هوالشافی

راهنمای بیماران سرطان پروستات ()1

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.

برای شناخت پروستات باید از چند ماه قبل از تولد وقتی که شما هنوز در رحم مادر هستید ،آغاز کرد.
در اوایل زندگی دسته ای از سلول ها برای تشک یل غدد جنسی مهاجرت میکنند  .این دسته سلول ها بر اساس ساختار کروموزومی جنین به بیضه یا به تخمدان
تکوین می یابند  .دختر ها  XXهستند ،یک Xاز تخمک و یک Xاز اسپرم دریافت می کنند  .پسرها Xرا از تخمک و Yرا از اسپرم دریافت می کنند .در هفته ششم
جنینی که بیضه ها درمرد شروع به ترشح هورمون مردانه یعنی تستوسترون،می کنند  .این هورمون قدرتمند آثار مختلفی دارد  .یکی از آثار تستوسترون مردانه
کردن اعضای داخلی مربوط به باروری است  .بدون تستوسترون حتی در حضور کروموزوم  Yساختار های زنانه (برای مثال رحم) تشکیل می شود.
تستوسترون (به وسیله آنزیمی به نام -5آلفا – ردوکتاز ) تبدیل به هورمونی قوی تر به نام دی هیدروتستوسترون ( )DHTمی شود DHT .باعث می شود که تا
دسته ای دیگر از سلول ها که قرار است پروستات را ایجاد کنند،به نسج طبیعی جنینی خود تبدیل شوند ( به شکل نگاه کنید ).
جنین های مونث ،تستوسترون خیلی کمی دارند  .از این رو پروستات تشکیل نمی شود .جالب اینکه دسته سلول های پروستات در فرم ابتدایی خود باقی می مانند
و تبدیل به غددی در اطراف مجرای اداری زن به نام "اسکن " می شوند که مترادف پروستات در مرد هستند .
یک اختالل نادر ژنتیکی که در یکی از هر  10000مرد ایجاد می شود،منجر به عدم وجود -5آلفا –ردوکتاز می شود .هر چند که بیضه ها به صورت نرمال تشکیل
شده اند ولی  DHTتشکیل نمی شود  .این افراد از نظر ژنتیکی مردانی با بیضه های طبیعی هسهتند ولی از هر حیث ،ظاهری کامالً زنانه دارند.
آناتومی پروستات
پروستات در اغلب پستانداران و جود دارد .در سگ و انسان پروستات مثل حلقه ای اطراف گردن مثانه و مجرا قرار دارد (به شکل نگاه کنید ) .
اغلب نسج غددی پروستات (نسجی که مواد مترشحه را ایجاد می کند ) در پشت مجرای اداری قرار دارد  .نسجی از پروستات که در جلوی مجرا قرار دارد اندک
است و اغلب از نسج فیبروز و بدون تشرح تشکیل شده است  .مجرای انزالی به وسط پروستات به اوتریکول مجرای اداری وارد می شود .مایع انزالی از طریق این
مجاری قبل از انزال به مجرای اداری می ریزد  .ترشحات غدد پروستات نیز به مجاری انزالی می ریزد  .سمینال وزیکول ها ( کیسه های ذخیره منی ) پشت مثانه
و پروستات قرار دارد و به مجاری انزالی تخلیه می شود  .این کیسه ها در موقع انزال فشرده شده و مایع انزالی را با فشار به درون مجرای اداری می رانند  .بیشترین

حجم مایع انزالی از سمینال وزیکول ها تولید می شود .ارتباط بین پروستات مجاری انزالی و سمینال وزیکول ها در شکل قبلی قابل مشاهده است  .در پروستات
نوع اصلی سلول وجود دارد .سلول های ترشحی که در انزالی ایجاد می کنند و به سایر ترشحات انزالی اضافه می کنند؛ سلول های غضالنی که در کنترل ادرار و
انزال دخیل هستند ؛ و سلول های فیبروس که اسکلت بندی پروستات را ایجاد می کنند .
عملکرد پروستات
-

کمک به باروری (پشتیبانی اسپرم)

-

تهیه مواد مغذی برای اسپرم

-

مهار رشد باکتری ها

-

سیال کردن مایع منی منعقد شده

-

تاثیر در کنترل اداری

-

حاوی عضالنی برای کنترل جریان ادار راست

-

انقباض برای خروج پر فشار اسپرم از آلت

پروستات در محل تالقی مجاری اداری و تناسلی قراردارد .ترشحات مختلف انزالی قبل از خروج در پروستات با هم مخلوط می شوند  .این مایع شامل سه قسمت
است :اسپرم با منشأ بیضه (تقریباً  ٪10از مایع انزالی ) ،ترشحات وزیکول سمینال ها (تقریباً  ) ٪60و ترشحات پروستات (تقریباً  . )٪30عملکرد وزیکول سمینال
ها به طور عمده تولید مواد مغذی برای اسپرم است  .در حین انزال اسفنکتر عضالنی که اطراف کف مثانه قرا ردارد منقبض شده و از خروج به داخل مجرا جلوگیری
می کند  .مایع انزالی که اکنون حاوی اسپرم وترشحات پرو ستات است از طریق مجرای انزالی به داخل مجرای ادراری جاری شده و سپس به خارج آلت پمپ می
شود.
پروستات که حاوی مواد شیمیایی متعددی است که به مایع انزالی اضافه می شود  .این مواد شامل قند ،اسید سیتریک ،چندین هورمون ،پروتئین ،آنزیم ها و ریز
مغذی ها شامل روی است  .قند و اسید سیتریک تغذیه اسپرم را پس از انزال تامین می کنند  .پروتئین و روی ایجاد ترکیبی می کنند که از رشد باکتری ها
جلوگیری کرده به اسپرم کمک می کند  .تا درمحیط پر از باکتری واژن (مجرای تناسلی زن ) زنده بماند  .یکی از آنزیم های کلیدی که به وسیله پروستات تولید
می شود "آنتی ژن اختصاصی پروستات "( )PSAاست  .مایع انزالی پس از انزال به سرعت تبدیل به ژل نیمه جامد می شود  PSA.مسئول تبدیل مجد مواد انزالی
به مایع است که این امر برای تحرک اسپرم حیاتی است  .ارتباط PSAبا سرطان پروستات بعداً به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
در بدن ما دو نوع عضله صاف و اسکلتی وجود دارد  .عضالت اسکلتی انواعی هستند که به استخوان ها چسبیده اند ؛ عضالت صاف در داخل بدن در نسوج ارگان
های داخلی وجود دارد .عضالت صاف درون پروستات در کنترل ادراری و انزال اسپرم دخالت دا رند سه دسته مختلف عضالت در کنترل ادرار دخیل هستند
 :عضالت اسفنکتر داخلی و قسمت داخلی وخارجی اسفنکتر خارجی .مقداری از عضالت اسفنکتر داخلی و اغلب عضالت قسمت داخلی اسفنکتر خارجی در پروستات
قرار دارد .عضالت داخلی به صورت خودکار ادرار را در مثانه تا هنگام تمایل به دفع ادرار ،نگاه می دارند ،این عضالت در حین ادرار کردن شامل می شوند  .اسفنکتر
خارجی که هر دو نوع عضله را دارد به عنوان "مکانیسم ایمنی " عمل می کند  ،این عضالت در موقعی که احساس ادرار وجود دارد که ولی قصد نگه داشتن ادرار
را دارید ،منقبض می شوند .
ساختار داخلی پروستات

