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Τι ονομάζουμε προστάτη και πoιός 

ο ρόλος του.
Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας των αρσενικών 

θηλαστικών, περιλαμβανομένων και των ανδρών, που 
βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και περιβάλλει την 
ουρήθρα δηλαδή το σωληνάκι που μεταφέρει τα ούρα στο 
εξωτερικό περιβάλλον από την ουροδόχο κύστη μέσω του 
πέους. Το βάρος του προστάτη είναι περίπου 15 γραμμάρια και πέους. Το βάρος του προστάτη είναι περίπου 15 γραμμάρια και 
έχει σχήμα καρυδιού.

Ο προστάτης περιέχει μερικούς ομαλούς μυς που βοηθούν 
στην αποβολή του σπέρματος κατά τη διάρκεια της 
εκσπερμάτωσης. Ο ρόλος του προστάτη είναι να παρέχει ένα 
μέρος του υγρού που είναι απαραίτητο για την εκσπερμάτωση. 
Το υγρό αυτό βοηθά στη μεταφορά και τη διατροφή του 
σπέρματος.



Ο προστάτης σε φυσιολογικά 

πλαίσια



Τι ονομάζουμε καρκίνο του 

προστάτη
Ο καρκίνος του προστάτη είναι η ανάπτυξη καρκινικών 

κυττάρων στον αδένα αυτόν. Τα καρκινικά κύτταρα 
πολλαπλασιάζονται πολύ πιο γρήγορα από τα φυσιολογικά 
κύτταρα, «αρνούνται» να πεθάνουν, και έτσι, η ολοένα 
αυξανόμενη συγκέντρωσή τους δημιουργεί όγκους. Επιπλέον, αυξανόμενη συγκέντρωσή τους δημιουργεί όγκους. Επιπλέον, 
τα καρκινικά κύτταρα έχουν την δυνατότητα να μεταφέρονται 
σε άλλα σημεία του σώματος (κάνουν μετάσταση) και να 
καταστρέφουν τα υγιή κύτταρα. 



Ο καρκίνος του προστάτη



Ποιες είναι οι αιτίες

Τα αίτια του προστατικού καρκίνου παραμένουν 
άγνωστα. Αλλά κάποιοι παράγοντες έχουν συσχετιστεί με 
αυτόν:

•Kάπνισμα
•Οικογενειακό ιστορικό (εμφάνιση καρκίνου προστάτη σε 

συγγενικό πρόσωπο 1ου βάθμου αύξάνει τις πιθανότητες συγγενικό πρόσωπο 1ου βάθμου αύξάνει τις πιθανότητες 
εμφάνισης κατά 2-8%)
•Ηλικία (όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο πιο συχνός είναι 

καρκίνος)
•Ηλικία έναρξης σεξουαλικής δραστηριότητας (όσο πιο 

νωρίς, τόσο αυξημένη η πιθανότητα καρκίνου του προστάτη)
•Αφρικανική φυλή (πιο ευάλωτη στην εμφάνιση του 

καρκίνου του προστάτη)



Συμπτώματα
Στα πρώτα στάδια του καρκίνου του προστάτη συχνά 

δεν παρουσιάζονται εμφανή συμπτώματα. Άλλα όταν 
μετασταθεί τότε θα υπάρξουν εμφανή συμπτώματα. Όταν 
υπάρχουν συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνουν τα 
παρακάτω:

• Συχνή ή επιτακτική ανάγκη ούρησης, διακοπτόμενη ή 
καθυστερημένη ροή των ούρωνκαθυστερημένη ροή των ούρων

• Πόνος κατά την ούρηση

• Αίμα στα ούρα

• Πόνος κατά την εκσπερμάτωση ή αίμα στο σπέρμα

• Στυτική δυσλειτουργία

• Πόνος στην περιοχή της πυέλου (λεκάνη) ή στο κάτω 
μέρος της πλάτης



Πρόληψη
Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να επμοδίσει την 

εμφάνηση του καρκίνου του προστάτη τελείως αλλά 
υπάρχουν πολλόι παράγοντες που μειώνουν τις πιθανότητες 
εμφάνησης. Όπως οι:

• Άσκηση

• Λυκοπένιο : Το λυκοπένιο είναι ένας ισχυρός αντιοξειδωτικός • Λυκοπένιο : Το λυκοπένιο είναι ένας ισχυρός αντιοξειδωτικός 
και αντικαρκινικός παράγοντας.

• Κάπνισμα: Η διακοπή του καπνίσματος είναι αφέλιμο στην 
περίπτωση του προστατικού καρκίνου. 

