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καρκίνο του προστάτη 

 

Σαν Ντιέγκο 

Οη άλδξεο κε πςειόηεξα επίπεδα ηεο νξκόλεο κειαηνλίλεο ζηνλ νξγαληζκό ηνπο 

ελδερνκέλσο λα έρνπλ κηθξόηεξεο πηζαλόηεηεο εθδήισζεο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, 

ζύκθσλα κε λέα έξεπλα πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Σπλέδξην γηα ηελ Πξόνδν ηεο 

Έξεπλα γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Πξνζηάηε, ζην Σαλ Νηηέγθν ησλ ΗΠΑ.  

 

Σην ζπλέδξην πνπ νξγαλώζεθε από ηελ Ακεξηθαληθή Αληηθαξθηληθή Εηαηξεία, ε Σάξα 

Μαξθη, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ζην Τκήκα Επηδεκηνινγίαο ηεο Σρνιήο Δεκόζηαο 

Υγείαο ηνπ Φάξβαξλη, ππνζηήξημε όηη, νη άλδξεο κε ηα πςειόηεξα κειαηνλίλεο ζηα 

νύξα είραλ 75% κεησκέλν θίλδπλν πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ θαξθίλνπ, ζπγθξηηηθά κε 

ζπλνκήιηθνπο ηνπο πνπ είραλ ηα ρακειόηεξα επίπεδα ηεο νξκόλε, ε νπνία ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ύπλν.  

 

Όπσο είλαη γλσζηό, ηα επίπεδα ηεο κειαηνλίλεο ζηνλ νξγαληζκό επεξεάδνληαη από 

ηελ πνζόηεηα, αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ύπλνπ. Η νξκόλε παξάγεηαη ζηνλ εγθέθαιν 

από ηελ επίθπζε εηο αληαπόθξηζε ζην ζθνηάδη.  

 

Σπλήζσο, ηα επίπεδα ηεο κειαηνλίλεο απμάλνληαη ηελ λύρηα, πξνάγνληαο ηνλ ύπλν 

θαη θνξπθώλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο. Ελ ζπλερεία, ε κειαηνλίλε παίξλεη ην πξσί, 

θαζώο ην θσο ηνπ ήιηνπ θαη ν ηερληθόο θσηηζκόο απμάλνληαη, ελζαξξύλνληαο ηελ 

αθύπληζε ηνπ νξγαληζκνύ.  

 

Τα άηνκα πνπ έρνπλ αθαηάζηαηα σξάξηα ύπλνπ, θαζώο θαη όζνη μππλνύλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λύρηαο, δηαθόπηνληαο ηνλ θηξθαδηθό ξπζκό ηνπ ζώκαηνο, παξάγνπλ 

ιηγόηεξε κειαηνλίλε.  

 

Παιαηόηεξεο κειέηεο είραλ δείμεη όηη ε κειαηνλίλε παίδεη ξόιν ζηελ ξύζκηζε ησλ 

νξκνλώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξθηλνγέλεζε. Μειέηεο ζε εξγαζηεξηαθό πεξηβάιινλ 

είραλ ηεθκεξηώζεη όηη ε κειαηνλίλε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επηβξάδπλζε ή 

αλαραίηηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ.  

 



Επίζεο, ππάξρνπλ ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηα νπνία νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη λύρηα, 

επί ζεηξά εηώλ, έρνπλ κεησκέλα επίπεδα κειαηνλίλεο ζηνλ νξγαληζκό θαη ειαθξώο 

πςειόηεξν θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ.  

 

Γηα λα δεη πσο ε δηαηάξαμε ηνπ ύπλνπ επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ηεο κειαηνλίλεο θαη 

ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, ε Σάξα Μαξθη κειέηεζε ζηνηρεία γηα ζρεδόλ 

930 άλδξεο από ηελ Ιζιαλδία, ηελ πεξίνδν 2002-2009.  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην, ζην νπνίν πεξηέγξαθαλ ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπο σο πξνο ηνλ ύπλν, ελώ έδσζαλ θαη δείγκαηα πξσηλώλ νύξσλ, ηα νπνία 

ζεσξείηαη όηη είλαη θαινί δείθηεο ηεο παξαγσγήο κειαηνλίλεο.  

 

Τειηθά, 111 άλδξεο δηαγλώζηεθαλ κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε, εθ ησλ νπνίσλ 24 ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο λόζνπ.  

 

Οη άλδξεο πνπ είραλ κειαηνλίλεο πάλσ από 17,1 λαλνγξακκάξηα αλά ρηιηνζηό ηνπ 

ιίηξνπ, είραλ 30% ρακειόηεξν ζπλνιηθό θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, θαη 75% 

κηθξόηεξεο πηζαλόηεηεο πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ θαξθίλνπ, ζπγθξηηηθά κε αλδξεο πνπ 

είραλ ρακειόηεξα από ην πξναλαθεξόκελν όξην, επίπεδα κειαηνλίλεο.  

 

Η κειέηε έδεημε επίζεο όηη έλα ζηνπο επηά άλδξεο είρε πξνβιήκαηα ύπλνπ, έλα ζηνπο 

πέληε δπζθνιεπόηαλ λα παξακείλεη θνηκηζκέλνο θαη ζρεδόλ έλαλ ζηνπο ηξεηο έπαηξλε 

ππλσηηθά ράπηα.  

 

Οη άλδξεο κε πξνβιήκαηα ύπλνπ είραλ ρακειόηεξα επίπεδα κειαηνλίλεο από 

εθείλνπο πνπ δελ είραλ θακηά δπζθνιία ζηνλ ύπλν.  

 

Επεηδή ην εξσηεκαηνιόγην δελ πεξηιάκβαλε εξώηεζε γηα ηελ ρξήζε ζπκπιεξώκαηνο 

κειαηνλίλεο, δελ ππάξρεη ηξόπν λα γλσξίδνπκε αλ ηα επίπεδα ηεο νξκόλεο ζηνλ 

νξγαληζκό ήηαλ εθ θύζεσο ή ιόγσ ιήςεο ζπκπιεξώκαηνο.  

 

Πάλησο, πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε κειέηε πνπ ηεθκεξηώλεη ζρέζε κεηαμύ ησλ 

επηπέδσλ ηεο κειαηνλίλεο θαη ηνπ θηλδύλνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, κε ηε ρξήζε 

δεηγκάησλ νύξσλ πξηλ ηελ δηάγλσζε ησλ αλδξώλ κε ηελ αζζέλεηα.  

 

Οη εηδηθνί ζε θάζε πεξίπησζε ζπκβνπιεύνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο λα έρνπλ έλα 

ηαθηηθό πξόηππν ύπλνπ θαη λα απνθεύγνπλ ην ηερλεηό θσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λύρηαο.  
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