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Τ

ο screening δεν μειώνει τη
θνητότητα του καρκίνου του
προστάτη. Ωστόσο, υπάρχουν
εξετάσεις που μπορούν να διαγνώσουν τον καρκίνο του προστάτη
νωρίτερα από την κλινική εξέταση.
Σε ασθενείς με πρώιμη μορφή της
νεοπλασίας που ανιχνεύθηκε κλινικά, η ριζική προστατεκτομή μειώνει την θνητότητα που οφείλεται
στη νόσο.
Οι άνδρες με προσδόκιμο μικρότερο
των 10 ετών είναι αμφίβολο αν ωφελούνται από το screening. Κάθε μια
από τις θεραπευτικές προσεγγίσεις της
νόσου συνδέονται με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία
υπολογίζει ότι τα νέα κρούσματα καρκίνου του προστάτη ήταν 189.000 για
το έτος 2002 και ότι οι θάνατοι από τη
νόσο κατά το ίδιο έτος υπερέβησαν τους
30.2001. Για κάθε Αμερικανό ο συνολικός κίνδυνος της διάγνωσης είναι 1 προς
6, ενώ ο κίνδυνος θανάτου από τη νόσο
είναι 1 προς 29. Μόνο ο καρκίνος του
πνεύμονα φονεύει περισσότερους ασθενείς κάθε χρόνο. Οι γνωστοί προδιαθεσικοί παράγοντες για τον καρκίνο του
προστάτη είναι η ηλικία, η εθνότητα και
το οικογενειακό ιστορικό. Η επίπτωση
της νόσου μειώνεται σημαντικά σε υπερήλικες ή μαύρους. Η μέση ηλικία της
διάγνωσης είναι 71 ετών και η μέση ηλικία θανάτου των νοσούντων είναι 78
ετών2.
Περισσότερα από 75% όλων των
περιστατικών διαγιγνώσκονται σε άνδρες
μεγαλύτερους των 65 ετών και 90%
των ασθενών αποθνήσκουν σε αυτή την
ηλικιακή ζώνη2,3. Αν και έχουν δοκιμαστεί πολλές προσεγγίσεις πρόληψης του
καρκίνου του προστάτη, καμιά δεν έχει
αποδειχθεί αποτελεσματική. Η συνηθέστερη στρατηγική είναι το screening, αν
και η στρατηγική αυτή παραμένει αμφιλεγόμενη4.
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Άμεσες ενδείξεις ότι το screening
μειώνει την θνητότητα
Περισσότεροι από 46.000 ασθενείς
συμμετείχαν στη μελέτη των Labrie και
συνεργατών7, που διερεύνησε τη συνεισφορά του μαζικού screening στην θνητότητα των ανδρών με καρκίνο του
προστάτη. Κατά τη διάρκεια 8 ετών
παρακολούθησης το 23% των ανδρών
της μελέτης και το 6.5% των ανδρών
που δεν είχαν αρχικά συμπεριληφθεί
στο πρόγραμμα παρακολούθησης ελέγχθηκαν με PSA και δαχτυλική εξέταση.

Περισσότερα από 75% όλων των
περιστατικών διαγιγνώσκονται σε
άνδρες μεγαλύτερους των 65 ετών
και 90% των ασθενών αποθνήσκουν
σε αυτή την ηλικιακή ζώνη. Αν και
έχουν δοκιμαστεί πολλές προσεγγίσεις πρόληψης του καρκίνου του
προστάτη, καμιά δεν έχει αποδειχθεί
αποτελεσματική. Η συνηθέστερη
στρατηγική είναι το screening, αν
και η στρατηγική αυτή παραμένει
αμφιλεγόμενη
Οι θάνατοι από καρκίνο του προστάτη
δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων
(4.6 έναντι 4.8 θάνατοι, αντιστοίχως).
Δύο νεότερες επιδημιολογικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ και
δεν αναμένεται να προσφέρουν σύντομα δεδομένα σχετικά με την θνητότητα
από τη νόσο.

