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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

•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



Σταδιοποίηση

Μεταστάσεις στα οστά και 
τους λεµφαδένες

Σπινθηρογράφηµα οστών

Αξονική τοµογραφία

Prostacint scan



Καρκίνος ουροδόχου κύστεως

•ΗΠΑ: 4ος στους άνδρες και 8ος στις 
γυναίκες

•EE: 3ος στους άνδρες

•Επίπτωση ΗΠΑ: 57500/έτος

•ΕΕ: 120000/έτος

•12500 Θάνατοι ετησίως ΗΠΑ

•ΕΕ: 35000/έτος



Προδιαθεσικοί παράγοντες

� Κάπνισµα

� Χρόνια απόφραξη ούρων 
(παραµεληµένος προστάτης)

� Χρόνιος ερεθισµός της κύστης (χρόνια 
λόιµωξη, λιθίαση, χρόνια χρήση 
καθετήρα)

� Επαγγελµατική έκθεση σε καρκινογόνα 
(χρώµατα)



Παρουσίαση

� Οποιαδήποτε ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ πρέπει να 
ελέγχεται από τον ουρολόγο προς 
αποκλεισµό καρκίνου, ιδιαίτερα, όταν 
είναι ανώδυνη

� Ερεθιστική ούρηση (Συχνουρία, 
δυσουρία, πόνος)



Πρόληψη

� ∆ιακοπή προδιαθεσικών 
παραγόντων

� Τακτικός έλεγχος 
οµάδων υψηλού 
κινδύνου µε ανώδυνες 
τεχνικές

� Παρακολούθηση µε 
κυστεοσκόπηση και 
ειδική κυτταρολογική 
ούρων των ασθενών µε 
καρκίνο κύστης

� Έλεγχος από ουρολόγο 
οποιασδήποτε 
αιµατουρίας

BTA test

ούρων NMP 22 test

ούρων



∆ιάγνωση-Κυστεοσκόπηση



Σταδιοποίηση µετά από 
διουρηθρική αφαίρεση και 
βιοψία



Καρκίνος νεφρού

•Ο καρκίνος του νεφρού 
είναι λιγότερο συχνός από 
το προστάτη και τη κύστη

•Ανακαλύπτεται συχνά 
τυχαία από 
υπερηχογράφηµα, που 
γίνεται για άλλο λόγο

•Ύπουλος-καθυστερεί να 
δώσει συµπτώµατα

•Λόγω της θέσης του 
εύκολα επεκτείνεται σε 
ζωτικά όργανα



Παρουσίαση

� Αιµατουρία

� Πόνος 

� Ψηλαφητή µάζα

� Πυρετός

� Κοιλιακά άλγη

� Οστικά άλγη

� ΚΑΝΕΝΑ



SOS-Πρόληψη

� ∆εν υπάρχουν συνήθεις 
προδιαθεσικοί 
παράγοντες εκτός ίσως 
από την 
υπερκατανάλωση 
αναλγητικών

� Το υπερηχογράφηµα 
κοιλιάς είναι απλή και 
εύκολη εξέταση, που 
πρέπει να γίνεται 
προληπτικά ανά έτος

� Σε κάθε αιµατουρία 
πρέπει να ελέγχεται και 
το ανώτερο 
ουροποιητικό



∆ιάγνωση-σταδιοποίηση

Αξονική τοµογραφία Μαγνητική τοµογραφία



Καρκίνος όρχεων

� Νόσος των νέων (20-35 ετών)

� Σηµαντικός προδιαθεσικός παράγοντας 
είναι η κρυψορχία

� Συσχέτιση µε υπογονιµότητα



Παρουσίαση

� Ανώδυνη σκληρή διόγκωση

� Σπάνια πόνος ή δυσφορία



∆ιάγνωση

Υπερηχογράφηµα οσχέου Αξονική τοµογραφία 
οπισθοπεριτοναϊκού 
χώρου

Καρκινικοί δείκτες 



Μεταστάσεις

Λεµφαδένες Πνεύµονες Αλλού



Πρόληψη

� Αυτοεξέταση στο ντους

� Αποκατάσταση της κρυψορχίας 
έγκαιρα στη παιδική ηλικία

� Ορχεκτοµή κρυψόρχη µετά τη παιδική 
ηλικία



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