پروستات از سه منطقه ساخته شده :منطقه محیطی ،منطقه بینابینی و منطقه مرکزی  .در مردان جوان منطقه محیطی  ٪60حجم پروستات را تشکیل می دهد .
در حدود  40سالگی منطقه بینابینی که در نزدیکی مجرای ادراری قرا ردارد و تا  ٪20حجم پروستات را تشکیل می دهد ،شروع به رشد می کند  .این امر با باال
رفتن سن در تمامی مردان رخ می دهد  .به این شرط هیپرپالزی خوش خیم پروستات ( )BPHگفته می شود .باالخره با ایجاد  BPHمنطقه بینابینی که تبدیل
به بزرگترین منطقه پروستات شده و منطقه محیطی و کپسول فشرده می شوند  .باید توجه کرد که ( به دلیلی که هنوز نمی دانیم ) تقریباً  ٪75از سرطان های
پروستات در منطقه محیطی ایجاد می شود .این منطقه از پروستات در نزدیکی راست روده (رکتوم ) قرار دارد و به همین دلیل سرطان پروستات از طریق معاینه
پروستات به وسیله انگشت لمس می شود .حدود  ٪25از سرطان های پروستات در منطقه بینابینی و مرکزی رخ می دهد،در اینجا تشخیص سرطان مشکل تر می
شود  .مناطق مختلف پروستات را به وضوح می توان در سونوگرافی از راه مقعد مشاهده کرد ( شکل را مالحضه کنید ).
هر سه منطقه پروستات از مجاری شاخه به شاخه پوشیده شده و به وسیله سلول های مترشحه مایعات انزالی ،سلول های عضالنی و فیبروس تشکیل شده است .
هيپرپالزی خوش خيم پروستات ()BPH
یك شرح حال
آقای  60ساله که از سالمت جسمی برخوردار است  ،حدود سه سال است که احساس می کند جریان ادرارش کاهش یافته و مجبور است شبی یک یا دو بار برای
دفع ادرار از خواب بلند شود  .گاهی احساس می کند که قادر نیست مثانه خود را به طور کامل تخلیه کند  .این عالیم او را خیلی آزار نمی دهد  .وی نگران است
که این عالیم ممکن است ناشی از سرطان پروستات باشد.
در انسان پروستات د رمیانسالی شروع به رشد می کند و ( .هر چند اغلب پستانداران پروستات دارند که ولی به دالیل سگ ها تنها گونه دیگری که پروستات آنها
بزرگ می شود،هستند) این پروسه در منطقه بینابینی رخ می دهد  .اطالق خوش خیم از آنجاست که سلول ها سرطانی نیستند ( سلول هایی که ایجاد می شوند
از نظر ظاهر و عملکرد شبیه سلول های طبیعی هستند )  BPH .منج ر به سرطان نمی شود .لفظ هیپرالزی به معنی افزایش رشد سلول هاست  .هر چند که
پروسه بزرگ شدن خوش خیم در افراد مختلف در سنین متفاوت آغا زمی شود ولی باالخره در تمامی مردان رخ می دهد  .حجم پروستات در مرد  20ساله تقریباً
 20گرم است  .افزایش تدریجی حجم پروستات از حدود  40سالگی آغاز شده و در سن  60سالگی حدود  30گرم و در سن  80سالگی به  50گر م می رسد  .و
در برخی مردان به ابعاد خیلی بزرگی می رسد  .اثر عمده این افزایش حجم ،تحت فشار قرار گرفتن مجرای اداری در بین پروستات است  .این بدان معنی است
که شما به تدریج در دفع ادرار با مشکل روبرو شده و دچار کاهش جریان ادرار  ،احتیاج به دفع مکرر ادرار و عدم توانایی تخلیه کامل مثانه خواهید شد  .بعضی از
این عالیم مربوط به پروسه پیری در خود مثانه نیز است  .مهم است که این عالیم خاص بزرگی خوش خیم پروستات است و به معنی افزایش ریسک سرطان در
شما نیست  .در حقیقت تمامی مردان کم و بیش دچار این عالیم می شوند  .از سوی دیگر سرطان پروستات مگر در مراحل بسیار پیشرفته عموماً اختالل ادراری
ایجاد نمی کند .
همچنین  BPHممکن است موجب ظاهر شدن خون در ادرار شود ( هماتوری یا خون شاشی ) که عموماً بدون درد است  .دلیل ایجد آن است که با بزرگ شدن
پروستات عروق خونی نیز بیش از پیش کشیده و نازک شده و به آسانی خونریزی می کند  .این خونریزی ها معموالً پس از زور زدن مثالً برای اجابت مزاج و دفع
مدفوع رخ می دهد  .میزان خونریزی اغلب اندک غیر قابل توجه است  .به هر صورت اگ ر در ادرار خود خون مشاهده کردید ،حتماً به پزشک خود اطالع دهید
 ،زیرا نیاز به بررسی خواهد داشت تا از منشأ بیماری های جدی نظیر سرطان های کلیه و مثانه نباشد.

بزرگی پروستات در موارد خفیف نیاز به درمان نداشته و تحت نظر گرفته می شود .در صورتی که نیاز به درمان وجود داشته باشد،انواع مختلفی از دا روها در
دسترس هستند  .این داروها شامل «مهار کننده های آلفا آدرنرژیک » مثل تامسولوسین ؛ "مهار کننده های 5-آلف –ردوکتاز " مثل فیناستراید؛ و درمان های
گیاهی نظیر سائوپالمتو ا ست  .به عنوان جایگزین درمان دارویی استفاده از انرژی گرمایی میکروویو برای چروکیده و کوچک کردن پروستات قابل استفاده است .
در موارد شدیدتر نسج پروستات که موجب تنگی در مسیر مجرای ادراری شده باید به وسیله عمل جراحی برداشته شود .این عمل یا از طریق تراش پروستات از
طریق مجرا(  )TURPو یا به وسیله جراحی از طریق بر ش در جدار شکم (جراحی باز) انجام میگیرد  .نسجی که از پرسوتات خارج می شود شامل منطقه بینابینی
می باشد .این بدان معنی است که نسج بینابینی به وسیله  TURPخارج می شود ،در حالی که در منطقه محیطی ممکن است سرطان پروستات وجود داشته
باشد ولی الزم به ذکر مجدد است که BPHخطر سرطان پروستات را افزایش نمی دهد .
پروستاتيت
نوع دیگر بیماری که پروستات را درگیر می کند عفونت است  .نام این عارضه پروستاتیت است  .دو نوع پروستاتیت وجود دارد :حاد و مزمن  .پروستاتیت حاد
بیماری با تب باال ،سوزش شدید درمجاری ادراری ،افزایش تواتر دفع ادرار ،حس ضعف و بی حالی عمومی است  .پروستاتیت حاد به درمان آنتی – بیوتیکی وریدی
به خوبی پاسخ می دهد .
پروستاتیت مزمن شایع تر است ولی عالیمی که بی سرو صدا تر دارد .عالیم آن می تواند شامل سوزش ادرار ،احساس ناخوشایند در لگن ،دردهنگام انزال و تکرر
ادرار با شد  .تب وجود ندارد و احساس بیماری نمی کنید  .عالیم ممکن است برای ماه ها یا سالها و جود داشته باشد و اغلب به درمان که آنتی بیوتیک خوراکی
است مقاومت نشان میدهد.
الزم است بدانیم که این عفوت ها می تواند  PSAرا تا اندازه های زیادی افزایش دهد  .این امر ممکن است موجب شود پزشک شما تصور کند که سرطان پروستات
دارید در حالی که چنین نیست  .در صورتی که به دلیل پروستاتیت  PSAباال داشته باشید ،که به دلیل پروستاتیت PSAباال داشته باشید  ،درمان آنتی بیوتیکی
باید منجر به کاهش  PSAشود  .از آنجا که همیشه افتراق این دو مسیر نیست ممکن است پزشک شما تصمیم به انجام بیوپسی (تکه برداری ) از پروستات گیرد
تا مطمئن شود که سرطان وجود ندارد .بیوپسی نشان خواهد داد که مشکل پروستاتیت است .
بدن ما از انواع مختلفی از سلول ها ساخته شده است :شامل سلول های پوست،عضله ،استخوان و غیره  .سلول های مختلفی که با یکدیگر همکاری کرده و می
کنند ،اعضایی مثل قلب ،کلیه و پروستات را ایجاد می نمایند  .با تشکیل این اعضا در دوره جنینی ،این سلول ها به سرعت تکثیر می شوند  .این تکثیر با دستورات
ژن های درون هر سلول به دقت کنترل می شود .این دستورات با محیط اطراف و سیگنال هایی که به سطح سلول می رسد ،تحت تاثیر قرار می گیرد.
پس از اینکه انسان به اندزاه هنگام بلوغ خود رسید ،اغلب اعضای بدن دیگر افزایش حجم نخواهند داشت  .هر چند که در بعضی اعضا و نسوج ،سلول های قدیمی
و فرسوده به طور مداوم با سلول های جدید جایگزین می شو د .این کار بسیار قانونمند و کنترل شده انجام میگیرد  .ژنهای خاص (می توانید ژن را به عنوان یک
سری دستورات در نظر بگیرید) به سلول دستور می دهند که تا چه زمان بمیرد و با سلول جدی جایگزین شود.
سرطان اختالل در ژنهاست که موجب از دست رفتن کنترل در روند جایگزینی سلول ها به نحوی که توضیح داده شد ،می شود .
سرطان دو ویژگی دارد :
-

