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Παθήσεις του Προστάτη 

Ο προστάτης αδένας σταδιακά υπερτρέφεται 
(καλοήθης υπερτροφία του προστάτη), λόγω εν-
δοκρινικών αλλαγών που σχετίζονται με την πάροδο 
της ηλικίας. Η  υπερτροφία του προστάτη δεν προκα-
λεί συμπτώματα, μέχρι η μεγέθυνση να είναι τόσο 
μεγάλη, ώστε να εμποδίζει την ομαλή έξοδο των ού-
ρων από την ουροδόχο κύστη.  

Η συχνότερη ουρολογική πάθηση των ανδρών κάτω 
των 50 ετών, είναι η φλεγμονή του προστάτη 
(προστατίτιδα). Στην οξεία βακτηριακή προστατί-
τιδα ο ασθενής παρουσιάζει έντονα συμπτώματα λοί-
μωξης, όπως πυρετό, ρίγος, αδυναμία με συνοδό συ-
χνουρία και δυσουρία. Στη χρόνια βακτηριακή και μη 
βακτηριακή προστατίτιδα, συχνά υπάρχει χρόνια λοί-
μωξη των ούρων, τα οποία παλινδρομούν στον προ-
στάτη και προκαλούν φλεγμονή. Η ασυμπτωματική 
φλεγμονώδης προστατίτιδα, δεν παρουσιάζει συ-
μπτώματα και συνήθως διαγιγνώσκεται τυχαία.  

 

καρκίνος του προστάτη 
 

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνά εμφανιζόμενος καρ-
κίνος και η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο, στον ανδρικό 
πληθυσμό. Αφορά κυρίως άνδρες 50 έως 80 ετών. Βάση επιδη-
μιολογικών στοιχείων, στην Κύπρο έχουν καταγραφεί το 2012, 
480 περιστατικά και 103 θάνατοι (ανά 100.000 πληθυσμού) 
από καρκίνο του προστάτη.  

συμπτώματα 

Ο καρκίνος του προστάτη αναπτύσσεται σχετικά αργά και πα-
ραμένει ασυμπτωματικός, μέχρι να φτάσει σε προχωρημένο 
στάδιο. Σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να προκαλέσει προβλή-
ματα στην ούρηση, όπως συχνουρία, νυκτουρία, αργή ή αδύνα-
μη ροή των ούρων, αιματουρία, στυτική δυσλειτουργία, πόνο 
στα ισχία και σπονδυλική στήλη (σε περίπτωση που ο καρκίνος 
έχει εξαπλωθεί στα οστά) και απώλεια ελέγχου της λειτουργίας 
της ουροδόχου κύστης και εντέρου (σε περίπτωση που ο καρκί-
νος πιέζει τον νωτιαίο μυελό).  
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πρώιμη ανίχνευση  

Όταν ο καρκίνος του προστάτη διαγνωστεί έγκαιρα, οι θερα-
πευτικές επιλογές είναι πολλές και η επιβίωση του ασθενούς 
στην πενταετία πλησιάζει το 100%.  

Άντρες 50 ετών και άνω, πρέπει να υποβάλλονται ετησίως σε 

δαχτυλική εξέταση από το ορθό, για την ψηλάφηση του προ-

στάτη, καθώς επίσης να ελέγχουν τα επίπεδα του ειδικού προ-

στατικού αντιγόνου PSA (Prostate Specific Antigen) στο αίμα, 

του οποίου η αύξηση είναι ενδεικτική παθολογίας του προστά-

τη. Άντρες με συγγενείς πρώτου βαθμού που πάσχουν από τη 

νόσο, πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις, στην 

ηλικία των 40 ετών. 

Προστάτης Αδένας 

Ο προστάτης αδένας βρίσκεται στη βάση της ουρο-
δόχου κύστης των ανδρών και περιβάλλει την ουρή-
θρα. Η εύρυθμη λειτουργία του συμβάλλει στον 
έλεγχο της ούρησης, λόγω της ανατομικής του θέσης, 
στον εμπλουτισμό του σπέρματος, με απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά και ουσίες για τη φυσιολογική 
λειτουργικότητα των σπερματοζωαρίων και στη λει-
τουργία της εκσπερμάτωσης.  
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