
  

 هُوَالشافي

  

 آنچه كه بايد در مورد سرطان پروستات بدانيد

  

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

اسررا ااسررا  با اينكه تقريبا هر روزه مطلبي در مورد سرررنام مي وررنوير اور شود ورراا به اير بماار  مبد  ورروير ماكر 

شار انواع          وره اير و يا زير ف وباع  سا ااسا  كنمر كه از انواع ان عات ا واا غلبه كنر. هم چنمر ماكر ا تنهايي و تر  بر 

 تصامم ومريها قرار دارير.

ا در چنانچه تازه از ابد  شود به سرررنام وروسرردات مطله وررره ايرن اير نووررده ان عات او مه مورد نماز ورراا و شانواده تام ر 

اشدمارتام مي وذارد. اير ان عات به ورراا امكام مي دهر كه ااسررا  كنمر ورررايح را ترا كندرد شود دارير و مي توانمر با  

 تمم بهراودي تام به نرو  هاكار  كنمر كه بهدرير راه درمام برا  واا اندخاب وود.

 سرطان چيست؟

وود        وروع مي  سلود ها  برم  سا كه از  سا كه با هاريگر       سرنام نوعي بماار  ا سلو ي ا وره از مملمونها  ساشده  . برم ما 

سلودن به آم         سازانر. ژنها  داشل هر  سدخوانها  ما را ب ض ت و ا وره انر تا انرام ها و بافا هايي مثل ريهن كبرن ع وروه بنر  

ت واضح هسدنرن سلود ها  ما     دسدورات الزم برا  رورن كاركردن تو مر مثل و انهرام را مي دهنر. در اا ا نبمعي اير دسدورا   

شوش بوده و           سلود مبهم و مغ صادره از يك  سدورا عالها   سا م مي مانمم. در برشي از موارد د آنها را اناعا مي كننر و ما 

 سلود رور غمر نبمعي دارد. وس از مرتين وروهي از سلود ها  غمر نبمعي تبريل به يك توده يا تومور مي وونر.

سرناني  تومورها يا شوش شمم ) سرناني   Benignغمر  سدنر يا برشمم ) سلود ها  برشمم تومور شوش  Malignant -( ه  )

 شمم در يك نقطه از برم باقي مي ماننر و معاوال كشنره نمسدنر.

وونر. وخش ورم سلود ها  تومور  در سلود ها  تومورن برشمم به بافدها  انراف شود االه كرده و در بقمه برم وخش مي

ناممره مي وود. نخسدمر نشانه برا  آنكه برانمم كه يك تومور برشمم اندشار يافدهن تورم      (Metastase)« داسداز م»بقمه برم 

غرد  نفاو  مجاور آم اسرررا.ن اما سررررنام مي توانر تقريبا در هر نقطه ا  از برم وخش ورررود. تومورها  برشمم مي تواننر  

سا كه آنها را يافده و      سمار مهم ا ونر و ب وونرن       شطرناك با شر  شر يافده و ومش از آنكه در برم مند ومش از آنكه در برم مند

 سريعا درمام كنمم.

براسا  نام انرام مبد  به سرنام نامگذار  مي وونر. به عنوام مثادن سرناني كه از روده بزرگ وروع و        سرنام ها  مخدلف 

 ود.به كبر سرايا كرده سرنام روده بزرگ يا مسداسداز كبر ناممره مي و

 سرطان پروستات چيست؟

سرنام وروسدات در سلود ها  غره وروسدات وروع مي وودن وروسدات بخشي از سمسدم تو مر مثل مردام اسا. اير غره به             

انرازه يك وردو  بزرگ اسررا و درسررا زير مثانه در قاعره آ ا تناسررلي قرار دارد. وروسرردات در انراف مجرا  دفه ادار ) و ه 

( واقه اسررا و عال اصررلي غره وروسرردات تو مر مايه مني  urethra -از مثانه به سرراا آ ا تناسررلي مي برد هايي كه ادرار را

سمنوما            شونر و به آنها آدنوكار وروع مم سدات  سدات در بافا غره ا  ورو سرنام ها  ورو سا.  مي   (Adenocarcinoma)ا

ور مي كنر و مي توام با       سرعا كاي ر سدات اغلب با  سرنام ورو سدات   ووينر.  سرنام ورو موفقما آنرا ترا كندرد درآورد. 