رشد بی نظم

-

از بین رفتن تمایز

از بین رفتن کنترل در رشد می تواند یا به صورت رشد سریع تر سلول های سرطانی باشد و یا به دلیل مرگ کندتر سلول ها  .در سالیان اخیر دانشمندان متوجه
شده اند که مشکل مشت رک در سلول های سرطانی مرگ کندتر این سلول هاست  .سلول های طبیعی طول عمر مشخصی دارند که و مشخصاً دچار "مرگ سلولی
برنامه ریزی شده " می شوند  .کلمه علمی برای این مرگ "آپوپتوز "است  .به این طریق که در پاسخ به پیغامی خاص "ژن خودکشی "سلولی فعال شده و به
سلول دس تور می دهد که از بین برود  .در صورتی که این مکانیسم در تعداد زیادی از سلول ها در یک ناحیه از بدن عمل نکند ،تعداد سلول های آن منطقه به
صورت بحرانی افزایش می یابد؛ این امر موجب ایجاد تومور(توده )می شود.
از دست رفتن تمایز بدان معنی ا ست که سلول ساختار و عم لکرد طبیعی خود را از دست می دهد  .بر اساس اینکه کدام سلول یا سلول ها تحت تاثیر از دست
دادن کنترل قرار گرفته اند  ،انواع مختلف سرطان وجود دارد .سرطان ها اغلب بسیاری از خصوصیات نسج یا عضوی که از آن ا یجاد شده اند را حفظ می کنند .
آدنوکارسینوم ها از نسج غددی منشأ می گیرند و شایعترین نوع هستند؛ سارکوم ها از نسوج غیر غددی منشأ می گیرند (مانند عضله ،عصب وچربی).
سلول های طبیعی با همسایگان خود در ارتباط هستند  .این ارتباط کمک می کند تا عملکرد خود را حفظ کرده و در جای خود باقی بماند .سلول های سرطانی
ارتباط خود را با سلول های مجاور قطع کرده مستقل می شوند  .مولکولهایی که موجب چسبندگی سلول در محل خود می شوند ،حذف شده یا از بین می روند
و به سلول های سرطانی اجازه حرکت آزادانه از موانع بافتی به داخل جریان خون می دهند( متاستاز).
سلول های سرطانی توانایی گریز از سیستم ایمنی ب دن را دارند  .گلبولهای سفید خون سلول ها یا پروتئین های غریبه و غیر طبیعی را تشخیص می دهند و به
آنها حمله کرده و آنها را نابود می کنند (پایش ایمنی ).
اغلب سلول های سرطانی برخی خصوصیات بافت ابتدایی خود را حفظ می کنند  .برای مثال سلول های پروستات حتی در صورت پخش شدن از پروستات به
ناحیه ای دور دست مانند استخوان ،اغلب به ترشح  PSAادامه می دهند .از خصوصیات دیگرسلول های سرطانی تمایل به تجمع اشتباهات ژنتیکی با روندی بسیار
سریع تر از سلول های طبیعی است  .مشخصاً یک جهش (تغییر بی برنامه در هنگام تقسیم سلولی) زود هنگام موجب از دست رفتن تنظیم سلول های پروستات
می شود .هر چند این جهش ممکن است موجب افزایش میزان اشتباهات ژنتیکی شود  .هر چه سلول ها بیشتر تقسیم شوند ،نسل های بعدی اشتباهات ژنتیکی
بیشتری به همراه خواهند داشت  .این موجب ایجاد سلول هایی می شود که به شدت سرطانی بوده و با سلول های اجدادی خود که کمی غیر طبیعی بودند
،تفاوت بسیار دارد .سلول های سرطانی که به سلول های پروستاتی که از آنها منشأ گرفته اند ،شباهت زیادی دارند و به کندی رشد می کنند و لی سلولهایی که
از سلول منشأ خود تفاوتهای چشمگیری کرده باشند ،تمایل به رشد سریع تر و پخش شدن خارج از پروستات را دارند.
روند تغییرات ژنتیکی که موجب تغییرات خفیف شده تا تغییرات ژنتیکی گسترده تر و ایجاد سلول های بسیار خطرناک سالها به طول می انجامد  .حقیقت سرطان
پروستات به طول انجامیدن روند تکاملی است .مطالعات اخیر روی مردان جوانی که به دلیل دیگری فوت شده اند نشان دهنده آن است که تغییرات اولیه سرطان
پروستات (دیسپالزی یا به هم ریختگی نسجی ) اغلب در دهه  20و  30وجود داشته اند  .ممکن است که  20-30سال طول بکشد تا این تغییرات به صورت
بالینی تبدیل به سرطان پروستات شود  8-10سال دیگر بروز سرطان پروستات تهدید کننده حیات به طول خواهد انجامید .
در بسیاری از مردان سرطان پروستات بیماریی با رشد آهسته است  .هر چند ممکن است در ا نتهای سیر بیماری سرطان به صورت بسیار تهاجمی و کشنده ظاهر
شود.

