίδνληαη;
Α) Ομεία κηθξνβηαθή πξνζηαηίηηδα
Δίλαη κηα νμεία ινίκσμε, πνπ πξνθαιείηαη απφ βαθηήξηα θαη εηζβάιιεη μαθληθά, κε
πςειφ ππξεηφ, ξίγνο θαη δπζθνιία ζηελ νχξεζε, ελψ κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαη
αηκαηνπξία. Φξεηάδεηαη άκεζε αληηκεηψπηζε θαη ζπλήζσο λνζειεία .

Δίλαη ν ιηγφηεξν ζπρλφο ηχπνο πξνζηαηίηηδαο, πνπ δηαγηγλψζθεηαη θαη
αληηκεησπίδεηαη φκσο θαη πην εχθνια.
Η ζεξαπεία γίλεηαη κε ηε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ ζε πςειέο δφζεηο γηα 7-14 εκέξεο,
αξρηθά ζπλήζσο ελδνθιέβηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε κηθξφηεξεο δφζεηο αληηβηνηηθψλ γηα
θάπνηεο εβδνκάδεο. Παξάιιεια ρνξεγνχληαη ζθεπάζκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πφλνπ θαη ηεο δπζνπξίαο.

Β) Φξφληα κηθξνβηαθή πξνζηαηίηηδα
Καη απηφο ν ηχπνο πξνζηαηίηηδαο πξνθαιείηαη απφ βαθηεξηαθή ινίκσμε, δελ
εηζβάιιεη φκσο μαθληθά φπσο ηελ νμεία κνξθή, κπνξεί σζηφζν λα εκθαλίδεηαη κε
πνιχ ελνριεηηθά ζπκπηψκαηα.
Κάπνηεο θνξέο ε κφλε εθδήισζε είλαη ινηκψμεηο ηεο θχζηεο κε δπζνπξηθά
ελνριήκαηα, πνπ επαλαιακβάλνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα. Μπνξεί φκσο λα
εκθαλίδεηαη θαη κε έλα ή κε θάπνηα απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα.
Πηζαλψο ζε απηφλ ηνλ ηχπν πξνζηαηίηηδαο ππάξρεη θάπνην ειάηησκα ζηνλ
πξνζηάηε, πνπ επηηξέπεη ζηα κηθξφβηα λα κπνπλ ζηελ νπξνθφξν νδφ θαη λα
πξνθαιέζνπλ ινίκσμε.
Η ρξφληα πξνζηαηίηηδα είλαη πην ζπρλή ζε νδεγνχο (λφζνο ησλ ηαμηηδήδσλ), άηνκα
κε θαζηζηηθή δσή θαη ηδηαίηεξα ζε φζνπο έρνπλ πξσθηηθή επαθή ρσξίο πξνθπιαθηηθφ.
Η αληηκεηψπηζε εδψ γίλεηαη κε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα,
6-12 εβδνκάδεο, ζε ζπλδπαζκφ κε αληηθιεγκνλψδε, ε νπνία κπνξεί λα επαλαιεθζεί
θαη κέζα ζην ίδην έηνο, ρσξίο λα θηάζεη πνηέ ζε πιήξε ίαζε, εθ’φζνλ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί πξνζηαηφιηζνη, κφληκεο εζηίεο ρξφληαο θιεγκνλήο θαη απνζηήκαηα,
επξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δηαγλσζζνχλ κφλν κε ην δηνξζηθφ ππεξερνγξάθεκα.
Σθφπηκε ζεσξείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο νχξεζεο κε νπξνξννκεηξία. Σεκαληηθή είλαη ε
ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή θαη νινθιήξσζε ηεο αγσγήο,
αθφκα θαη αλ ηα ζπκπηψκαηα ππνρσξήζνπλ απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ζεξαπείαο.
Βνεζεηηθά κέηξα ζηηο πξνζηαηίηηδεο είλαη: ζπρλή ζεμνπαιηθή επαθή,
εθζπεξκάηηζε, ζεξκά εδξφινπηξα, καιάμεηο πξνζηάηε, απνθπγή θξχνπ ζηελ πεξηνρή
ηνπ πξσθηνχ, πεξηνξηζκφ αιθννινχρσλ πνηψλ, θαπηεξψλ θαγεηψλ, πεξπάηεκα,
γπκλαζηηθή θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δπζθνηιηφηεηαο.

Γ) Φξφληα κε κηθξνβηαθή πξνζηαηίηηδα ή ζχλδξνκν ρξφληνπ ππειηθνχ
άιγνπο
Απνηειεί ην ζπρλφηεξν θαη ιηγφηεξν θαηαλνεηφ επηζηεκνληθά ηχπν πξνζηαηίηηδαο.
Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζε φιεο ηηο ειηθίεο, απφ εθήβνπο έσο ειηθησκέλνπο, ελψ ηα
ζπκπηψκαηα ζπλήζσο θεχγνπλ θαη επηζηξέθνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ελψ κπνξεί
λα είλαη απφ ήπηα έσο βαζαληζηηθά θαη λα πεξηιακβάλνπλ φιν ην εχξνο ηεο
ζπκπησκαηνινγίαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.
Σε απηή ηε κνξθή δελ αλεπξίζθνληαη βαθηεξίδηα ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ
πξνζηζηηθνχ πγξνχ, θαη θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο ζην έληνλν ζηξεοο,
δπζιεηηνπξγία ηνπ απρέλνο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο κε ηελ πξνζηαηηθή νπξήζξα θαη
ηηο κπτθέο ζπζπάζεηο ηεο ππέινπ.
Η ζεξαπεία είλαη θαηά βάζε εκπεηξηθή θαη θαηεπζχλεηαη απφ ηα ζπκπηψκαηα
θπξίσο ηνπ αζζελνχο. Σπλήζσο δνθηκάδεηαη ζπλδπαζκφο αληηβηνηηθψλ θαη
αληηθιεγκνλνδψλ γηα θάπνην δηάζηεκα θαη ζπλερίδεηαη αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε.

