Prostate cancer: testing and
treatment – what you need to know
Greek

Καρκίνος του προστάτη: Εξέταση και
αγωγή – τι χρειάζεται να γνωρίζετε
Διατρέχω κίνδυνο καρκίνου του προστάτη
αδένα;

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο δεν
αποτελεί υποκατάστατο της γνώμης και
των συμβουλών των γιατρών ή
νοσηλευτών. Παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε το ως οδηγό σε
ερωτήσεις που μπορεί να θέλετε να
ρωτήσετε.

Ο καρκίνος του προστάτη αδένα προσβάλλει
κυρίως άνδρες άνω των 65 ετών και είναι πολύ
σπάνιος σε άνδρες κάτω των 45.
Μαζί με τη γήρανση, αν είχε κιόλας ο πατέρας ή
ένας αδελφός σας, καρκίνο του προστάτη αδένα,
ιδιαίτερα εάν είχε διαγνωστεί πριν την ηλικία των
60 ετών, αυξάνει τον κίνδυνο να σας
παρουσιαστεί.

Τι είναι ο προστάτης αδένας;
Ο προστάτης είναι αδένας του ανδρικού
γεννητικού συστήματος.

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν έχω πρόβλημα
του προστάτη αδένα;

Βρίσκεται από κάτω από την ουροδόχο
κύστη. Είναι στη βάση του πέους και μόλις
μπροστά από τον πρωκτό. Έχει συνήθως το
μέγεθος ενός καρυδιού. Παράγει μερικό από
το υγρό που αναμιγνύεται με το σπέρμα.

Είναι πολύ κοινό για τους άνδρες άνω των 50 ετών
να έχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
•
•

Ο προστάτης αδένας έχει μια στενή οπή στη
μέση. Ο σωλήνας (η ουρήθρα) που αδειάζει
τα ούρα από την ουροδόχο κύστη περνά
μέσα από την τρύπα στην κατεύθυνσή της
προς την άκρη του πέους.

•
•
•

ανάγκη για πιο συχνή ούρηση
ανάγκη για ούρηση επειγόντως, ανά πάσα
στιγμή
πρόβλημα να ξεκινά η ούρηση
η ούρηση να διαρκεί περισσότερο χρόνο,
επειδή η ροή των ούρων είναι αδύνατη, ή
διακεκομμένη
στάξιμο των ούρων μετά που έχετε
τελειώσει.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα
αυτά προκαλούνται από τη μη καρκινωματώδη
μεγένθυνση του προστάτη αδένα (ένα κοινό
πρόβλημα στους άνδρες καθώς γερνούν). Ένας
μεγενθυμένος προστάτης αδένας δεν οδηγεί σε
καρκίνο του προστάτη αδένα. Ωστόσο, είναι καλή
ιδέα να μιλήσετε με τον γιατρό σας αν έχετε
κάποιο από αυτά τα συμπτώματα.
Τι θα κάνει ο γιατρός αν έχω πρόβλημα του
προστάτη αδένα;
Πρώτα απ’ όλα, ο γιατρός πρέπει να βρει τι
προκαλεί το πρόβλημα. Αυτό απαιτεί ιατρικές
εξετάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:
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Δακτυλική εξέταση του πρωκτού

Πρέπει να κάνω εξετάσεις για καρκίνο του
προστάτη αδένα, ακόμη κι αν δεν έχω
συμπτώματα;

Ο γιατρός εισάγει ένα δάχτυλο φορώντας
γάντι στον πρωκτό για να ψηλαφήσει να δει
αν υπάρχουν αλλαγές στον προστάτη αδένα
σας.

Εδώ και μερικά χρόνια διεξάγεται μια συζήτηση
σχετικά με τις εξετάσεις για τον καρκίνο του
προστάτη αδένα λόγω παρενεργειών της αγωγής.
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όλοι οι άνδρες
πάνω από μια ορισμένη ηλικία θα πρέπει να
εξετάζονται τακτικά. Άλλοι πιστεύουν ότι αυτό θα
πρέπει να είναι ένα θέμα επιλογής για κάθε άνδρα
με βάση το ιστορικό της οικογένειάς σας και τις
προσωπικές σας περιστάσεις.