به دلیل مدت طوالنی مرحله نهفته (از زمانی که سرطان به کندی پیشرفت کرده و جهش های ژنتیک انباشته می شود) ،تصور اینکه بتوان از گذر سرطان از
مرحله نهفته و به مرحله بروز بالینی جلوگیری کرد،امکان پذیر جلوه می کند .
چه چيز باعث ایجاد سرطان می شود؟
هر چند امرزه پاسخ های قاطع به این سوال وجوددارد،شواهدی نیز برای هدایت ما به تحقیقات آینده و جود دارد .یکی از شواهد اینکه سرطان در مردانی که با
سطح غیر طبیعی هورمون مردانه متولد می شوند یا خواجگان (مردانی که در سن جوانی مقطوع النسل می شوند ) دچار سرطان پروستات نمی شوند  .هورمون
مردانه نه تنها برای تشکیل پروستات الزم است بلکه برای رشد مداوم پروستات ضروری است  .د رطول زمان قرار گرفتن سلول های پروستات در معرض هورمون
های مردانه (به خصوص دی هیدروتستوسترون) موجب افزایش احتمال ایجاد تومور می شود  .درست همانند مکانیسمی که تابیدن طوالنی مدت نور خورشید به
پوست صورت موجب سرطان های راجعه می شود  .دستکحاری این هورمون ها در دوران نهفته ( سن  40تا ) 70خطر سرطان پروستات را کاهش می دهد.
تعدادی ژن کشف شده اند که در ایجاد و پیشرفت سرطان پروستات دخیل هستند  .یکی از این ژنها به نام "ژن  "P53شناخته می شود  P53 .اغلب به عنوان
"نگهبان وضعیت طبیعی " شناخته می شود  .این ژن تنظیم کننده سلول ها را تحت کنترل گرفته و از ایجاد تومور جلوگیری می کند  .در سلول های طبیعی
در صورت آسیب به  ( DNAجهش ژن )  P53،فعال می شود P53 .باعث می شود تا سلول های جهش یافته بمیرند (موجب آپوپتوز و القای مرگ سلولی می
شود ) .اگر در طول زمان خود ژن  P53جهش پیداکند،توانایی حذف سلول های غیر طیعی و جلوگیری از تشکیل تومور از دست می رود.
گروهی دیگر از ژن ها "انکوژن " خواند می شوند  .انکوژن به معنی ایجاد کننده سرطان است  .این ژن ها در سلول های طبیعی وجود دارند ولی فعال نیستند .
در صورت فعال شدن موجب رشد بدون کنترل سلول های سرطان می شوند .
تاثیرات محیطی متعددی در اینکه ژنهای ایجاد کننده یا مهار کننده سرطان تغییر پیدا کنند ،دخیل هستند  .هورمون های مردانه یکی از عوامل موثر هستند و
تغذیه عامل بعدی خواهد بود.
تغذیه و پيشگيری از سرطان پروستات
بسیاری از مواد غذایی موجب افزایش میزان مولکول هایی با واکنش بسیار فعال به نام "رادیکال های آزاد اکسیژن "می شوند  .این مواد مهار نشده در داخل سلول
به مولکولهای تنظیم کننده رشد و ژن ها می پیوندند و موجب موتاسیون و تغییرات رشد سلولی می شوند و رادیکال های آزاداکسیژن به وسیله ترکیبات دیگری
به نام "آنتی اکسیدان ها "غیر فعال می شون  .آنتی اکسیدان ها جمع آوری کننده رادیکالهای آزاد اکسیژن هستند که یا آنها را غیر فعال می کنند و یا به خارج
سلول جایی که موجب آسیب نشوند،هدایت می کنند به طور کلی ترکیبات غذایی یا شرایط محیطی که میزان رادیکال های آزاد اکسیژن را افزایش دهند موجب
بروز بیشتر سرطان می شوند و ترکیباتی که آنتی اکسیدان دارند  ،اغلب محافظت کننده هستند  .افراد در طول سالیان در معرض کم و بیش این دو نوع از ترکیبات
بوده و بی شک احتمال ایجاد سرطان در آنها تحت تاثیر قرار می گیرد و که این شامل سرطان پروستات نیز می شوند .
چهار عامل ،احتمال ابتال به سرطان پروستات را در آینده را تحت تاثیر قرار می دهند .
سن
خطر سرطان پروستات با باال رفتن سن افزایش می یابد .سرطان پروستات بالینی به ندرت درمردان کمتر از  40سال دیده می شود و قبل از  60تا  70سالگی نیز
شایع نیست  .هر چه امید به زندگی در جامعه ای افزایش می یابد ،خطر مرگ در اثر سرطان پروستات نیز افزوده می شود .

نژاد
احتمال ابتال و مرگ در اثر سرطان پروستات در بین نژادها و کشورهای مختلف ،تفاوت چشمگیری دارد .بیماری در سیاه پوستان شایعتر و کسنده تر است ، .در
سفید پوستان متوسط و در مردان آسیایی مخصوصاً چین و ژاپن کمترین میزان است  .به عنوان مثال خطر مرگ یک مرد سیاهپوست امریکایی در اثر سرطان
پروستات  100برابر مرد چینی است که در چین زندی می کند .
دالیل متعددی برای این امر وجود دارد که ژنهایی که مردان را در معرض خطر بیشتر سرطان پروستات قرار می دهند،در سیاه پوستان بیشتر از سفید پوستان و
در سفید پوستان بیشتر از آسیایی ها است  .یکی از این تفاوت ها ی ژنتیکی در گیرنده هورمون مردان (آندروژن ) است  .گیرنده ها مولکول هایی هستند که به
ه ورمون مردانه می پیوندند و الزمه فعال شدن هورمون در داخل سلول هستند  .میزان پاسخ سلول به سطح ثابتی ازهورمون مردانه به طول قطعه ای خاص(منطقه
تغییر دهنده فعالیت ) از این مولکول بستگی دارد .هر چه طول این قسمت از مولکول بیشتر باشد ،پاسخ سلولی کمتر خواهد بود .قطعه ای به نام "تکرار سه اسید
آمینه های  " CAGدر سیاه پوستان کوتاه ،در سفید پوستان متوسط و در آسیایی های بلند است  .به نظر می رسد که هر چه طول این قطعه کوتاهتر باشد ،خطر
ابتال به سرطان پروستات بیشتر خواهد بود .تفاوت های مختصر در سطح هورمونی در بین نژادها نیز ممکن است گروهی را در معرض خطر ابتالی بیشتری قرار
دهد.
سابقه فاميلی
در صورتی که کسی از اقوام شما سابقه سرطان پروستات داشته باشد ،در این صورت شما نسبت به فردی که سابقه فامیلی ندارد درخطر بیشتر ابتال به سرطان
پروستات خواهید بود.
برای مثال اگر پدریا برا در شما سرطان پروستات داشته باشد،در آن صورت خطر ابتال به سرطان پروستات شما د و برابر خواهد بود .در صورتی که دو نفر از بستگان
نزدیک شما مبتال باشند ،خطر درگیری شما هشت برابر خواهد بود .در صورتی که یکی از وابستگان نزدیک شما قبل از سن  60سالگی تشخیص داده شود،خطر
باز افزایش می یابد.
بعضی فامیل ها ژنی برای سرطان پروستات دارند  .تصور می شود که این ژن روی کروموزوم شماره  1باشد .در حقیقت سرطان پروستات در تمامی مردان این
خانواده ها تشخیص داده خواهد شد .خوشبختانه این فامیلها در اقلیت هستند.
تغذیه
نقش تغذیه در سرط ان پروستات مورد پذیرش قرار گرفته است  .واضح ترین نشان آن افزایش خطر ابتال در مردان ژاپنی است که به آمریکای شمالی مهاجرت می
کنند  .هر چند این خطر هنوز در آسیایی ها پایین تر از سفید پوستانی است که در امریکای شمالی زندگی می کنند و همان نوع تغذیه را دارند ولی نسبت به
افراد فامیل خود که در ژاپن زندگی می کنند  5برابر است  .محتمل ترین دلیل ،افزایش میزان مصرف چربی است .
مطالعات در حیوانات آزمایشگاهی نشان داده است که سرعت رشد تومور پروستات که در موش صحرایی کاشته شده در حیواناتی که میزان چربی رژیم غذایی
بیشتری داشتند  ،سریعتر بوده است  .مطالعات در انسان ها نیز در مردان با و بدون سرطان پروستات ارتباط تنگاتنگ بین میزان چربی مصرفی و خطر سرطان
پروستات را نشان می دهد  .اغلب مطالعا تنشان دهنده آن هستند که مصرف باالی چربی حیوانی و چربی های اشباع خطر سرطان پروستات را دو برابر می کند
 .دو نوع چربی به نامهای "آلفا لینولنیک اسید "و "اولئیک اسید "با افزایش سرطان پروستات در ارتباط است.