 وايه ترير نوع سرنام در ممام مردام كانادايي اسا.

 چه چيز باعث سرطان پروستات می شود؟

 افزايش مي دهر.  كه ريسك آم را  همچ عاملي به تنهايي باعث سرنام وروسدات ناي وودن اما فاكدورها  مدعرد  وجود دارد



  ساد كادر به آم مبد  مي وونر( 50ا گي )مردام زير س 45سرن بويژه وس از 

 سابقه شانوادوي سرنام وروسدات 

  مقرار زياد هورموم تسدو سدرود 

 نژادها  افريقايي 

تأثمر رژيم غذايي )بويژه رژيم غذايي ورچربي( چاقين عرم فعا مان كار با فلز كادمموم مورد مطا عه قرار ورفده اسا. در برشي از 

 وروسدات بروم وجود همچكرام از اير عوامل شطرناك وروع مي وود.مردام سرنام 

 چگونگی تشخيص

سدات               سرنام ورو س مدي تام و انجام يك معاينه برني به وجود  ضعما  واا درباره و صربا با  وك وس از  سا وز ماكر ا

و آزمايش شود  (Examination- DRE Digital Rectal)مشكوك وود. و ي برا  انامنام معاينه راسا روده با انگشا     

 را هم ماكر اسا انجام دهر. (PAS Prostate specific Antigen)برا  سنجش ماده آندي ژم مخصوص وروسدات 

ورن با يك آزمايش دقمق       PSAاور مقرار  واا با سر  شدر از ار مربوط به  تر مي توام وي برد كه آيا افزايش آم در شوندام بم

 وروسدات وجود دارد.  ا مشكل ديگر  درمربوط به سرنام وروسدات اسان ي

 معاوال آزمايشات مخصوص ديگر  برا  تأيمر تشخمص قطعي سرنام وروسدات مورد نماز شواهر بود كه عبارتنر از:

بررسي مي وردد. اور  ناونه بردار : در ناونه بردرا  يا بموبسين سلود ها  يا بافا ها  برم برداوده وره و زير ممكروسكوپ      

سپي وجود              وها  مدعرد  برا  انجام بموو وود. رو ور آنها انجام مي  شدر برا  تعممر ر ونر مطا عات بم سرناني با سلود ها 

سي            سا و از نريق بمر واينر ا سا و ي ناشو سدات را از نريق مقعر شارج مي كننر. اير روش دردناك نم سي ورو دارد. بموو

وود بافا ب    ضعي انجام مي  وره   مو وا  وود. درجه يك         ردا وده مي  سرناني بردا سرنام و تعممر درجه  برا  يافدر ع ئم 

وروسررردات معاوال از درجه بنر  ولمسررروم   ووير كه تومور چقرر فعاد يا سررررسرررخا اسرررا برا  سررررنامتومور به ما مي

(Gleason)  اسا اسدفاده مي وود هر چه درجه وايمندر باور بهدر اسا. 10تا  2كه از 

ص  سكر )تومورورافي مرور  كامپموتر (ن ام. آر.آ             ت سي.تي. ا سونوورافين  وعه ايكسن  سبردار  با ا وامل عك وير بردار : 

سدخوام ها را با جزئمات بمشدر  بررسي مي             سدخوام اسا كه انرام هان بافدها و ا )تصويربردار  رزنانس مغنانمسي( و اسكر ا

باوررررن اما معاوال بروم درد هسررردنر معاوال سرررونوورافي تنها          كنر. ماكر اسرررا اير اقرامات برا  بماار شوورررا       ينر ن

 دهنر.تصويربردار  اسا كه برا  سرنام وروسدات انجام مي  نوع

 درجه بندي سرطان چيست؟

سا اهاما دارد. اير امر كاك مي كنر           سرنام در چه مراله ا  ا سدر اينكه  ورن دان سرنام داده  شخمص قطعي  وقدي كه ت

درمام تعممر وود. تعممر درجه سرنام به انرازه تومور و وسدرش سرنام به قسادها  ديگر برم بسدگي دارد.      كه بهدرير نوع 

تعممر درجه دقمق سرررنام فقح بعر از جرااي با آزمايشررات امكام وذير اسررا. ا بده برداورردر بعضرري از غرد  نفاو  به مرل 

 سرنام ماكر اسا ضرور  باور.