Απφ εθεί θαη πέξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε, ζθεπάζκαηα απφ θπηηθά
πξντφληα, θπζηνζεξαπείεο ππειηθνχ εδάθνπο, ζπρλέο καιάμεηο ζηνλ πξνζηάηε θ.ά.

2. Καινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε ( Κ.Τ.Π. )
2.1 Τη είλαη;
Η θαινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε είλαη κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο θαινήζεηο
παζήζεηο ηνπ άλδξα. Λφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνζηάηε πνπ πξνθαιεί,
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απφθξαμε ηεο νπξήζξαο, παξαθψιπζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ
νχξσλ θαη εκθάληζε δηαθφξσλ ζπκπησκάησλ απφ ην θαηψηεξν νπξνπνηεηηθφ
ζχζηεκα, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ θαιείηαη πξνζηαηηζκόο.

2.2 Τη αθξηβψο ζπκβαίλεη θαηά ηελ θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε;
Υπάξρνπλ δχν θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ πξνζηάηε. Σηελ πξψηε θάζε, ν πξνζηάηεο
θηάλεη ζην κέγεζνο ηνπ ελειίθνπ θαη απηφ ζπκβαίλεη θαηά ηελ εθεβεία. Μεηά ηα 25
φκσο αξρίδεη ε δεχηεξε θάζε αλάπηπμεο, θαηά ηελ νπνία ν πξνζηάηεο αξρίδεη λα
κεγαιψλεη θαη πάιη. Απηή ε δεχηεξε θάζε είλαη πνπ νδεγεί ζπρλά ζηελ θαινήζε
ππεξπιαζία θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο.
Λφγσ ηνπ φηη ν πξνζηάηεο πεξηβάιιεηαη απφ κηα ζηηβάδα ηζηνχ πνπ νλνκάδεηαη
θάςα, παξεκπνδίδεηαη ε δηφγθσζή ηνπ πξνο ηα έμσ, νπφηε απμαλφκελνο ν
πξνζηαηηθφο ηζηφο ζηα πιαίζηα ηεο ππεξπιαζίαο, απνθξάζζεη ηελ νπξήζξα θαη
παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή ξνή ησλ νχξσλ ( ζρήκα 2.1 )

ρήκα 2.1
Τν ηνίρσκα ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο ηψξα, πξνζπαζψληαο λα ππεξληθήζεη ηελ
απφθξαμε ηεο νπξήζξαο θαη ην θψιπκα ζηελ νκαιή απνρέηεπζε ησλ νχξσλ, γίλεηαη
παρχ θαη έμσζεί αθφκα θαη φηαλ πεξηέρεη ιίγα νχξα, πξνθαιψληαο ζπρλνπξία. Σηε
ζπλέρεηα ε θχζηε «θνπξάδεηαη» θαη ράλεη ηελ ηθαλφηεηα λα αδεηάδεη ηειείσο. Έηζη,
αξρίδεη θαη παξακέλεη ζηελ θχζηε θάπνηα πνζφηεηα νχξσλ κεηά ηελ νχξεζε, ε νπνία
κάιηζηα απμάλεηαη φζν ε θαηάζηαζε παξακέλεη ρσξίο ζεξαπεία, θαη ηειηθά
θαηαιήγεη ε θχζηε κία ζαθνχια γεκάηε νχξα πνπ δελ κπνξεί λα αδεηάζεη θαζφινπ,
κε ηειηθή ζπλέπεηα αλ παξακειεζεί θη άιιν ε θαηάζηαζε, λα κελ κπνξνχλ ηα νχξα

λα θχγνπλ θαη απφ ηνπο λεθξνχο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε
λεθξηθή αλεπάξθεηα ( Σρήκα 2.2 )

ρήκα 2.2

2.3 Πφζν ζπλεζηζκέλε είλαη ε θαινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε;
Η ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε είλαη ηφζν ζπλήζεο σο κέξνο ηεο γήξαλζεο γηα ηνλ
άλδξα, φζν θαη ηα γθξίδα καιιηά ! Όζν κάιηζηα ν κέζνο φξνο δσήο κεγαιψλεη, ηφζν
απμάλεηαη θαη ε ζπρλφηεηα ηεο Κ.Υ.Π.
Σπάληα πξνθαιεί ζπκπηψκαηα ζε άλδξεο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ, αιιά έλα
πνζνζηφ >50% ησλ αλδξψλ ζηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ θαη έλα πνζνζηφ πνπ θζάλεη θαη
ην 90% αλδξψλ ζηα 70 ή ζηα 80 ηνπο, έρνπλ ζπκπηψκαηα πξνζηαηηζκνχ.

2.4 Με πνηά ζπκπηψκαηα παξνπζηάδεηαη;
Τα ζπκπηψκαηα κε ηα νπνία εθδειψλεηαη ε θαινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε,
εγθαζίζηαληαη ζηαδηαθά θαη επηδεηλψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη γηα φζν ε
λφζνο παξακέλεη ρσξίο ζεξαπεία.
Μπνξεί λα ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηεο νχξεζεο, ή λα ρξεηάδεηαη
ζπξψμηκν, ζθίμηκν γηα λα μεθηλήζεη ε νχξεζε. Παξνπζηάδεηαη επίζεο αδχλακε ή
αξγή ξνή ησλ νχξσλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ελψ κπνξεί θάπνηεο θνξέο ε νχξεζε
λα ζηακαηά θαη λα μαλαμεθηλά (δηαθεθνκκέλε νχξεζε). Ο αζζελήο ζπλήζσο
αλαθέξεη έλα αίζζεκα αηεινχο αδεηάζκαηνο ηεο θχζηεο (απφ ηελ ππνινηπφκελε
πνζφηεηα νχξσλ ), ελψ ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδεηαη θαη ζπρλνπξία, ε νπνία γίλεηαη
ηδηαίηεξα αληηιεπηή θαη ελνριεηηθή ηε λχρηα (λπθηνπξία ). Πνιιέο θνξέο νη αζζελείο
αλαθέξνπλ δπλαηή ή μαθληθή αλάγθε γηα νχξεζε πνπ δελ κπνξνχλ λα ηελ
αλαβάιινπλ, ελψ κπνξεί λα ππάξρεη θαη κηα κηθξή αθνχζηα απψιεηα νχξσλ, θαζψο
επίζεο θαη έλα πνιχ ελνριεηηθφ “ζηάμηκν” κεηά ην ηέινο ηεο νχξεζεο.
Τέινο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε, φηη ηα ζπκπηψκαηα απηά ηνπ
θαηψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ
πξνζηάηε, ζρεηίδνληαη κε δηαηαξαρέο ηεο ζηπηηθήο ιεηηνπξγίαο, εθζπεξκάηηζεο θαη
νξγαζκνχ, νη νπνίεο βειηηψλνληαη θαη απηέο κε ηε ζεξαπεία πνπ ιακβάλεη ν πάζρσλ
γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο Κ.Υ.Π.