مصرف چربی و سرطان پروستات
برای چه باید افزایش مصرف چربی موجب سرطان پروستات شود ؟ مکانیسم های متعددی متصور است  .برخی چربی ها به "ایکوزانوئیدها "که واجد خاصیت
هورمونی است  .تبدیل می شون دکه از "لینولنیک اسید " مواد غذایی ایجاد می شوند  .چربی ها می توانند سطح بدنی هورمون های مردانه را تغییر دهند  .در
طی روند سوخت و ساز چربی ها ممکن است رادیکال های آزاد اکسیژن ایجاد شود که با ثبات غشای سلولی تداخل می کنند  .آشکارا کاهش مصرف چربی حیوانی
موجب کم شدن خطر سرطان مثانه می شود.
کاهش مصرف چربی فواید متعدد دیگری نیز دارد  .با رژیم غذایی کم چربی خطر سرطان پستان و روده ی بزرگ نیز کاسته می شود .بیماری های قلبی که
شایعترین دلیل مرک زود هنگام هستند نیز به طور نسبی با مصرف چربی ارتباط دارند  .تخمین زده می شودکه با کاهش ٪50مصرف چربی تنها در کانادا می
توان ساالنه جلوی  4000مرگ را گرفت .چربی های موجود د رگوشت قرمز بیشتر در معرض اتهام هستند  .از آنجایی که بسیاری از بیماری ها در ارتباط با چربی
زیاد رژیم غذایی هستند  ،پسندیده است که همگی ما مصرف چربی حیوانی را کاهش دهیم  .اگر هم خطر سرطان پروستات در شما کاسته نشود،خطر ابتال به
دیگر بیماری های شایع و تهدید کننده حیات کاهش می یابد  .با و جود این باید از کاهش شدید مصرف چربی ها پرهیز کرد .زیرا مصرف ناکافی چربی نیز موجب
بیماری خواهد شد.
ویتامين D
شواهدی مبتنی بر افزایش خطر سرطان پروستات در اثر کمبود ویتامین  Dوجود دارد و یتامین Dدر بدن و به ویتامین  D3که هورونی فعال است،تبدیل می
شود  .این تغییر د رپوست با در معرض نور خورشید قرارگرفتن ایجاد می شود  .در مردانی که کمتر در معرض نور خورشید قرار می گیرند،خطر ابتال به سرطان
پروستات بیشتر می شود  .به طور مثال اهالی اسکاندیناوی که در آب و هوای نزدیک به قطب شمال زندگی می کنند،باالترین میزان سرطان پروستات را در دنیا
دارند  .حتی اگر در معرض نور کافی خورشید باشید ممکن است بدن شما میزان کافی ویتامین  D3تولید نکند  .پوست افراد سیاه پوست حاوی مالنیناست که
نور ماورای بنفش را جذب می کند  .بنابراین در آنها میزان تبدیل ویتامین  Dبه ویتامین D3کمتر است .
پيشگيری از سرطان پروستات
انسان ماشینی پیچیده و غامض است  .ما مواد غذایی ر ا می خوریم و می آشامیم .و آنها را در هر یک از سلول های بدن طی روند بیوشیمیایی پیچیده ای می
سوزانیم و نظیر هر نیروگاه انرژی ذغال سنگی یا هسته ای این فرایند تولید ا نرژی ایجاد فراورده های جانبی می کند که ممکن است سمی باشد  .برخی از این
فراورده های جانبی به ع نوان رادیکال های آزاد آکسیژن شناخته می شود  .این مولکول ها بسیار فعال هستند و تمایل شدیدی برای اتصال به دیگر مولکول های
سلول دارند که موجب آسیب رساندن به آن سلول ها می شود .آسیب ممکن است در دیواره سلولی یا در هسته سلول باشد ،جایی که در ( DNAمواد ژنتیکی
هسته سلول) قرا ردارد.
سلول های ما د رمقابل رادیکال های آزاد اکسیژن دفاع هایی دارند  .این مواد شیمیایی به رادیکال های آزاد ا کسیژن متصل شده و آنها را به ترکیبات بی ضرر
مثل آب تبدیل می کنند مواد شیمیایی که موجب غیر فعال شدن این مولکول ها می شوند "گلوتاتیون اس پراکسیداز ""،سوپر اکسید دیس موتاز "و "کاتاالز
" هستند این مواد به عنوان جمع آوری کننده رادیکال های آزاد اکسیژن خوانده می شوند  .رادیکال های آزاد اکسیژن همچنین با بعضی مواد که عملکرد این
مولکول های دفاعی را تقلید می کنند ،غیر فعال می شون  .این مواد آنتی اکسیدان نامیده می شون و شامل سلنیوم،ویتامین ،Eویتامین Aو ویتامین Cهستند.
رژیم غذایی حاوی میزان زیاد آنتی اکسیدان ها با کاهش خطر ابتال به سرطان ارتباط دارد .هنوز نمی دانیم که استفاده از بیشتر از این مواد به شکل قرص های