Μελέτες case control
Οι πλέον καλά οργανωμένες και πρόσφατες μελέτες case control που εξέτασαν τη σχέση μεταξύ δεδομένων
δακτυλικής εξέτασης από το ιστορικό
και νοσηρότητας από καρκίνο του προστάτη είναι τρεις. Οι δύο μελέτες δεν

βρήκαν συσχέτιση8,9, ενώ η τρίτη10 βρήκε ότι οι ασθενείς που απεβίωσαν από
καρκίνο του προστάτη εμφάνιζαν λιγότερες δακτυλικές εξετάσεις κατά το τελευταίο έτος πριν από τον θάνατό τους (τα
odds ratio υποδηλώνουν έναν προστατευτικό ρόλο της δακτυλικής εξέτασης). Ο λόγος των διαφορών μεταξύ
αυτών των κατά τα άλλα όμοιων μελετών παραμένει άγνωστος. Ενδεχομένως,
υιοθέτησαν διαφορετικούς ορισμούς για
τη «διερευνητική» και τη «διαγνωστική»
δακτυλική εξέταση. Και οι τρεις μελέτες
περιέλαβαν περιορισμένο αριθμό ασθενών και συνέκλιναν στη διαπίστωση ότι
η δακτυλική εξέταση μειώνει τη θνητότητα από καρκίνο του προστάτη κατά
50%. Δεν βρέθηκαν πρόσφατες μελέτες case control σχετικές με το PSA σαν
εργαλείο για screening.

Οικολογικές μελέτες
Γύρω στα 1987, η χρήση του PSA σαν
εργαλείο για screening άρχισε να αυξάνεται σημαντικά στις ΗΠΑ. Τότε εμφανίστηκαν και σημαντικές μεταβολές στην
επίπτωση και στην θνητότητα του καρκίνου του προστάτη. Αν και η επίπτωση
αυξανόταν σταδιακά επί αρκετά χρόνια
πριν από το 1987, η αύξηση αυτή έγινε εκρηκτική από το 1989 έως το 1992
(20% κατ’ έτος, προσαρμοσμένο στις
ηλικίες). Στη συνέχεια, ο ρυθμός της επίπτωσης μειώθηκε στο 10.8% ανά έτος,
για να σταθεροποιηθεί μετά το 1994.
Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αφορούσε σε τοπικές, μη εκτεταμένες μορφές της νόσου.

Ποιότητα ζωής
Οι Litwin και συνεργάτες συνέκριναν
τη συνολική ποιότητα ζωής μεταξύ ασθενών με καρκίνο του προστάτη και μαρτύρων. Δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των δύο ομάδων. Δεδομένων
των αμφιβολιών σχετικά με τα πιθανά
οφέλη, η σχέση κόστους/αποτελεσματι-

κότητας του screening δεν είναι εύκολο
να υπολογιστεί. Μια ανάλυση απόφασης του 1993, η οποία έκανε αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με το screening
και την πρώιμη θεραπεία, βρήκε μικρό
ή καθόλου όφελος για τους ασθενείς με
όγκους καλά διαφοροποιημένους.
Για τους ασθενείς με μετρίως ή καθόλου διαφοροποιημένους όγκους, το
screening και η πρώιμη θεραπεία θα
μπορούσαν να προσφέρουν έως και
3.5 χρόνια βελτίωσης στο προδόκιμο, λαμβανομένης υπόψη της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, ακόμη και με
βάση αυτές τις αισιόδοξες εκτιμήσεις,
οι άνδρες 75 χρόνων ή μεγαλύτεροι
δεν αναμένεται να ωφεληθούν ιδιαίτερα από το screening και την επιθετική
θεραπεία. Ένας βασικός λόγος είναι ότι
το όφελος από το screening αναμένεται
να διευκρινισθεί μερικά χρόνια αργότερα, στο μέλλον, αφού πολλοί άνδρες
αυτής της ηλικιακής ομάδας πεθάνουν
από κάποια άλλη αιτία. Άλλες δύο σχετικές αναλύσεις έφθασαν έκτοτε στο ίδιο
συμπέρασμα.

Συζήτηση
Ο έλεγχος του ειδικού προστατικού
αντιγόνου και, σε μικρότερη κλίμακα,
η δακτυλική εξέταση μπορεί να διακρίνουν τον προστατικό καρκίνο σε νεότερη ηλικία, πριν από την εμφάνιση των
συμπτωμάτων. Ωστόσο, ένα σημαντικό πρόβλημα σχετικά με τη χρησιμότητα του screening είναι η ετερογένεια
του ίδιου του καρκίνου του προστάτη. Η μεγάλη διάσταση μεταξύ διαγνώσεων και θανάτων από προστατικό
καρκίνο υποδηλώνει ότι ίσως οι περισσότεροι όγκοι που διαγιγνώσκονται με
το screening είναι κλινικά ασήμαντοι.
Εφόσον τα ακριβή στοιχεία που σχετίζονται με την πρόγνωση των διαφόρων
μορφών του καρκίνου του προστάτη
είναι άγνωστα, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να καθορίσουν τους καλύτερους
στόχους για το screening, δηλαδή τους
τύπους του καρκίνου που πρόκειται να
προκαλέσουν κλινικά συμπτώματα και
θάνατο και οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπιστούν καλύτερα αν διαγνωσθούν
εγκαίρως.
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