Τν κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαζε ή ζνβαξφηεηα ησλ
ζπκπησκάησλ: Βιέπνπκε ζπρλά άλδξεο κε κεγάινπο πξνζηάηεο λα κελ
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε απφθξαμε θαη λα έρνπλ ειάρηζηα ζπκπηψκαηα, ηε ζηηγκή
πνπ άιινη κε κηθξφηεξνπο πξνζηάηεο παξνπζηάδνπλ έληνλα απνθξαθηηθή νχξεζε θαη
ζνβαξή ζπκπησκαηνινγία.
Μεγάιε πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαη ην φηη φπσο είπακε ηα ζπκπηψκαηα
εγθαζίζηαληαη αξγά θαη βαζκηαία, κε απνηέιεζκα ν πάζρσλ λα κελ αληηιακβάλεηαη
ηηο αιιαγέο ζηελ νχξεζή ηνπ θαη λα ηε ζεσξεί θαη « θπζηνινγηθή ». Κάπνηνη κάιηζηα
κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ φηη έρνπλ απνθξαθηηθή νχξεζε, κέρξη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ μαθληθά θάπνηα ζηηγκή φηη ηνπο είλαη αδχλαηνλ λα νπξήζνπλ.
Απηή ε θαηάζηαζε πνπ θαιείηαη νμεία επίζρεζε νχξσλ, είλαη ζπρλή ζε άλδξεο κε
θαινήζε ππεξπιαζία πξνζηάηνπ, θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κεγάιε ιήςε πγξψλ
ζε κηθξφ ρξφλν, απφ έθζεζε ζην θξχν, απφ θαηαλάισζε αιθνφι, θαζψο επίζεο θαη
απφ ρξήζε αληηηζηακηληθψλ , απνζπκθνξεηηθψλ θαη ζπαζκνιπηηθψλ θαξκάθσλ.

2.5 Τη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλ παξακείλεη ρσξίο ζεξαπεία;
Η ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλ αθεζεί ρσξίο ζεξαπεία. Η αδπλακία ηεο θχζηεο λα απνβάιιεη
ηα νχξα ηα νπνία παξακέλνπλ θαη ιηκλάδνπλ, θαζψο θαη ε επίζρεζε ησλ νχξσλ,
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νπξνινηκψμεηο, ηφζν ζην θαηψηεξν νπξνπνηεηηθφ φζν θαη
ζηνπο λεθξνχο, ιηζίαζε ή εθθνιπψκαηα ηεο θχζηεο, ελψ αλ ε θαηάζηαζε παξακείλεη
ρσξίο ζεξαπεία, ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην κπνξεί λα εκθαληζηεί αθξάηεηα νχξσλ
απφ ππεξπιήξσζε, παιηλδξφκεζε νχξσλ ζηνπο λεθξνχο θαη ηειηθά αθφκα θαη
λεθξηθή αλεπάξθεηα.

2.6 Πψο γίλεηαη ε Γηάγλσζε, αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ΚΥΠ;
Η δηάγλσζε μεθηλά απφ ηε ιήςε απφ ην γηαηξφ ελφο πνιχ θαινχ ηζηνξηθνχ, πνπ
πεξηιακβάλεη ηφζν ηα ππνθεηκεληθά ζπκπηψκαηα πνπ πεξηγξάθεη ν αζζελήο θαη ηελ
θαηαγξαθή ησλ νπξήζεψλ ηνπ ( εκεξνιφγηα νχξεζεο ), φζν θαη ην γεληθφηεξν
αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, θαζψο θαη ηε ζπκπιήξσζε θάπνησλ
εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ « ηππνπνίεζε » ησλ ζπκπησκάησλ.
Αθνινπζεί κηα θαιή θιηληθή εμέηαζε ηνπ αζζελνχο, πνπ πεξηιακβάλεη
απαξαηηήησο θαη ηε δαθηπιηθή εμέηαζε, ε νπνία ζεσξείηαη αλαληηθαηάζηαηε, εθφζνλ
καο δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πθή, ηε κνξθνινγία θαη ην κέγεζνο ηνπ
πξνζηάηε. ( Σρήκα 2.3 )

ρήκα 2.3
Γαθηπιηθή εμέηαζε ηνπ πξνζηάηε

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο, πνπ πεξηιακβάλεη:
- Βαζηθφ αηκαηνινγηθφ έιεγρν ( γεληθή αίκαηνο, ζάθραξν, νπξία, θξεαηηλίλε )
- Μέηξεζε ηνπ PSA ( Prostate Specific Antigen ), ην νπνίν είλαη κηα νπζία εηδηθή
γηα ηνλ πξνζηάηε πνπ κεηξάηαη ζην αίκα, θαη απνηειεί εμέηαζε θιεηδί γηα ηελ
έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε ( ζρήκα 2.4 )

ρήκα 2.4
PSA

- Οπξνξννκέηξεζε: ν αζζελήο νπξεί ζε εηδηθή ζπζθεπή, ε νπνία καο δίλεη έλα
δηάγξακκα κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ξνή ησλ νχξσλ, ηνπ φγθνπ ηεο νχξεζεο θαη ηνπ
ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, θάλνληαο έηζη κηα αληηθεηκεληθή
εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ηεο απφθξαμεο ηεο νπξήζξαο απφ ην δηνγθσκέλν πξνζηάηε.
( Σρήκα 2.5 )

ρήκα 2.5
Γηάγξακκα νπξνξννκέηξεζεο

- Έιεγρν ησλ λεθξψλ αιιά θαη ηεο ππνινηπφκελεο πνζφηεηαο νχξσλ κε ππέξερν.
( Σρήκα 2.6)

ρήκα 2.6
Τπεξερνγξαθηθόο έιεγρνο λεθξώλ
θαη ππνινηπόκελεο πνζόηεηαο νύξσλ

- Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κε ην δηνξζηθφ ππεξερνγξάθεκα ηνπ
πξνζηάηε ( Σρήκα 2.7 ) θαη ελδερνκέλσο ηελ νπξεζξνθπζηενζθφπεζε πνπ γίλεηαη γηα
απνθιεηζκφ άιισλ θαηαζηάζεσλ ή γηα ζρεδηαζκφ ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο.