ویتامین موجب کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات می شود یا خیر؟ میزان زیاد بعضی از این ویتامین ها ممکن است به اندازه مصرف خیلی کم آنها مضر
باشد؛بنابراین قبل از مصرف میزان های زیاد ویتامین با پزشک خود صحبت کنید .
سلنيوم
سلنیوم جزو ریز مغذی هاست که برای زندگی مورد نیاز است  .بر حسب میزان سلنیوم خاک ،سلنیوم مواد غذایی تغییر زیادی دارد  .در بدن سلنیوم در ترکیب
"گلوتاتیون ا س پراکسیداز " (اس حرف اول سلنیوم است ) مشارکت دارد که رادیکال های آزاد اکسیژن را غیر فعال می کند .
اخیراً مطالعه ای انجام گرفت که تا بررسی کند که آیاسلنیوم مکمل غذایی می تواند خطر سرطان پوست را کاهش دهد؛ در این مطالعه  1300فرد با سلنیوم
پایین رژیم غذایی انتخاب شدند  .نیمی از این افراد روزانه  300میکرو گرم سلنیوم روزانه دریافت کردند و نیمی دیگر دارونما (دارویی بدون تاثیر و ماده موثر )
دریافت کردند  .هر چند سلنیوم مکمل ت اثیری در کاهش خطر سرطان پوست نداشت ،ولی خطر سرطان های دیگر به خصوص سرطان پروستات به نحو چشمگیری
کاهش داشت  .خطر ابتال به سرطان پروستات به میزان دو سوم و خطر مرگ را در اثر سرطان به طور کلی یک دوم کاهش یافت .
مهم است بدانیم که این مطالعه برای بررسی کاهش خط ر ابتال به سرطان پروستات به وسیله سلنیوم طراحی نشده بود ،ممکن است که این اثر در نتیجه دالیل
دیگری ایجاد شده باشد  .در زمان نگارش کتاب ما دلیل علمی قاطعی مبنی بر اثر مهار کننده سلنیوم بر سرطان پروستات در دست نداریم .
در مصرف زیا د سلنیوم نیز خطراتی و جود د ارد که سلنیوم عوارض جانبی مثل شکنندگی مود و ناخن دارد .حتی ممکن است سلنیوم خطر ابتال به سرطان را
افزایش دهد  .مطالعات بیشتری باید انجام شود که تعیین شود آیا مصرف سلنیوم ارزش عوارض بی اهمیت آن را دارد یا خیر؟به هر صورت اگر تصمیم به مصرف
پیش گیرانه سلنیوم گرفتید ،میزان مناسب  50تا  200میکروگرم در روز است .
ویتامين E
ویتامین  Eآنتی اکسیدان هم رژیم غذایی است  .ویتامین  Eدر روغن گیاهی،خشکبار  ،آجیل و حبوبات وجود دارد  .همانند جریان سلنیوم اثر پیش گیری کننده
ویتامین  Eدر سرطان پروستات با شانس پیدا شد  .مطالعه ای که در فنالند برای یافتن امکان کاهش ریسک سرطان در فنالند برای یافتن امکان کاهش ریسک
سرطان ریه در مردان سیگاری انجام گرفت  29000 .مرد به وسیله ویتامین  Eبا یا بدون بتاکاروتن و یا دارونما در مان شدند  .کاهشی در سرطان ریه مشاهده
نشد و لی خطر ابتال به سرطان پروستات تا حدود  ٪5کاهش داشت  .بیماری های قلبی نیز در گروه تحت ویتامین  Eکاهش داشت  .ولی خطر سکته مغزی
اندکی افزایش نشان داد .جالب است که در افرادی که تحت بتاکاروتن بودند ،که خود آنتی اکسیدان دیگری است ،خطر ابتالی سرطان پروستات افزایش داشت
 .این مطالعه در مورد مصرف مکمل های ویتامینی بدون اثبات اثر آنها هشدار می دهد  .مکمل بتاکاروتن خطر ابتال به هر دو بیماری قلبی و سرطان را افزایش
می دهد  .هر چند که بتاکاروتن موجود در غذااحتماالً از خطر ابتال به سرطان می کاهد،میزان بیشتر آن در شکل قرص به نظر مضر می رسد ،مصرف  400واحد
ویتامین Eدر روز قابل قبول به نظر می رسد ،زیرا هم خطر سرطان پروستات و هم خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد  .مطالعات متعدد اخیراض نشان داده
که قرص های ویتامین Eطبیعی از نوعی صناعی آن بهتر است .
ویتامين C

ویتامین Cنیز یک آنتی اکسیدان است  .نشان داده شده که ویتامین  Cرشد بعضی رده سلول های سرطانیرا کاهش می دهد ( سلول هایی که در آزمایشگاه کشت
داده شده اند) ،این اثر فقط در میزان های بسیار باالی این ویتامین در مدت طوالنی ایجاد می شود .مطالعات در انسان کاهش خطر سرطان پروستات را با ویتامین
 Cاضافی را نشان نداده است .
غذاهای دیگری که ممکن است از سرطان پروستات پیشگیری کند:
فيتواستروژن
این مواد در گیاهان یافت شده و عملکردی شبیه به استروژن (هورمون زنانه ) دارند  .مهمترین این مواد ایزوفالون ها هستند ،و جنیستین ( )Genisteinمهمترین
ایزو فالون ا ست  .جنیستین به میزان زیادی در لوبیای سویا وجود دارد  .مدارک زیادی دال بر مهار رشد سرطان پروستات به وسیله جنیستین وجود دارد .ممکن
است این یکی از دالیلی باشد که مردان ژاپنی که میزان زیادی سویا مصرف می کنند کمتر خطر ابتال به سرطان پروستات دارند .
سير
نشان د اده شده که عصاره سیر می تواند رشد سلول های سرطانی را کاهش دهد  .این ترکیبات در سیر خام وجود ندارد و در سیر تخمیر شده و جود دارد  .ا ز
اثر سیرهنوز کامالً مطلع نیستیم.
گوجه فرنگی
مواد شبیه ایزوفالون در گوجه فرهنگی پخته شده به میزان زیادی وجود دارد .مدارکی دال بر اثر محافظت کننده آن به دلیل اثرات شبه استروژنی وجود دارد .
مواد شبه ایزوفالون در گوجه فرنگی خام به شکل قابل دسترس برای بدن وجود ندارد ؛به نظر می رسد که این ترکیبات با پختن آزاد می شوند .
ویتامين Dو محافظت از سرطان پروستات
به نظر می رسد که سطوح پایین ویتامین Dخطر سرطان پروستات را افزایش دهد  .میزان زیاد مصرف ویتامین Dسطح کلسیم خون را افزایش می دهد که ممکن
است مشکالت دیگری مثل سنگ کلیه یا تصلب شرایین ایجاد کند  .انواع صناعی و یتامین  Dکه با داشتن اثر ضد سرطان بر سطح کلسیم خون تاثیری نداشته
باشند و تولید شده ولی هنوز در مرحله مطالعاتی هستند.
درمان هورمونی به عنوان محافظت
همانطور که در فصل  4یادگرفتیم ،سلول های پروستات برای رشد و عملکرد خود احتیاج به هورمون مردانه دارند  .بدون این هورمون ها سلول های پروستات
تمامی عملکرد خود را شامل تولی آنزیم و ت قسیم از دست خواهند داد بعضی سلول های پروستات در حقیقت پس از حذف هورمون می میرند ،پس کاهش سطح
هورمون به معنی کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات است .
تستوسترون در بیضه ها تولید می شود  .هیپوتاالموس (قسمتی از مغز) میزان تستوسترون خون را حس کرده و میزان کمی هورمون به نام ( LHRHهورمون
آزاد کننده لوتئینیزه )تولید می کند  .این هورمون به هیپوفیز (قسمتی دیگر از مغز)پیغام می دهد که ( LHهورمون لوتئینیزه ) ر ا ترشح کند  LH .به بیضه
پیغام می دهد تا تستوسترون تولید کند  .هیپوتاالموس نقش رئیس کارخانه را بازی می کند که به مدیر (هیپوفیز) دستور می دهد تا تولید تستوسترون رتا به

