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Νεφρός, Ουροφόρος οδός και προστάτης 

-οι σημαντικοί «καρκίνοι» 

• Νεφρός 

• νεφροβλάστωμα (Wilms’ tumour) – παιδιά 

• Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα- ενήλικες 

• Ουροφόρος οδός 

• Ουροθηλιακός όγκος 

• Διηθητικό καρκίνωμα της ουροδόχου κύστεως 

• Προστάτης 

• Υπερπλασία 

• Καρκίνωμα  

 



Καρκίνος του προστάτη-στατιστικά στοιχεία 

• 1.1 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου του προστάτη 
καταγράφηκαν το 2012 σε όλο τον κόσμο 

• Αποτελεί το 8% όλων των κρουσμάτων καρκίνου 
παγκοσμίως 

• 15% των καρκίνων στον άνδρα 

 
Source: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, 

Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.1, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 
[Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2014. 

 



Παράγοντες Κινδύνου 
Τροποποιήσιμοι 

• Κάπνισμα 

• Παχυσαρκία 

• Διατροφή 

• Υπέρταση 

• Φυσική δραστηριότητα 

 

Μη τροποποιήσιμοι 

• Φύλο 

• Ηλικία 

• Φυλή 

• Οικογενειακό ιστορικό 

 



Παράγοντες Κινδύνου  
Τροποποιήσιμοι 

Διατροφή 

 

• ↑ ενεργειακή πρόσληψη 

• ↑κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών οξέων (κόκκινο κρέας, 

επεξεργασμένο κρέας και γαλακτοκομικα προιόντα) 

• Κατάχρηση πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων  

• Ελλείψεις βιταμινών (D,E) 

• ↑ κατανάλωση αλκοόλ 

 



Πρόληψη 

•  Αποφυγή/διακοπή καπνίσματος 

•  Φυσιολογικό σωματικό βάρος 

•  Φυσική δραστηριότητα 

•  Αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και 

προϊόντων ολικής άλεσης 

•  Κατανάλωση ψαριού 

•  Αποφυγή υπερκατανάλωσης ασβεστίου 

•  Βιταμίνη Ε και Σελήνιο 
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Κάπνισμα και Ca προστάτου 
• Ο καπνός και τα τσιγάρα περιέχουν >4,000 χημικά μεταξύ των οποίων >60  class 1 ή class 

2 καρκινογόνα σύμφωνα με την International Agency for Research on Cancer (IARC). 

 

• Οι πιο βαρείς καπνιστές παρουσιάζουν 24% - 30% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από PCa 
σε σχέση με τους μη καπνιστές.  

 

Huncharek M, Haddock S, Reid R, Kupelnick B. Smoking as a risk factor for prostate cancer:A meta-analysis of 24 prospective cohort 
studies. Am J Public Health. 2010;100:693–701. 

 

• Δεδομένα από 434 ασθενείς μετά από ακτινοθεραπεία: 

• Καπνιστές επανεμφάνιση >5.2  

• Πρώην καπνιστές >2.9 

• Μη καπνιστές  1.  

 
Gutt R, Cox DG, Dostal L, et al. Statin use and risk of prostate cancer recurrence in men treated with radiation therapy. J 

Clin Oncol. 2010;28:2653-9.  
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Πρόληψη  

Σωματικό Βάρος, Φυσική δραστηριότητα και Καρκίνος του 

Προστάτη 

• ↑σωματικό βάρος + ↓φυσική δραστηριότητα => ↑κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 

προστάτη 

✓Παχύσαρκοι άνδρες => 20% ↑θνησιμότητα από καρκίνο του προστάτη  

✓Άνδρες με νοσογόνο παχυσαρκία => 34% ↑θνησιμότητα  

 

✓UCSF study : 2000 νορμοβαρείς άνδρες έχουν μειωμένο κίνδυνο επανεμφάνισης 

• παχύσαρκοι : 30% πιθανότητα επανεμφάνισης 

• Νοσογόνος παχυσαρκίας : 69% πιθανότητα επανεμφάνισης 
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Ω-3 λιπαρά οξέα και καρκίνος του προστάτη 

• Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη 

• Άνδρες που κατανάλωσαν 3-4 φ/εβδ ψάρια ανοικτών θαλασσών =>  

↓ κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη 

• Κατανάλωση ψαριών >2 φ/εβδ έχει συσχετιστεί αρνητικά με την εξέλιξη 
του καρκίνου προστάτη 

 