ρήκα 2.7
Γηνξζηθό ππεξερνγξάθεκα πξνζηάηνπ
Όιεο απηέο νη εμεηάζεηο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 1-2 θνξέο ην
ρξφλν φηαλ είλαη ζηαζεξή ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη ελδερνκέλσο πην ζπρλά
φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ελψ εάλ

γίλεη ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε ζηνλ 1ν, 3ν, 6ν, 12ν
κήλα κεηά απφ απηήλ θαη εάλ είλαη φια θαιά ζηε ζπλέρεηα, κία θνξά εηεζίσο.

2.7 Αληηκεηψπηζε ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε
α) Σπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε
Ι - Πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε
Πξνηηκάηαη φηαλ δελ ππαξρνπλ ζπκπηψκαηα, ή φηαλ απηά είλαη ήπηα.
Πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπρλέο επηζθέςεηο, θιηληθή εμέηαζε, αλά έηνο κέηξεζε PSA,
νπξνξννκέηξεζε θαη κέηξεζε ππνινηπφκελεο πνζφηεηαο νχξσλ.

ΙΙ - Φαξκαθεπηηθή αγσγή
Πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ:

1. Φάξκαθα πνπ ραιαξψλνπλ ηνλ απρέλα ηεο θχζηεο θαη έηζη
δηεπθνιχλνπλ ηελ έμνδν ησλ νχξσλ
Τα θάξκαθα απηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Α-αλαζηνιέσλ θαη
θπθινθνξνχλ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε ηηο εμήο εκπνξηθέο νλνκαζίεο: Hytrin,
Maguran, Omnic, Pradif, Xatral
Πξνθαινχλ βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ νχξσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ήδε απφ ηηο
πξψηεο εκέξεο ιήςεο, απνηεινχλ φκσο νπζηαζηηθά ζπκπησκαηηθή θαη φρη νξηζηηθή
ζεξαπεία. Η ιήςε ηνπο πξέπεη λα είλαη καθξνρξφληα. Μπνξεί λα παξνπζηάζνπλ
θάπνηεο παξελέξγεηεο, φπσο δάιε, πνλνθέθαιν, νξζνζηαηηθή ππφηαζε, θαη κεησκέλν
φγθν εθζπεξκάηηζεο

2. Φάξκαθα πνπ κεηψλνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε
Δίλαη νη αλαζηνιείο ηεο 5α-ξεδνπθηάζεο θαη ηα ζθεπάζκαηα πνπ θπθινθνξνχλ
είλαη ην Avodart θαη ην Proscar. Μέζσ ηεο κείσζεο ηνπ φγθνπ ηνπ πξνζηάηε νδεγνχλ
ζε κεξηθή άξζε ηεο απφθξαμεο πνπ απηφο πξνθαιεί θαη ζε βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ
νχξσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ, απαηηείηαη φκσο καθξνρξφληα ιήςε θαη ζπληζηνχλ κία
αηηηνινγηθή, αιιά φρη νξηζηηθή ζεξαπεία ηεο Κ.Υ.Π. Οη παξελέξγεηέο ηνπο
πεξηιακβάλνπλ ζε θάπνην πνζνζηφ κείσζε ηεο libido θαη ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, νη
νπνίεο φκσο ζπρλά είλαη παξνδηθέο θαη αλαζηξέςηκεο.
πλδπαζηηθή αγσγή: Τειεπηαία πξνηείλεηαη ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ
θαξκάθσλ ζε ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε, γηαηί θαίλεηαη λα δίλεη ηα θαιχηεξα δπλαηά
απνηειέζκαηα απφ φηη αλ ρνξεγείηαη ην θάζε θάξκαθν κφλν ηνπ.

Β) Φεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε
Η πην ξηδηθή θαη κφληκε ζεξαπεία ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε είλαη
ε ρεηξνπξγηθή. Καηά ηελ επέκβαζε, αθαηξείηαη κφλν ην εζσηεξηθφ ππεξπιαζηηθφ
ηκήκα ηνπ αδέλα, ην νπνίν είλαη θαη απηφ πνπ πξνθαιεί ηελ απφθξαμε ζηελ νπξήζξα

θαη φια ηα επαθφινπζα πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ. Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αίξεη
ηελ απφθξαμε θαη απνθαζηζηά ηελ αηειή θέλσζε ηεο θχζηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ
ηελ Κ.Υ.Π. Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νη επηθξαηέζηεξεο κέζνδνη .

1. Γηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή ( TUR-P, « αξίδα » )
Απνηειεί ηελ πιένλ θαζηεξσκέλε θαη επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν γηα ηε
ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο Κ.Υ.Π. ( Σρήκα 2.8 )

ρήκα 2.8
Γηνπξεζξηθή
Πξνζηαηεθηνκή

Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζρεδφλ ζε πνζνζηφ 90% γηα ηε
ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ηεο Κ.Υ.Π. Πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο εμσηεξηθή
ρεηξνπξγηθή ηνκή θαη ν ρεηξνπξγφο αθαηξεί ην ππεξπιαζηηθφ ηκήκα ηνπ αδέλα κε έλα
εηδηθφ φξγαλν πνπ νλνκάδεηαη ξεδεθηνζθφπην, δηά κέζσ ηεο νπξήζξαο, φπσο θαίλεηαη
ζην ζρήκα 2.8. Ο πεξηνξηζκφο ηεο κεζφδνπ είλαη φηαλ ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε είλαη
πνιχ κεγάιν, γηαηί ε δηαδηθαζία πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα γηα ηελ απνθπγή επηπινθψλ.
Οη πεξηζζφηεξνη νπξνιφγνη ζπληζηνχλ απηήλ ηε κέζνδν φηαλ είλαη
πξαγκαηνπνηήζηκε, ιφγσ ηνπ φηη είλαη ιηγφηεξν επεκβαηηθή απφ ηελ αλνηθηή
επέκβαζε θαη απαηηεί κηθξφηεξν ρξφλν αλάξξσζεο θαη απνζεξαπείαο.