نام به صورت وااره صفرن يكن دون سه و چهار تعريف مي وود و هر چه وااره ها بزرودر باور  واهي اوقات مراله و درجه سر 

مي وردد كه تركمبي   تعريف TNMيعني سرنام بمشدر وخش وره اسا. واهي مراله يا درجه سرنام با اسدفاده از سمسدم 

ب تومورن غرد  نفاو  و مداسداز را نشام   ( به ترتم0NIM2T) M,N,Tاز اروف و وااره ها و مشابه يك كر وسدي اسا مث      

وااره هاراه   وااره هم راه   Tمي دهنر.  وره برم را        Mو  Nانرازه تومور و  سادها  درومر  ساير ق سدرش غرد  نفاو  يا  و

 نشام مي دهر. واهي اوقات از سمسدم ها  درجه بنر  ديگر  نمز اسدفاده مي وود.

 ه سرنام واا در چه مراله ا  اسا و معني وااره ها و اروف چمسا.از وزوك شود بخواهمر به واا توضمح دهر ك

 نوع درمان

وواهر علاي با نوع سرنام            واان نوع درماني را كه با توجه به  وبمه ديگر  نمسا. وزوك نوع و درجه سرنام  همچ سرناني 

شويش مي كن           واا را ت واا را در نظر مي ومرد و  س مدي  سايل  ر كه برا  اندخاب درمام نهايي  واا مطابقا دارد و ا بده م

 كاك كنمر.



درمام واا توسح يك تمم بهراودي وامل وزوكامن ورسدارام و ساير مدخصصمر انجام مي وود. در صورت نماز هر يك از آنها             

 كاك بخواهمر.  برا  راهناايي

منظم به واا داده وود    چوم سرنام وروسدات اغلب شملي كنر رور مي كنرن ماكر اسا جها ومگمر ن يك برنامه دقمق و     

 مي ووينر.« اندظار هاراه با نظارت»و معاينات كلمنمكي باور. به اير روش  PSAكه وامل آزمايش مرتب 

 اور درمام فعاد برا  واا ومشنهاد  وودن ماكر اسا يكي از روش ها  زير باور:

ي به مرل تومور و نزديكي آم به انرام ها   جرااي: غره وروسدات با عال جرااي برداوده ممشود. تصامم انجام جرااي بسدگ      

 مي ووينر. (Prostatectomy)اماتي دارد. جرااي سرنام وروسدات را وروسا اتكدومي 

سلود   (Radiation therapy)ورتو درماني  وعه ايكس با انرژ  باال برا  تخريب  شود. عوارض     : از ا سدفاده مم سرناني ا ها  

 بافدها  نزديك تومور باورن اما معاوال مي توام آنها را كندرد كرد. جانبي آم ماكر اسا ناوي از آسمب به

صابا آم به بافا     -در ورتو درماني وره و از ا وعه با دقا به تومور تابمره  وود. در ورتو   شارجين ا سا م انراف اجدناب مي  ها  

ضله نزديك      شه از فا شع سدات قرار داده     ماده راديواكدم (Brachytherapy)درماني داشلي يا درمام با ت سدقماا دروم ورو و م

 مي وود.

هورموم درماني: با قرص يا تزريق تومور را كوچك مي كننر. اير نوع درمام برا  از بمر بردم يا وايمر آوردم مقرار هورموم           

ها را تسرردوسرردروم در برم انجام مي وررود تا تومور كنرتر روررر كنر. اير روش عوارض جانبي هم دارد كه معاوال مي توام آن 

كاهش داد يا كندرد كرد. برشي از مردام ترجمح مي دهنر بجا  اينكه دارو مصرف كننر بمضه هايشام با عال جرااي برداوده 

 وود.