Εξέταση συγκεκριμένου αντιγόνου
προστάτη αδένα (PSA)
Μια πρωτεΐνη που ονομάζεται PSA
παρασκευάζεται στον προστάτη αδένα που
βοηθά να τραφεί το σπέρμα. Κανονικά μόνο
μικρές ποσότητες του PSA εισέρχονται στην
κυκλοφορία του αίματος. Όταν υπάρχουν
μεγάλες ποσότητες του PSA στο αίμα, μπορεί
να είναι μια ένδειξη του καρκίνου του
προστάτη αδένα, αλλά όχι πάντα.

Αυτή τη στιγμή, δεν προωθούμε την εξέταση για
καρκίνο του προστάτη αδένα για όλους τους
άνδρες. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν
αξιόπιστες αποδείξεις ότι προλαμβάνει το θάνατο
των ανδρών από καρκίνο του προστάτη αδένα.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η
εξέταση ρουτίνας δεν είναι αποτελεσματική, γι’
αυτό δεν συμβουλεύουμε ούτε εναντίον της
εξέτασης.Ίσως στο μέλλον η ιατρική έρευνα να
μπορέσει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά ,

Τα επίπεδα του PSA μπορεί να ανεβούν όσο
γερνάτε λόγω:
•
•
•

Φλεγμονής
Λοιμώξεων
άλλων παθήσεων του προστάτη
αδένα που δεν οφείλονται σε καρκίνο.

Πιστεύουμε ότι η συζήτηση με το γιατρό σας και η
λήψη ενήμερης απόφασης σχετικά με τις
εξετάσεις για καρκίνο του προστάτη αδένα είναι το
καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε.

Η εξέταση PSA είναι μια εξέταση αίματος που
δείχνει πόσο PSA είναι στο αίμα.
Αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα PSA στο αίμα
σας, ο γιατρός πρέπει να κάνει περισσότερες
εξετάσεις για να βρει την αιτία.

Προτείνουμε να λάβετε υπόψη όλα τα ζητήματα με
το να:
•

Βιοψία
Αν η εξέταση του PSA σας ή η δακτυλική
εξέταση δεν αποδείξουν φυσιολογική την
κατάσταση, ο γιατρός σας μπορεί να σας
παραπέμψει σε ουρολόγο. Ο ουρολόγος
μπορεί να συστήσει τη διεξαγωγή βιοψίας.
Αυτή διεξάγεται μ’ ένα μικρό καθετήρα
υπερήχων που τοποθετείται στον πρωκτό
σας. Συνήθως λαμβάνονται έξι ή
περισσότερα δείγματα από τον προστάτη
αδένα σας. Αυτά αποστέλλονται για εξέταση
με μικροσκόπιο.

•
•
•
•

μιλήσετε με τους νοσηλευτές/τις
νοσηλεύτριες καρκίνου στη Cancer Helpline
[Γραμμή Βοήθειας Καρκίνου]
διαβάσετε τις πληροφορίες μας για θέματα
του καρκίνου του προστάτη αδένα και της
αγωγής του
επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του
καρκίνου του προστάτη αδένα στο
www.prostatehealth.org.au
μιλήσετε με τους άνδρες που είχαν
καρκίνο του προστάτη αδένα
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Είναι δική σας απόφαση τι να κάνετε. Μπορούμε
να σας βοηθήσουμε να βρείτε τις πληροφορίες
που χρειάζεστε.

Η βιοψία είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να
εντοπισθεί εάν έχετε καρκίνο του προστάτη
αδένα. Η βιοψία θα δείξει το πόσο γρήγορα ο
καρκίνος μπορεί να αναπτυχθεί και κατά
πόσο αποτελεί απειλή. Αυτό ονομάζεται
«επιθετικότητα». Αυτή η διάγνωση μπορεί να
καθοδηγήσει τις επιλογές θεραπευτικής
αγωγής.
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Ποιές αγωγές υπάρχουν για τον καρκίνο
του προστάτη αδένα;

Υπάρχουν επιπλοκές από την αγωγή;
Η χειρουργική επέμβαση ή η ακτινοθεραπεία για
τον καρκίνο του προστάτη αδένα μπορεί να έχουν
τρεις κύριες επιπλοκές.

Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει ποια
θεωρεί ότι είναι η καλύτερη πορεία δράσης
για σας. Η αγωγή εξαρτάται από:
• το μέγεθος του καρκίνου
• αν έχει εξαπλωθεί
• την ηλικία σας
• πόσο υγιής είστε.

1.

Παρακάτω αναφέρονται μερικές επιλογές
που ο γιατρός σας μπορεί να συζητήσει μαζί
σας, αν έχετε διαγνωστεί με καρκίνο του
προστάτη αδένα.