2. Αλνηθηή πξνζηαηεθηνκή ( δηαθπζηηθή )
Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κίαο ηνκήο ζην θαηψηεξν ηκήκα ηεο θνηιηαθήο ρψξαο
( Σρήκα 2.9 ), απφ φπνπ ν ρεηξνπξγφο κπαίλεη ζηελ νπξνδφρν θχζηε. Σηε ζπλέρεηα
αθαηξείηαη ( εθππξελίδεηαη ) δηα κέζσ ηεο θχζηεο κε ην δάθηπιν ηνπ ρεηξνπξγνχ φιν
ην ππεξπιαζηηθφ ηκήκα ηνπ αδέλα ( Σρήκα 2.10).
Δίλαη πην επεκβαηηθή κέζνδνο θαη κε ειαθξά κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηπινθψλ,
είλαη φκσο θαη απηή πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη γη’ απηφ πξνηηκάηαη ζε πεξηπηψζεηο

πνπ ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε ππεξβαίλεη θάπνηα φξηα, ή φηαλ ππάξρνπλ
εθθνιπψκαηα ή ιίζνη ζηελ θχζηε..

ρήκα 2.9
Σνκή αλνηθηήο πξνζηαηεθηνκήο

Καη νη δχν επηθξαηέζηεξεο ρεηξνπξγηθέο κέζνδνη είλαη απνηειεζκαηηθέο,
ζεσξνχληαη ξηδηθέο ζεξαπείεο γηα ηελ ΚΥΠ θαη είλαη αζθαιείο, κε πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ ζνβαξψλ επηπινθψλ. Οη ζπλήζεηο επηπινθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζε
κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ είλαη ζνβαξέο. Μία επηπινθή γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα
ελεκεξψλνπκε ηνλ αζζελή, θαη πνπ ζπκβαίλεη ζην πιείζην ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ζηηο
δχν κεζφδνπο, είλαη ε παιίλδξνκε εθζπεξκάηηζε ( δελ βγαίλεη ην ζπέξκα θαηά ηελ
εθζπεξκάηηζε πξνο ηα έμσ, αιιά εηζέξρεηαη ζηελ θχζηε ).
Κάπνηεο άιιεο ηερληθέο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κε ζηφρν ηε κηθξφηεξε
λνζεξφηεηα θαη επεκβαηηθφηεηα, ελδείθλπληαη γηα πνιχ κηθξνχο πξνζηάηεο, ή φηαλ ν
αζζελήο δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγείν ιφγσ άιισλ πξνβιεκάησλ, γηα ηελ
αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ.
Αλακέλνληαη σζηφζν πνιιά απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ησλ
Laser θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Κ.Υ.Π., θαζψο έσο ηψξα δίλνπλ ελζαξξπληηθά
απνηειέζκαηα, ρσξίο φκσο λα έρνπλ πεξάζεη ζηελ θαζ’ εκέξα θιηληθή πξάμε.

2.8 Τειηθά, πφηε ζα ρεηξνπξγεζεί έλαο αζζελήο γηα ΚΥΠ;
Σήκεξα, κε ηελ επξεία θαη έγθαηξε εθαξκνγή ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο, πνιχ
ιηγφηεξνη άλδξεο ππνβάιινληαη ηειηθά ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο Κ.Υ.Π. Υπάξρνπλ σζηφζν θάπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ
απφιπηεο ελδείμεηο γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. Απηέο είλαη:
- Η ππνηξνπηάδνπζα επίζρεζε νχξσλ
- Η ππνηξνπηάδνπζα αηκαηνπξία
- Οη ππνηξνπηάδνπζεο νπξνινηκψμεηο
- Η ιηζίαζε θαη ηα εθθνιπψκαηα ηεο θχζηεο
- Παξακειεκέλεο πεξηπηψζεηο, κε ρξφληα επίζρεζε νχξσλ, δηάηαζε ησλ λεθξψλ,
λεθξηθή αλεπάξθεηα
Τέινο, ζρεηηθή έλδεημε γηα ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε κπνξεί λα είλαη θαη ε
παξνπζία ζρεηηθά ζνβαξψλ ζπκπησκάησλ, ρσξίο δηάζεζε απφ ηνλ αζζελή γηα δηα
βίνπ ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ή επηζπκία γηα άκεζε θαη νξηζηηθή ζεξαπεία.

3. Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε
3.1 Πφζν ζπρλφο είλαη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε;
Πξφθεηηαη γηα κία αξθεηά θνηλή κνξθή θαξθίλνπ, θαζψο απνηειεί ηε δεχηεξε
ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ζηνπο άλδξεο κεηά απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ
πλεχκνλα.
Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ
ειηθία. Υπνινγίδεηαη απφ λεθξνηνκηθέο κειέηεο φηη ε ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ είλαη 10%
ζηελ ειηθία ησλ 60, 20% ζηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ, ελψ θαίλεηαη φηη ζηνπο πξνζηάηεο
αλδξψλ 80 εηψλ ππάξρνπλ εζηίεο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 50%!
Σηελ Δπξψπε αλαθέξζεθαλ 123.000 λένη αζζελείο ην 1992 θαη 406.000 λένη
αζζελείο ην 1996. Η Διιάδα είλαη ε πξψηε Μεζνγεηαθή ρψξα ζηε ζπρλφηεηα ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε.
Ο αξηζκφο ησλ ζπγγελψλ ελφο άλδξα πνπ πξνζβιήζεθαλ απφ ΚΠ θαζψο θαη ε
ειηθία εκθάληζεο ηεο λφζνπ ζε απηνχο, είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ
θίλδπλν θάπνηνπ λα αλαπηχμεη θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Γελεηηθέο κειέηεο ζε ΗΠΑ θαη
Σνπεδία έδεημαλ ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο λφζνπ κε βιάβεο ζηα ρξσκνζψκαηα 1,13
θαη17.