• Λιναρόσπορος: Στην περίπτωση του καρκίνου του προστάτη 
έχει αποδειχθεί ότι διατροφή πλούσια σε λιναρόσπορο μειώνει 
την πιθανότητα εμφάνισής του. 



Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε πως 
οι ανατολικές χώρες (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία) 
δεν εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά 
προστατικού καρκίνου(28 φορές πιο συχνός 
στην Νορβηγία, 18 στην Αγγλία και 16 στην 
Αμερική). 



Αυτό οφείλεται στην πλούσια σε σόγια διατροφή 
τους. Η σόγια περιέχει ισοφλαβόνες που δεν είναι 
βιοενεργές, αλλά ενεργοποιούνται στο παχύ 
έντερο από τα καλά βακτήρια, γνωστά ως και 
προβιοτικά. Τα προϊόντα  με «ζυμομένη» σόγια 
παρέχουν μεγαλύτερη ποσότητα βιοενεργών παρέχουν μεγαλύτερη ποσότητα βιοενεργών 
ισοφλαβονών



Διάγνωση
• Δακτυλική εξέταση του προστάτη: Ο ιατρός, φορώντας γάντια 

και με λιπαντική αλοιφή, εισάγει ένα δάκτυλο (τον δείκτη) στο 
ορθό (παχύ έντερο) προκειμένου να ψηλαφίσει τον προστάτη και 
να διαπιστώσει αν υπάρχουν ανωμαλίες στο μέγεθος, στο σχήμα 
και στην υφή του. 

• Εξετάσεις αίματος (PSA): Το PSA (το ειδικό αντιγόνο του 
προστάτη) είναι η πιο χρήσιμη εξέταση αίματος για την έγκαιρη 
ανίχνευση. Το PSA είναι ένζυμο που παράγεται από τα κύτταρα του 
προστάτη και ο ρόλος του είναι να ρευστοποιεί το σπέρμα μετά την προστάτη και ο ρόλος του είναι να ρευστοποιεί το σπέρμα μετά την 
εκσπερμάτιση. Η αύξηση της ποσότητας αύτου του ενζύμου στο 
αίμα υποδηλώνει την παρούσία του καρκίνου.

• Ανάλυση ούρων: Δείγμα ούρων αναλύεται προκειμένου να 
διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα. 

• Βιοψία του προστάτη: Μικρά δείγματα ιστού του προστάτη 
αποσπώνται με μια βελόνα, που διεισδύει στον προστάτη μέσα από 
το ορθό (παχύ έντερο). 



Θεραπεία του καρκίνου του 

προστάτη
• Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι μακροχρόνια και συχνά 

περιέχει πολλές μεθόδους. Οι πιο συχνές μορφές 
αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη είναι:
•Ολική προστατεκτομή: με χειρουργική αφαίρεση που είναι 

η λύση που επιλέγεται πιο συχνά ως πρώτης γραμμής η λύση που επιλέγεται πιο συχνά ως πρώτης γραμμής 
θεραπεία του καρκίνου του προστάτη
•Ακτινοθεραπεία: εναλλακτική ή πρόσθετη στην 

προστατεκτομή (πιθανόν με λιγότερες παρενέργειες)
•Κρυοθεραπεία (χρησιμοποιείτε λιγότερο συχνά)
•Βραχυθεραπεία (χρησιμοποιείτε λιγότερο συχνά)
•Ορμονοθεραπεία (χορηγείται σχεδόν σε όλους τους 

ασθενείς) 



Συμπέρασμα
Γενικά συμπερένουμε πως ο καρκίνος του προστάτη 

είναι ένας μέγαλος κύνδινος εάν δεν αντιμετοπιστεί 
έκγαιρα και με τα σωστά μέσα. Είναι μία πολύ συχνή 
αρρώστια που μπορεί να αποφεχθεί με τους αρρώστια που μπορεί να αποφεχθεί με τους 
κατάληλους προληπτικούς μηχανισμούς. Εάν όμως 
εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία (όργανα) του 
οργανισμού τότε μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή στον 
θάνατο.



Όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα  στο τέταρτο στάδιο ( ΙV) ο 

καρκίνος έχει εξαπλωθεί και σε άλλα  όργανα. 



Περισσότερες πληροφορίες από το 

παρακάτω βίντεο
• http://www.iatronet.gr/video/karkinos-tou-

prostati/66/



ΤΕΛΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 

Από τους μαθητές :

Παρσωτάκης Εμμανουήλ

Σουλαδάκη ΕλένηΣουλαδάκη Ελένη

Σταυρουλάκη Άρη

Σχοινιωτάκη Φιλία 

Τσερνοτοπούλου Αικατερίνη