وسیله کارگران (بیضه ) افزایش دهد  .تستوسترون اثرات زیادی دارد ،رشدعضالت و استخوانها را تحریک می کند ،موجب پراکندگی مردانه رشد موها می شود،
آکنه (جوشهای غرور جوانی) را افزایش می دهد و تغییرات رفتاری به خصوص عالقه به رفتارهای جنسی ایجاد می کن  .تستوسترون دلیل بیشتر بودن حجم
عضالت واستخوان ها در مردان نسبت به زنان است  .در پروستات تستوسترون به وسیله  -5آلفا ردوکتاز (فصل اول را ببینید) به هورمونی بسیار قوی تر به نام
دی هیدروکسی تستوسترون ( )DHLتبدیل می شود DHT .به سلول های پروستات قدرت می دهد که رشد کنند ،مولکولهایی مثل PSAایجاد کنند و تقسیم
شوند  .بدون DHTبسیاری از سلول های پروستات می میرند .
این دو هورمون ( تستوسترون و  ) DHTدر تکامل سرطان پروستات اهمیت دارند و سیاه پوستان سطح باالتری از DHTنسبت به سفید پوستان دارند و سفید
پوستان سطح باالتری از آسیایی ها دارند  .این با خطر سرطان پروستات همخوانی دارد  .از آنجا که تستوسترون شد و تکثیر سلول های پروستات را افزایش می
دهد ،کاهش عمده در تستوسترون و  DHTموجب کاهش خطر ایجاد سرطان پروستات می شود.
مشکل آنجاست که کاهش این هورمون ها موجب اثرات جانبی زیادی می شود ؛شامل ناتوانی جنسی،از بین رفتن تمایل به مقاربت ،کاهش حجم عضالت واستخوان
ها  .اخیراً داروهایی کشف شده اند که تستوسترون را به میزان کم ولی  DHTرا به میزان زیادی کاهش می دهد  .این داروها از طریق مهار -5آلف ردوکتاز و
کاهش تبدیل تستوسترون به DHTعمل می کنند .دارویی که اکنون برای این امر وجود دارد ،فیناستراید ( به نام تجارتی پروسککار ) است  .فینا ستراید با کاهش
 DHTدر سلول های پروستات ،تحریک رشد آنها را کاهش می دهد ،امید است که این کاهش موجب کم شدن خطر ابتال به سرطان پروستات شود ولی هنوز نمی
دانیم این واقعه اتفاق می افتد یا خیر؟ مطالعه ای که بزرگ شامل  16000مرد در حال انجام است و امیدواریم که پاسخ را در آینده ای نزدیک بدانیم .
فیناستراید اکنون برای درمان بزرگی خوش خیم پروستات استفاده می شود .با کاهش سطح تستوسترون در سلول های پروستات ،دارو موجب کاهش حجم سلول
ها و در نتیجه کاهش اندازه پروستات به میزان  ٪20می شود .در بیمارانی که پروستات بزرگ موجب کاهش جریان ادرار شده ،این ممکن است به بهبود عالیم
بینجامد هر چند این دارواز دسته دیگری از داروها به نام مهار کننده های آلفا که بیشتر برای این منظور استفاده می شود،قدرت کمتری دارد.
اثر دیگر سطح پایین  DHTبر پوست مودار است و رشد مودر نواحی که دچار طاسی مردانه شده اند را تحریک می کند  .به این معنی که فیناستراید می تواند
احتمال ابتال به سرطان پروستات را کاهش دهد ،ان دازه پروستات را کوچک کند و تغییرات طاسی مردانه را بازگشت دهد و لی متاسفانه در بعضی مردان کاهش
تمایل به مقاربت ایجاد می کند  .تا زمانی که از نظر علمی اثر کاهش خطر سرطان پروستات اثبات نشده است ،نباید به صورت پیش گیرانه مصرف شود ولی
مصرف آن برای درمان  BPHقابل قبول است  .در نتیجه دالیل متعددی وجود دارد که تصور کنیم سرطان پروستات بالینی و مرگ در اثر آن قابل پیشگیری است
 .از انجا که تغییرات اولیه سرطان پروستات در اوایل  30سالگی آغاز شده و در اکثر افرادی که به سن  80سالگی می رسند وجود دارد ،پیش گیری کامل آن
ب یشتر آرزو خواهد بود تا واقعیت  .هر چند در صورتی که پیشرفت این تغییرات به نحوی که در جمعیت آسیایی است کند شود ،میزان تشخیص و مرگ در ا ثر
سرطان پروستات به نحو چشمگیر کاهش می یابد .با کاهش مصرف چربی حیوانی،افزایش مصرف ریز مغذی های محافظت کننده و آنتی اکسیدان ها و افزایش
دریافت مکمل های غذایی حاوی مولکول هایی که با رشد سرطان مبارزه می کنند مثل جنیستین و ایزوفالون احتمال دست یابی به این هدف وجود خواهد داشت
 .تالش برای اثبات علمی این امر مورد نیاز است و هم اکنون درحال پی گیری است .
PSAو تشخيص زودرس

(PSAآنتی ژن اختصاصی پروستات ) ماده ای است که به وسیله پروستات ساخته شده و به مایع منی افزوده می شود  .عملکرد آن سیال ساختن ماده ژله مانند
پس از انزال است  .در سلول های طبیعی پروستات  PSAبه داخل توبول ها ترشح می شود و فقط میزان اندکی به فضای بین سلولی پس زده و و ارد جریان
خون می شود .
 PSAدر سرم خون یعنی قسمت آبکی خون اندازه گیری می شود در حضور سلول های طبیعی اکثر  PSAدر لوله های جمع کننده پروستات باقی مانده و میزان
کمی وارد سرم می شود .ولی در سرطان پروستات میزان بیشتری  PSAوارد سرم می شود .این واقعه اولین اتفاقی که در سرطان پروستات رخ می دهد زیرا سلول
های سرطانی تراواتر از سلول های معمولی هستند که مولکولهایی نظیر PSAبسیار سریع تر از آن خارج می شود .دلیل دوم آن است که از دست رفتن قطبیت و
چینش سلولی از اولین وقایعی است که در جریان سرطان رخ می دهد  .در سلول های طبی عی قرار گیری بسیار با نظم است و به ترتیبی قرار می گیرند و که
قسمت ترشحی سلول به طرف لوله های جمع کننده باشد  .در سرطان پروستات سلول ها نظم کمتری دارند و بعضی سلول ها ممکن است به جهتی غیر از لوله
های جمع کننده قرا رگیرند و در نتیجه مقدار بیشتر PSAوارد سرم شود.
می توان چنین نتیجه گرفت که مراحل ابتدایی سرطان پروستات را می توان به وسیله آزمایش خون و اندازه گیری سطح PSAتشخیص داد  .اغلب بیمارانی که
سرطان پروستات را با حجم بیشتر از  1سانتی متر مکعب ـ(تقریباً اندازه یک حبه قند) دارند سطح سرمی PSAغیر طبیعی دارند .
هر چند شرایط دیگری نیز عالوه بر سرطان می تواند موجب افزایش  PSAشود .شایعترین این حاالت بزرگی خش خیم پروستات است (فصل دوم را ببینید ) .
که باعث باال رفتن  PSAمی شود ولی سرعت باال رفتن یک دهم سرعت باال رفتن PSAدر سرطان پروستات در هر گرم از نسج پروستات خواهد بود .در صورتی
که پروستات خیلی بزرگ دارید ،بدون اینکه دچار سرطان پروستات باشید  PSAشما ممکن است باال باشد  .التهاب (اغلب در اثر عفونت) نیز می تواند باعث باال
رفت نPSAشود و لی درمان مجب پایین آمدن PSAخواهد شد و افزایش PSAطوالنی مدت نخواهد بود .دست کاری پروستات مثالً رد فرایندهای پزشکی نظیر
بیوپسی پروستات موجب افزایش یکباره ولی گ ذرای PSAخواهد شد  ،در اغلب موارد معاینه استاندارد پروستات از راه مخرج موجب افزایش PSAنخواهد شد .
ولی در گروه کمی موجب افزایش متوسط آن می شود .انزال منی نیز می تواند موجب افزایش کوتاه مدت PSAشود.
نیم عمر ( PSAمدت زمانی که غلظت یک ماده در خون در اثر عواملی نظیر متابولیسم و تجزیه نصف شود) تقریباًسه روز است  .بدین معنی که در صورت افزایش
 PSAدر یک واقعه مثل بیوپسی یا معاینه ،پنج نیمه عمر (حدود  2هفته ) طول خواهد کشید تا به حد طبیعی برسد  .در صورتی که بیوپسی موجب ایجاد التهاب
یا عفونت شود این افزایش به طول خواهد انجامید .
در سفید پوستان  PSAباالی  4نانوگرم در دسی لیتر غیر طبیعی تلقی می شود اما در صورتی که PSAشما باالی  4است قبل از نگران شدن در مورد اثرات سن
و نژاد مطالعه بفرمایید.
در صورتی که از مردان باالی  50سال آزمایش  PSAبه عمل آوریم ،حدود  %PSA10غیر طبیعی خواهد داشت  .و در  ٪3آنها سرطان پروستات تشخیص داده
خواهد شد  .بدین ترتیب دو نفر از هر سه مرد با آزمایش غیر طبیعی PSAبه طور کاذب مثبت خواهد بود  .یعنی هر چند که PSAباالست ،بیماری وجود ندارد.
احتمال یک سوم در تشخیص سرطان پروستات با  PSAدر مقایسه با دیگر تست های غربالگری سرطان نتیجه ای قابل توجه است  .به عنوان مثال در صورت غیر
طبیعی بودن ماموگرافی (رادیوگرافی مخصوص تشخیص سرطان سینه خانم ها ) احتمال وجود سرطان پستان تنها ٪20است .
سن