3.2 Πφζν απεηιεηηθφο είλαη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε γηα ηε δσή;
Δίλαη έλαο θαθνήζεο φγθνο πνπ ζπλήζσο κεγαιψλεη αξγά ζε ζρέζε κε άιινπο
θαξθίλνπο , θαζψο νη εμαιιαγέο ζηα θχηηαξα κπνξεί λα έρνπλ μεθηλήζεη αθφκα θαη
10 ή θαη 20 ρξφληα πξηλ ν φγθνο θηάζεη ζε ηέηνην κέγεζνο πνπ λα πξνθαιέζεη
ζπκπηψκαηα ζηνλ αζζελή ( θάηη πνπ φκσο δελ ηζρχεη φηαλ αλαπηχζζεηαη ζε κηθξή
ειηθία, θάησ ησλ 55 εηψλ ).
Απφ ηνπο θαξθίλνπο πνπ πξναλαθέξακε φηη απνθαιχπηνληαη ζε λεθξνηνκηθέο
κειέηεο, νη πεξηζζφηεξνη δελ απνηεινχλ πνηέ νπζηαζηηθφ πξφβιεκα. Γελ δίλνπλ νχηε
ζεκεία, νχηε ζπκπηψκαηα θαη δελ επεξξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ αζζελψλ απφ απηνχο απαηηνχλ ζεξαπεία γηα θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, ελψ νη
πεξηζζφηεξνη άλδξεο κε ΚΠ δελ πεζαίλνπλ ηειηθά απφ απηφλ.
Γεληθά, ππνινγίδεηαη φηη έλαο άλδξαο έρεη πηζαλφηεηα πεξίπνπ 16% λα λνζήζεη
απφ ΚΠ, 8% λα αλαπηχμεη ζνβαξά ζπκπηψκαηα απφ ηε λφζν θαη 4% λα πεζάλεη απφ
απηήλ.

3.3 Με πνηα ζπκπηψκαηα παξνπζηάδεηαη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε;
Η λφζνο κπνξεί λα παξακέλεη αζπκπησκαηηθή, ρσξίο δειαδή λα παξνπζηάδεη
θαλέλα ζχκπησκα γηα ρξφληα. Απηφ ζεκαίλεη, φηη εάλ ν αζζελήο δελ ππνβιεζεί ζηνλ
πξνιεπηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη δελ επηζθεθζεί ηνλ νπξνιφγν πξνιεπηηθά, δελ
ζα δηαγλσζζεί ζ’ απηόλ εγθαίξσο ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε.
Όηαλ ηα ζπκπηψκαηα ηειηθά εκθαλίδνληαη, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πάιη δελ
είλαη εηδηθά θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο
ηνπ πξνζηάηε ή ηεο πξνζηαηίηηδαο: δπζθνιία ζηελ νχξεζε, ζπρλνπξία, εηδηθά ηε
λχρηα, αδχλακε ξνή νχξσλ ή δηαθνπηφκελε νχξεζε, πφλνο ή θάςηκν θαηά ηελ
νχξεζε, αίκα ζηα νχξα ή ζην ζπέξκα, πφλνο ζηελ εθζπεξκάηηζε, ελψ ζε πην
πξνρσξεκέλν ζηάδην, νζηηθφο πφλνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζηε κέζε, ζηνπο
κεξνχο θαη ζηε ιεθάλε θαη νθείιεηαη ζε κεηαζηάζεηο ζηα νζηά.

3.4 Πνηα είλαη ηα πηζαλά αίηηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε;
Καη’ αξρήλ λα πνχκε φηη ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ ΚΠ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ θάπνηνο έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ
απηνχο ηνπο παξάγνληεο, έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμεη ην
ζπγθεθξηκέλν θαξθίλν, άξα ζα πξέπεη λα είλαη ζε πηφ εληαηηθή παξαθνινχζεζε γηα
ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη:
- Η ειηθία: κεηά ηα 50 απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ΚΠ
- Η θπιή: Οη Αθξνακεξηθάλνη παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ΚΠ, κε
ηελ εκθάληζε ζε κηθξφηεξε ειηθία θαη ηε ρεηξφηεξε εμέιημε απφ ηηο ππφινηπεο
θπιέο
- Σν νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό φπσο πξναλαθέξζεθε
- Γηαηηεηηθνί παξάγνληεο: δηαηξνθή ηδηαίηεξα πινχζηα ζε ιίπνο κε ρακειή
πνζφηεηα θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
Άιια πηζαλά αίηηα πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ είλαη ε
θαηάρξεζε ζθεπαζκάησλ ηεζηνζηεξφλεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ κε εηδηθνχο,
δηαηαξαρέο ηεο ζρέζεο αλδξνγφλσλ / νηζηξνγφλσλ πξνεξρφκελεο απφ ελδνθξηληθά
αίηηα ή απφ αιθννιηζκφ, θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, ζεμνπαιηθέο ζπλήζεηεο,
θιεγκνλέο ηνπ πξνζηάηε.

3.5 Πψο γίλεηαη ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε;
Η πξνιεπηηθή εμέηαζε γίλεηαη κε ηε δαθηπιηθή εμέηαζε, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
επηπέδσλ ηνπ Δηδηθνχ Πξνζηαηηθνχ Αληηγφλνπ ( PSA ) ζην αίκα θαη ην δηνξζηθφ
ππεξερνγξάθεκα ηνπ πξνζηάηε ( Σρήκα 3.1 ) , ελψ ε δηάγλσζε ηειηθά κπαίλεη απφ
ηε βηνςία ηνπ πξνζηάηε.