•  Πιθανός προστατευτικός μηχανισμός ω-3 λ.ο. πρόληψης 
ανδρογονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη (διακοπή γονιδιακής έκφρασης 
υποδοχέα ανδρογόνων)  

 

• Πηγές : ψάρια (σολομός, ρέγγα, σαρδέλες), λιναρόσπορος, καρύδια 

 



Πρόληψη 

Ω-6 λιπαρά οξέα και καρκίνος του προστάτη 

• Υψηλή κατανάλωση ω-6 λ.ο. ίσως διεγείρει την ανάπτυξη καρκινικών 
κυττάρων του προστάτη 

Ritch, CR, et al., J Urol. 2007 Jan;177(1):97-101 

 

• Δίαιτες πλούσιες σε ω-6 λ.ο. συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο οστικής 
μετάστασης από τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη 

Angelucci A, et al., Endocr Relat Cancer. 2008 Mar;15(1):91-100. 

• Πιθανός μηχανισμός : ω-6 αυξάνουν το οξειδωτικό στρες => εμφάνιση 
καρκίνου του προστάτη 

 

• Περιορίστε την κατανάλωση ω-6 λ.ο. (κρέατα, βούτυρο, κρόκος αυγού, 
πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, καλαμποκέλαιο, βαμβακέλαιο 
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Δίαιτες υψηλές σε ασβέστιο και καρκίνος του προστάτη 

• Μετα-ανάλυση δείχνει ότι για κάθε επιπλέον 1000mg/day ασβεστίου 

• ↑κίνδυνος για καρκίνο του προστάτη κατά 27% 

• ↑κίνδυνος σε διηθητικό και επιθετικό καρκίνο του προστάτη κατά 32% 

  

• Υψηλές δόσεις ασβεστίου => ↓μετατροπή βιταμίνης D σε D3 =>↑κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού στον προστάτη 

 

• Θεραπευτική χορήγηση D3 παρουσίασε λιγότερες πνευμονικές μεταστάσεις 

 

• Συνιστώμενη πρόσληψη ασβεστίου : 800-1200 mg/day 

 
Allen NE, et al., Br J Cancer. 2008 May 6;98(9):1574-81.  

Food, Nutrition, Physical Activity & the Prevention of Cancer: A Global Perspective.  AICR/WCRF - 2nd Expert 
Report. November 2007 
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Βιταμίνη Ε και Σελήνιο 

Μελέτες έχουν δείξει ότι  

• η χορήγηση αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων όπως βιταμίνη 
Ε και σελήνιο δεν έχουν κάποιο όφελος.  

 

Μεγάλη πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι  

• συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης Ε μπορεί και να 
αυξήσει ελαφρώς τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
προστάτη. 

 





 

Αναφορά Ειδικών 2014.(Expert’s Report ) 

 



Καρκίνος ουροδόχου κύστεως 

• Αρσενικό στο πόσιμο νερό 

     (100-200μg/l)  καπνιστές 

• Κατανάλωση φρούτων και  

λαχανικών  

     (για ημερήσια κατανάλωση 80γρ  

καταγράφηκε μείωση 3% στον σχετικό κίνδυνο  

εμφάνισης καρκίνου στην ουροδόχο κύστη) 

• Τσάι (4 μελέτες)  

 



Περιβαλλοντικοί παράγοντες και καρκίνος της ουροδόχου κύστεως 

The contemporary landscape of occupational bladder cancer within the United Kingdom: a meta-analysis of risks over the 

 last 80 years 2016 

Academic Urology Unit, University of Sheffield, Sheffield, UK 

 



Αναφορά Ειδικών 2015.(Expert’s Report ) 



Κάπνισμα και καρκίνος του νεφρού 

•  Στην μελέτη JACC study (Washio et al., 2013) σε Ιάπωνες, οι 

βαρείς καπνιστές είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 

καρκίνο των νεφρών κατά  (HR=2.95, 95%CI: 1.21-7.21) εν 

συγκρίση με τους μη καπνιστές. 

 

• Το μέγεθος του κινδύνου φάνηκε να αυξάνεται με την διάρκεια 

του καπνίσματος. (p for trend=0.071)  

(Washio et al., 2013) 

 



Συστήνεται… 

• Διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους 

 

• Ισορροπημένη διατροφή (ποικιλία φρούτων και λαχανικών, όσπρια και 
προϊόντα ολικής άλεσης) 

 

• Φυσική δραστηριότητα 

 

References 

[1] World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, Food, Nutrition, Physical Activity, andthe 
Prevention of Cancer: a Global Perspective. wcrf.org/int/research-we-fund/continuous-update-projectcup/second-

expert-report. 2007. 