2.

Καμία θεραπευτική αγωγή
Μερικές φορές ο καρκίνος του προστάτη
αδένα δεν χρειάζεται αγωγή, εάν
αναπτύσσεται αργά και δεν είναι απειλητικός.
Ο γιατρός μπορεί να κάνει τακτικές εξετάσεις
για να ελέγχει ενδεχόμενες αλλαγές. Μπορεί
να σας παρασχεθεί αγωγή σε μεταγενέστερο
στάδιο, εάν ο καρκίνος αρχίσει ν’
αναπτύσσεται περισσότερο.

3.

Χειρουργική επέμβαση / ακτινοθεραπεία

Υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια για τις επιπλοκές της
αγωγής. Συζητήστε το με το γιατρό σας πριν τη
λήψη απόφασης σχετικά με τη αγωγή.

Αν ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί μπορεί να
χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για
αφαίρεση του προστάτη αδένα, ή
ακτινοθεραπεία για να γίνει προσπάθεια να
σκοτωθεί ο καρκίνος.
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να γίνει είτε:
•

•

Συχνά οι άνδρες δεν μπορούν πια να έχουν
στύση (γίνονται "ανίκανοι") μετά την
επέμβαση. Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί
εάν είστε ηλικιωμένοι. Αυτό συμβαίνει επειδή
τα νεύρα που προκαλούν τη στύση περνούν
μέσω του προστάτη αδένα. Μερικές φορές
είναι αδύνατο να αποφευχθεί η καταστροφή
των νεύρων λόγω της θέσης του καρκίνου.
Μετά την επέμβαση, μερικοί άνδρες χάνουν
την ικανότητά τους να ελέγχουν τα ούρα τους
(υποφέρουν από ακράτεια). Αυτό οφείλεται
στο γεγονός βλάβης των μυών γύρω από τον
προστάτη αδένα. Για πολλούς άνδρες, η
ακράτεια δεν θα διαρκέσει περισσότερο από
μερικούς μήνες.
Η αγωγή ακτινοθεραπείας μπορεί επίσης να
προκαλέσει προβλήματα με τη στύση και την
ακράτεια. Μπορεί επίσης να επηρεάσει το
έντερο. Μπορείτε να παρουσιάσετε διάρροια
κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ή βλάβη του
εντέρου που απαιτεί αγωγή.

από ένα μηχάνημα που εκπέμπει
ακτίνες έξω από το σώμα προς την
κατεύθυνση του καρκίνου. Αυτή
ονομάζεται εξωτερική δέσμη
ακτινοθεραπείας Ή
από μια πηγή ακτινοβολίας που θα
τοποθετηθεί χειρουργικά εντός του
σώματος, στο σημείο που είναι ο
καρκίνος. Αυτό ονομάζεται
βραχυθεραπεία.

Ορμονοθεραπεία
Αν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, μπορεί να
χρειαστεί ορμονική αγωγή για να επιβραδύνει
ή να σταματήσει τον καρκίνο. Μερικοί άνδρες
έχουν ορμονική αγωγή πριν τους χορηγηθεί
βραχυθεραπεία.
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Multilingual Cancer Information Line
[Πολυγλωσσική Γραμμή Πληροφοριών
Καρκίνου]
Για να μιλήσετε μ’ ένα νοσηλευτή/ μια
νοσηλεύτρια στη γλώσσα προτίμησής σας,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1.

2.
3.
4.

5.

Καλέστε την Translating and Interpreting
Service [Υπηρεσία Μετάφρασης και
Διερμηνείας] στο 13 14 50, Δευτέρα
έως Παρασκευή, 9 π.μ. - 5 μ.μ.
Πείτε τη γλώσσα που χρειάζεστε.
Περιμένετε στη γραμμή για το
διερμηνέα (μπορεί να διαρκέσει έως 3
λεπτά)
Ζητήστε από το διερμηνέα να
επικοινωνήσετε με την Cancer Council
Helpline [Γραμμή Βοήθειας του
Αντικαρκινικού Συμβουλίου] στο 13 11
20
Θα συνδεθείτε με το διερμηνέα και μ’
ένα νοσηλευτή/μια νοσηλεύτρια του
καρκίνου.

Επισκεφθείτε το www.cancervic.org.au/multilingual
για περισσότερες πληροφορίες για τον
καρκίνο στη γλώσσα σας, ή γι’ αυτό το
ενημερωτικό φυλλάδιο σε άλλες γλώσσες.
Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2011
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