ρήκα 3.1: Γηαγλσζηηθή ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε
Κάζε άλδξαο κεηά ηελ ειηθία ησλ 45 εηψλ ζα πξέπεη λα επηζθέπηεηαη ηνλ νπξνιφγν
θαη λα κπαίλεη ζε πξσηφθνιιν πξνιεπηηθήο παξαθνινχζεζεο κε ηηο εμεηάζεηο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, εθηφο θαη αλ έρεη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, νπφηε ζα πξέπεη λα
κπαίλεη λσξίηεξα ζε εληαηηθή παξαθνινχζεζε.
Η εξκελεία θαη ζπρλφηεηα κέηξεζεο ηνπ PSA ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ
εθηίκεζε ηνπ νπξνιφγνπ θαη φρη βάζεη ησλ ηηκψλ πνπ δίλνπλ ηα κηθξνβηνινγηθά
εξγαζηήξηα, θαζψο ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ ζπλερψο θαη εμαξηψληαη θαη απφ ηε
ζπλνιηθή θιηληθή ζπλεθηίκεζε. Δλδεηθηηθά, λα αλαθέξνπκε φηη θάπνηεο κειέηεο

θαηαδεηθλχνπλ πςειή ζπρλφηεηα ΚΠ ζε άλδξεο 50 εηψλ κε ηηκή PSA 2,5 ng/ml, ελψ
έρεη βξεζεί φηη αζζελείο κε PSA θάησ ηνπ 1 ng/ml έρνπλ θαξθίλν ζε πνζνζηό 5%.
Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη δέλ ππάξρεη «θπζηνινγηθή ηηκή» γηα ην PSA θαη ε
εξκελεία ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε θιηληθή ζπλεθηίκεζε απφ ηνλ εηδηθφ, πνπ
είλαη ν νπξνιόγνο.
Η βηνςία ηνπ πξνζηάηε πξαγκαηνπνηείηαη
ππφ δηνξζηθή ππεξερνγξαθηθή
θαζνδήγεζε (Σρήκα 3.2 ). Καηά ηε βηνςία ιακβάλνληαη κε κία εηδηθή ιεπηή βειφλα
12-14 ηεκάρηα πξνζηαηηθνχ ηζηνχ. Αλ ζηελ πξψηε βηνςία δελ αλεπξεζεί θαξθίλνο θαη
ην PSA εμαθνινπζεί λα είλαη πςειφ, ζπληζηάηαη δεχηεξε ή θαη πεξηζζφηεξεο βηνςίεο,
κε πεξηζζφηεξα ηζηνηεκάρηα. Η βηνςία είλαη κηα ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία, ε νπνία
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί αθφκα θαη ζε επίπεδν ηδησηηθνχ ηαηξείνπ ππφ ηηο
θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ( ρνξήγεζε αλαιγεηηθήο θαη θαηάιιειεο αληηβηνηηθήο
αγσγήο ) .

ρήκα 3.2
Βηνςία πξνζηάηε δηα βειόλεο, ππό δηνξζηθή
ππεξερνγξαθηθή θαζνδήγεζε

3.6 Μία πςειή ηηκή PSA ζεκαίλεη πάληα θαξθίλν;
Τν PSA κπνξεί λα βξίζθεηαη απμεκέλν θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο εθηόο ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, δελ επεξεάδεηαη απφ θάπνηνπο ζεξαπεπηηθνχο ή
δηαγλσζηηθνχο ρεηξηζκνχο, ελψ ππνδηπιαζζηάδεηαη φηαλ ν αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο γηα θαινήζε Υπεξπιαζία ηνπ Πξνζηάηε. Οη
θαηαζηάζεηο απηέο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2.
Έρεη εμ’ άιινπ ππνινγηζηεί ζε ζηαηηζηηθέο κειέηεο, ( εδψ αλαθέξεηαη απηή ησλ
Altwein et al ), φηη ππάξρεη ζπζρεηηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ PSA κε ηελ πηζαλφηεηα
χπαξμεο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 3.3., φπνπ θαίλεηαη
θαζαξά φηη κφλν ζε πνιχ πςειέο ηηκέο PSA ( > 50 ), θαη φηαλ δελ ζπλππάξρεη νμεία
εκπχξεηε πξνζηαηίηηδα, κπνξνχκε λα πνχκε κε αξθεηά κεγάιε βεβαηφηεηα φηη
ππάξρεη θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε.
Σε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη ε ηηκή ηνπ PSA, ηα
επξήκαηα ηεο δαθηπιηθήο εμέηαζεο θαη ηνπ δηνξζηθνχ ππεξήρνπ θαη λα ιακβάλεηαη
αλάινγα ε απφθαζε γηα λα ππνβιεζεί ή φρη ν αζζελήο ζε βηνςία. Απηή είλαη θαη ε
κφλε νδφο γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, ε νπνία είλαη θαη θαζνξηζηηθή γηα
ηελ έθβαζε θαη πξφγλσζε ηεο λφζνπ, θαζψο εάλ δηαγλσζηεί έγθαηξα κπνξνχκε λα
κηιάκε θαη γηα καθξνρξόληα επηβίσζε ή αθφκα θαη γηα ίαζε, ελψ εάλ δηαγλσζηεί
έλαο θαξθίλνο φηαλ έρεη δψζεη ήδε κεηαζηάζεηο, έρνπκε θησρφηεξε πξφγλσζε.