 

[2] Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et al. GLOBOCAN 2012 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: 

 

IARC CancerBase No. 11. 2015; Available from http://globocan.iarc.fr 

 



Πρωτόκολλο Διατροφικής Υποστήριξης 
 

• Ιατρικό / Διατροφικό Ιστορικό 

• Διατροφική Αξιολόγηση 

• Μέτρηση μεταβολισμού και μυικής μάζας – εκτίμηση καρκινικής καχεξίας 

• Διαιτολόγιο ασθενούς 

• Παρακολούθηση του ασθενούς 



Διατροφική Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση  

• θρέψης ασθενούς  

• ύπαρξης καχεξίας 

• μεταβολής σωματικού βάρους 

•  αλλαγών στην όρεξη, στην κατάποση, στη διάθεση, 

στη λήψη τροφής 
 

 



Μέτρηση μεταβολισμού και μυϊκής μάζας / 

εκτίμηση καχεξίας 

COSMED – Quark CPET Quadscan 4000 



• ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΌ RMR 



Διαιτολόγιο Ασθενούς 
• Από του στόματος διατροφή 

• Εντερική διατροφή  

• Παρεντερική διατροφή 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ : 

Ενεργειακές ανάγκες 1,2 -1,5 x ΒΜR  (25-30kcal/kg) ESPEN GUIDELINES 2016 

Πρωτεΐνες: 1.0-1.2g/kg (πιθανή αύξηση έως 1.5gr/Kg) 

➢ Σε νεφρική ανεπάρκεια 0,6-0,8g/kg 

Υδατάνθρακες: 50-55% 

Λίπη: <25% 

Υγρά: 1ml/1 kcal 

Ηλεκτρολύτες – προσοχή σε Na, K, P σε νεφρική ανεπάρκεια 

 



Παρακολούθηση Ασθενούς 
 

• Ανά 15 ή 30 ημέρες 

• Τακτική επανεκτίμηση/αλλαγές στη δίαιτα 

• Επαναληπτικές μετρήσεις 

• Χρήση ειδικών κατά περίπτωση διατροφικών 

σκευασμάτων ή αλλαγή οδού σίτισης 

 



Άνδρας 70 ετών,CA νεφρού νεφρεκτομή  

12/2016 

 Urea:83mg/dl  

Creatinine:1,65mg/dl 





Μετά από 2μηνη  

παρέμβαση 
 

• -5kg 

• Urea:46mg 

• -3,1kg λίπος 

• -0,5kg μυική μάζα 

• Creatin:1,91mg 
 



+350kcal φαγητού 

• +1,9kg 

• Urea:50mg 

• +2,2kg λίπος 

• +0,5kg μυική μάζα 

• Creatin:1,65mg 
 



Χειρισμός Παρενεργειών 

 

 

• Χημειοθεραπείας 

 

• Ακτινοθεραπείας 

 

• Χειρουργικών επεμβάσεων 

 

Ρόλος των ΕPA! 2g/ημέρα guidelines ESPEN (σε υποθρεψία/καχεξία) 

Nεώτερα δεδομένα μιλούν για θεραπευτική δόση 10γρ iv.bolus 

 



European Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

(Espen) Guidelines 



Συμπέρασμα 

 ✓Υγιές σωματικό βάρος 

✓Διακοπή καπνίσματος 

✓Τακτική φυσική δραστηριότητα(>150min/week μέτριας έντασης) 

Διατροφικές συμβουλές :  

✓Αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και προϊόντων ολικής 
άλεσης 

✓Ασβέστιο : 800-1200 mg/day στον καρκίνο του προστάτη 

✓Προτίμηση γαλακτοκομικών μειωμένων λιπαρών (σε επιθετικό 
καρκίνο προστάτου) 

✓  Αύξηση πρόσληψης ω-3 λ.ο. και μείωση ω-6 λ.ο. 

✓Κατανάλωση ύδατος με χαμηλή περιεκτικότητα σε As (<100mg/day) 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Διεύθυνση: Μεσογείων 177, 3ος όροφος 
Τ.Κ.: 11525 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2155600155, 6953071576 
Email: phoenixcancercare@gmail.com 

Web: www.phoenixcancercare.gr 
 

Ώρες επικοινωνίας/ραντεβού:  
Δευτέρα έως Παρασκευή 
9:00-14:00 & 17:00-21:00 
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