مراقبدها  ااايدي: به هاه بماارام سرررناني و مراقبدها  ااايدي ومشررنهاد مي وررود كه به آنها كاك مي كنر تا بر عوارض  

ااسرراسرري و عانفي رواي و مسررايل عالي مثل نماز به كاك در شانه و اياب و رهاب برا   جانبي درمام و هم چنمر مسررايل

ها  درماني تسكمني  درمام فايق آينر. برا  بمااراني كه سرنانشام قابل درمام اسا و ي قابل ع ج نمسان ماكر اسا برنامه     

 )وا ي ايدمو( در دسدر  باور.

با درماني ها  اصلي بكار مي برنر. اثر بخشي اير درمام ها با رووها  علاي نشام     بعضي از مردم درمام ها  تكاملي را هاراه  

سا.           سندي چمني به آنها كاك كرده ا سوزني و نب  سمار  از مردم ممگوينر كه درمانهايي ماننر نب  سان و ي ب وره ا داده 

شدر برا  درك چگونگي عالكرد آنها و اينكه آيا مؤثرنر يا نه مورد نما  سدفاده از اير درمام ها       ترقمقات بم صورت ا سا. در  ز ا

 وزوكدام را مطله كنمر زيرا ماكر اسا بر آزمايش ها يا درمام ها تأثمر بگذارنر.

درمام ها  جايگزير: اير درمام ها به جا  درمام ها  مدراود بكار مي رونر. اياني يا موثر بودم آنها علمه سرنام با رووها    

از تصامم ومر  برا  اسدفاده از درمام ها  جايگزير تا ار امكام در مورد آنها ترقمق كرده     علاي نشام داده وره اسا. قبل   

 و با تمم درماني شود مشورت كنمر.

 آزمون هاي كلينيكی چيست؟

مطا عات علاي هسرردنر كه رووررها  جرير ومشررگمر  درمامن يا كندرد سرررنام را  (Clinical Trials)آزمونها  كلمنمكي 

ر. آزمونها  درماني كلمنمكي راه ها  جرير درمام سررررنام ماننر داروها  جرير يا تركمب از درمام ها                     آزمايش مي كنن  

موجود را بررسي مي نااينر. اير مطا عات به دقا كندرد مي وونر تا مطائر وونر كه برا  افراد ايار موثر هسدنر. از وزوك      

به عنوام يك اندخاب درماني وجود داردن واا ماكر اسا از آم سود شودتام بپرسمر كه آيا آزموم كلمنمكي مناسبي برا  واا 

 ببرير و در آينره ساير بماارام سرناني نمز از آم بهره منر وونر.

يك توصررمه: م قاتها  ومگمرانه و منظم با وزورركدام برا  ترا كندرد داورردر و بهبود ورراان ادي بعر از اتاام درماندام مهم  

سا در ابدرا     سا. ماكر ا وك ويزيدها  منظم را برا         ا ووير. وز سپس كاي ديرتر از آم ويزيا  وش ماه و  سه تا  تقريبا هر 

چك كردم س ما عاومي واا ومشنهاد مي كنر و از واا مي شواهر كه در صورت بروز مشكل غمر معاود يا نگراني ب فاصله      

 او را ببمنمر.

 عوارض جانبی درمان 



سدا    سرنام ورو سين كندرد ادوار و كندرد مرفوع اثر بگذارنر معاوال    درمام ها  فعاد برا   سا بر فعا ما ها  جن ت ماكر ا

 دسده عوارض جانبي اصلي وجود دارد: 2اير عوارض جانبي با وذوا زمام بهبود مي يابنر. بطور كلي 

د ماكر اسا به  ضعف جنسي: يعني ناتواني در ايجاد و افظ نعوظ. جرااي ا  كه برا  برداوا غره وروسدات صورت مي ومر     

ناممره  « جرااي با افظ عصب »كنر آسمب برسانر. تكنمك ها  جرير و بهدر جرااي كه   اعصابي كه آ ا تناسلي را كندرد مي  

 مي وونر به ال اير مشكل كاك كرده انر.

سا آ            صب ها ماكر ا صرمه مي زنر. ع سلود ها  نبمعي نمز  سرنانين به  سلود ها   سمب  ورتو درماني برا  از بمر بردم 

 ببمننر و رگ ها  شوني تنگ مي وونر كه به نوبه شود در نعوظ ايجاد اوكاد مي كننر.