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε, φηη θαη νη άλδξεο πνπ έρνπλ ρεηξνπξγεζεί γηα
θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ην PSA θάζε
ρξφλν, γηαηί εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα κε φινπο ηνπο άιινπο λα
αλαπηχμνπλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε!
Πίλαθαο 3.2. Καηαζηάζεηο πνπ επεξξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ PSA θαη θαηαζηάζεηο
θαηά ηηο νπνίεο ην PSA παξακέλεη ζηαζεξό

ή Avodart

Πίλαθαο 3.3 Σηκέο PSA θαη πηζαλόηεηα ύπαξμεο ΚΠ

3.7 Αληηκεησπίδεηαη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε; Πψο; Τη πξφγλσζε έρεη;
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξψηκε δηάγλσζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ ΚΠ, θαζψο
απφ ην ζηάδην ζην νπνίν ζα δηαγλψζνπκε ηε λφζν εμαξηάηαη ηφζν ν ηξφπνο
αληηκεηψπηζεο, φζν θαη ε έθβαζε ηεο λφζνπ γηα ηνλ θάζε αζζελή. Αμίδεη λα
αλαθέξνπκε πάλσ ζε απηφ, κεξηθά γλσζηά παξαδείγκαηα: ν Lawrens Olivier έδεζε
γηα 20 ρξφληα κεηά ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ΚΠ θαη πέζαλε ζε ειηθία 80 εηψλ, ν
Mitteran έδεζε 12 ρξφληα έρνληαο νζηηθέο κεηαζηάζεηο απφ ΚΠ θαη αθνινπζψληαο
θαηάιιειε αγσγή, ελψ ν Frank Zappa θαη ν Telly Savalas πέζαλαλ κέζα ζε 1 ρξφλν
απφ ηε δηάγλσζε ηνπ ΚΠ θαη ζε κηθξή ειηθία ( 52 εηψλ ).
Η αληηκεηψπηζε θαη πξφγλσζε ηνπ ΚΠ εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο,
ην ζηάδην ηεο λφζνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο θαη ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ
φγθνπ ( πνπ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά ην πφζν «θαθνήζεο» είλαη ν φγθνο ).
- Αλ ν θαξθίλνο δηαγλσζηεί ζε αξρηθφ ζηάδην, θαη είλαη εληνπηζκέλνο κέζα ζηνλ
πξνζηάηε, ππάξρνπλ ηξεηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο:
Α) Ρηδηθή πξνζηαηεθηνκή. Πξφθεηηαη γηα κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηά ηελ νπνία
αθαηξείηαη νιφθιεξνο ν πξνζηάηεο καδί κε ηηο ζπεξκαηνδφρεο θχζηεηο θαη ζεσξείηαη
απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο σο ε θαιχηεξε κέζνδνο αληηκεηψπηζεο, αθνχ ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα επηθέξεη αθφκα θαη ίαζε απφ ηε λφζν. Τα ηειεπηαία ρξφληα κε
ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αλαηνκίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηε δηαηήξεζε φζν είλαη
δπλαηφλ ηεο αηκάησζεο θαη ηεο λεχξσζεο ηνπ πένπο, έρνπλ κεησζεί θαηά πνιχ ηα
πςειά πνζνζηά αθξάηεηαο νχξσλ θαη ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξνληαλ
παιηφηεξα, νχησο ψζηε λα απνηειεί πιένλ κία πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή
επέκβαζε κε πνζνζηά αθξάηεηαο < 3% θαη πνζνζηφ ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο < 10%.
Β) Δμσηεξηθή αθηηλνβνιία. Δθαξκφδεηαη θαη απηή ζε επξεία θιίκαθα, ζε αζζελείο
θπξίσο πνπ δελ κπνξνχλ ή πνπ δελ ζέινπλ λα ρεηξνπξγεζνχλ, κε αξθεηά θαιά
απνηειέζκαηα θαη παξφκνηα πνζνζηά επηπινθψλ κε ηε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή.
Γ) Βξαρπζεξαπεία. Γίλεηαη κε εκθχηεπζε κηθξψλ ηεκαρίσλ ξαδηελεξγνχ πιηθνχ
κέζα ζηνλ πξνζηάηε θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν απνηειεί κηα «εζσηεξηθή»
αθηηλνβφιεζε κε ζηφρν ηελ θαηαζηξνθή ηνπ φγθνπ. Καη απηή ε κέζνδνο παξνπζηάδεη
πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Σηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε θάπνην θέληξν
ζηελ Αζήλα θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο ηεο δπζηπρψο είλαη πάξα πνιχ πςειφ.
- Αλ ν θαξθίλνο έρεη πξνρσξήζεη θαη ππάξρνπλ ήδε κεηαζηάζεηο θαηά ηε
δηάγλσζε, ηφηε δελ ζπδεηνχκε γηα ζεξαπεία κε ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαξθίλνπ,
αιιά γηα παξεγνξηθή ζεξαπεία κε νξκνληθνχο ρεηξηζκνχο, πνπ πξνθαινχλ
νπζηαζηηθά έλαλ θαξκαθεπηηθφ επλνπρηζκφ ηνπ αζζελνχο, κε κεδεληζκφ ησλ
αλδξηθψλ νξκνλψλ ζην αίκα, κε ζηφρν ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαξθίλνπ θαη ηελ
επηκήθπλζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο.
- Γηα ην κέιινλ ε έξεπλα ζηξέθεηαη ζε θάπνηα λέα ρεκεηνζεξαπεπηηθά, ζε
αλνζνδηεγεξηηθά θάξκαθα , θαζψο θαη ζηε γνληδηαθή ζεξαπεία.

3.8 Υπάξρνπλ θάπνηα κέηξα πνπ κπνξεί λα πάξεη θαλείο γηα ηελ πξφιεςε
ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε;
Υπάξρνπλ θάπνηεο ηξνθέο νη νπνίεο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη κπνξεί λα βνεζήζνπλ
ζηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε θαη γηα απηφ πξνηείλνληαη λα κπνπλ ζηε
δηαηξνθή καο ( Πίλαθαο 3.4 ). Απφ εθεί θαη πέξα πξνηείλνληαη θάπνηα γεληθά κέηξα,
ηα νπνία βεβαίσο βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε θαη πνιιψλ άιισλ παζήζεσλ, φπσο
ξχζκηζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, απνθπγή θαπλνχ θαη αιθνφι, θαζεκεξηλφ

πεξπάηεκα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα ηελ εκέξα, ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, θαηαλάισζε
θξέζθσλ θαη φρη ζπληεξεκέλσλ ηξνθίκσλ, πγηεηλφ πεξηβάιινλ δηαβίσζεο θαη
εξγαζίαο, απνθπγή έθζεζεο ζε θπηνθάξκαθα.
Πίλαθαο 3.4 Πξνηεηλόκελεο ηξνθέο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ ΚΠ