هورموم درماني باعث كاهش هورموم ها  مردانه كه برا  روررر سرررنام الزم انر مي وررودن اما به هامر ترتمب در سررمسرردم 

سازد.     شكل مواجه مي  سي نمز اشد د ايجاد مي كنر و افظ اا ا تعويض را با م شك ت اغلب وس از وايام هورموم   جن اير م

 درماني به شود  شود برنرف مي وونر.

در اكثر موارد برم واا شود به شود به اا ا نبمعي بر مي ورددن اينكه دكدر واا قبل از تجويز آزمايش ها  تشخمصي برا       

ص             صل كنمرن ا صبر كنر تا بهبود  كامل اا واان چنر ماهي  سي  ضعف جن صلي  سا. هم    يافدر علا ا چمز غمر معاو ي نم

سائل رواني               وريك زنروي تام را در مورد م واا و  سدر كه  شاوراني بفر صمر يا م ص واا را نزد مدخ چنمر دكدرتام مي توانر 

 ضعف جنسي يار  كننر.

ر فعا مدها   بي اشدمار  ادرار: دفه ناوهاني ادرار اسا. ماكر اسا ادرار بطور ناوهاني در اثر سرفهن عطسهن شنره ورير يا ساي       

فمزيكي شارج وررود. واهي بي اشدمار  ادار زماني اتفام مي افدر كه مثانه بمش از انرازه ور اسررا يا ااسررا  دفه ادار بسررمار  

ورير اسا. اير عارضه در اثر جرااا يا شراومروي در ساشدارهايي كه شروج ادار از مثانه را كندرد مي كننر. هامر نور در       

ه عال مثانه را كندرد مي نااينرن رخ مي دهر. بي اشدمار  ادارن وس از درمام سرررنامن به ويژه وس از شود مثانه يا اعصررابي ك

عال جرااي در برترير اا ا شود بروز مي كنر. به مرور زمامن هاام نور كه برندام بهبود مي يابرن مدوجه افزايش كندرد                 

 شود بر رو  ادار شواهمر ور.

برا  كاك به كندرد ادار وجود دارد. چنام چه ادار تنها چنر بار در روز و هر بار به مقادير كم شارج ورررودن            راه ها  مدعرد    

برا  تقويا و آموزش عضررر ت ناامه  گر مفمر هسررردنر. داروهايي نمز برا  كاك به           Kegelو  Biofeedbachتارينات  

ز وذوا چنر ساد هنوز مشكل بي اشدمار  ادرار وجود داوده     ماهمچه هايي كه مثانه را كندرد مي كننر وجود دارد. اور وس ا

 باورن ماكر اسا وزوك عال جرااي را توصمه كنر.

 چطور به خودم كمك كنم؟

سرنام برشورد كنمرن و ا بده هر كس روش شود را دارد.    واا مي توانمر با  مثبا بودم: مثبا بودم يعني يافدر بهدرير راه كه 

سرا كه هامشره وراد و شوورراد به نظر بمايمر يا از صرربا كرد و فكر كردم در مورد سررنام و       مثبا بودم به اير معنا نم

واا را           سم  واده كننره كه رهرن روح و ج سا كه با يافدر فعا مدها  آرام بخش و  سخدمهايش ورهمز كنمر اما به اير معنا ا

 سرااد مي آورنرن از شود مراقبا كنمر.

واا اادااال مدوجه شو  واا كاك كننر؛ به آنها اجازه اير كار را     قبود كاك:  سداندام مي شواهنر به  ور كه شانواده و دو اهمر 

برهمر. برشي از افراد درمي يابنر كه وفدگو كردم با يك داونلب مطله كه تجربه ابد  به سرررنام را داراسرران مي توانر كاك 

 ود سواد و ترقمق كنمر.موثر  باور. در مورد دسدرسي به اير وونه كاك ها از تمم درماني ش

ارتقاء دانش: با تمم بهراورردي شود رااا و روراسررا باوررمر. نگراني ها و سررواالت شود را با آنها در ممام بگذارير. آنها كاك   

 شواهنر كرد تا وشدمباني و ان عاتي را كه الزم داريرن برسا آورير.
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