از آنجا که پروستات با افزایش سن به تدریج بزرگ می شود  .میزان  PSAنیز به تدریج با باال رفتن سن افزایش می یابد  .به همین دلیل بسیاری از پزشکان مرز
PSAطبیعی و غیر طبیعی را با سن تعدی ل می کنند  .مرزهای کنونی تعدیل شده و بر حسب سن به این ترتیب است :در دهه ،40مرد  2/5است؛دردهه 3/50،5؛
دردهه 4/5، 60؛ و در دهه  . 6/5 ،70به این ترتیب آزمایش در افراد جوان حساستر می شود ( .سرطان به احتمال بیشتری در مراحل اولیه شناخته می شود ) .و
همچنین مردان مسن به احتمال کمتری آزمایش مثبت کاذب خواهند داشت (PSAغیر طبیعی بدون سرطان پروستات ).
نژاد
PSAهمچنین با اختالف در نژاد متغیر خواهد بود(هر چند که به میزان کمتری ) .جدول زیر مرز PSAرا بر حسب سن و نژاد در آمریکا نشان می دهد.
PSAآزاد و PSAکلی
رویکردهای متعددی برای بهبود دقت PSAو کاهش میزان مثبت کاذب آن برگزیده شده است .
مفید ترین این رویکردها استفاده از PSAآزاد در مقابل PSAکل است  .این مورد احتیاج به توضیحاتی دارد  .از آنجا که  PSAمولکول بسیار فعالی است ،اکثریت
PSAداخل سرم به مولکول بزرگتری به نام آلفا  1-آنتی کموتریپسین ( )ACTمتصل می شود؛ نقش این مولکول غیر فعال کردن PSAاست PSA .متصل به
 ACTبا مولکول های دیگر واکنش نشان نمی دهد و در نتیجه از تخریب دیگر بافت های بدن جلوگیری می شود .میزان PSAمتصل شده به  ACTدر مردان با
سرطان پروستات بیشتر از مردانی است که دچار بزرگی خوش خیم پروستات شده اند  .دلیل این امر نحوه ورود PSAبه سرم است  .در مردان با پروستات طبیعی
 PSAبه داخل لوله ها ترشح می شود و میزان کمی به فضای بین سلولی پس می زند  .در طی این روند قسمت کوچکی از مولکول کنده شده و موجب فعالیت
کمتر آن می شود  .در سرطان پروستات با به هم خوردن قطبیت سلولی  PSA،مستقیماً به فضای بین سلولی ترشح می شود بنابراین دست نخورده و فعال باقی
می ماند  .بنابراین  ACTمحکم تر به آن متصل می شود .به بیان دیگر در صورتی که افزایش خفیف PSAبین  4و  10داشته باشید و PSAآزاد کمتر از  ٪10کل
باشد ،در آن صورت به احتمال  ٪90شما سرطان پروستات خواهید داشت  .در صورتی که نسبت PSAآزاد به کل بیشتر از  ٪24باشد ،در این صورت به احتمال
 90٪شما سرطان پروستات نخواهید داشت  .برای به خاطر سپاری این کلیشه را به یاد داشته باشید ؛ مردانی که از سرطان پروستات آزاد هستند PSA ،آزاد
بیشتری دارند .
در عمل وقتی بیماران  PSAبیشتری از مرز متناسب با سن خود ولی کمتر از  10داشته باشند،بسیاری از پزشکان در صد PSAآزاد را اندازه گیری می کنند  .در
صورتی که باال باشد،بیوپسی انجام نمی گیرد،در صورتی که پایین شد ،بیوپسی توصیه می شود  .به این روش تعداد بیوپسی های انجام شده در این گروه (PSAباالتر
از مرز متناسب شده با سن و  )10به ثلث کاهش یافته ولی  ٪95سرطان های پروستات تشخیص داده می شود.
روش دیگر تقویت دقت تست  PSAاستفاده از چگالی PSAاست  .چگالی PSAاز تقسیم میزان کل PSAبه حجم اندازه گیری شده پروستات از طریق سونوگرافی
از راه مقعد به دست می آید  .همانطور که قبالً ذکر شد،در صورتی که شما بزرگی خوش خیم پروستات داشته باشید  PSA،ممکن است اندکی افزایش یابد  .ا
غلب مردان در این شرایط چگالی PSAکمتر از  0/15دارند  .اشکال بزرگ این رویکرد آن است که تعداد زیادی از سرطان های پروستات تشخیص داده نمی شوند
 .بسیاری از پزشکان چگالی  PSAرا فقط در بیماران خاص استفاده می کنند که رضایت به بیوپسی ندارند و پروستات خیلی بزرگ با افزایش اندک PSAدارند ،که
منجر به چگالی PSAکمتر از  0/10شده باشد .استفاده از این تست با این روش موجب کاهش  ٪10موارد بیوپسی غیر ضروری شده و تنها  ٪2از موارد سرطان را
تشخیص نمی دهد .

حساسيت و ویژگی
اینها واژه های آماری هستند .حساسیت احتمال غیر طبیعی بودن تست در فرد بیمار است  .ویژگی احتمال مثبت بودن تست به وسیله بیماری که به دنبال آن
می گردیم ( و نه به دالیل دیگر ) است .حساسیت و ویژگی هر تست در میزان مرز بین طبیعی و غیر طبیعی بودن تست تاثیر دارد .مثالً اگر تمام مردان با
PSAباالی  1بیوپسی می شدند  ٪100،موارد سرطان پروستات تشخیص داده می شد؛ ولی در حدود  ٪70مردانی که مورد تست قرار میگرفتند  .باید بیوپسی می
شدند که اکثریت موارد بیوپسی غیر ضوری بود .در صورتی که حد مرزی باال در نظر گرفته می شد،تعداد کمی از مردان بی دلیل بیوپسی می شدند ولی تعداد
زیادی از موارد سرطان تشخیص داده نمی شد  .به بیان دیگر هر چه تستی ویژگی بیشتری داشته باشد  .حساسیت کمتری خواهد داشت و هر چه تستی حساس
تر باشد ویژگی کمتری دارد .
روش دیگر استفاده از این موارد"ارزش پیش بینی مثبت " است  .که به معنی احتمال ابتال به سرطان پروستات در حضورتست غیر طبیعی است  .به طورکلی
فردی که PSAغیر طبیعی دارد،با شانس  1از  3سرطان پروستات در لمس طبیعی باشد،احتمال سرطان پروستات به  1از  5نزول خواههد کرد  .برای PSAباالی
 10این شانس  1از  2است و وقتی که  PSAباالی  10است و در معاینه توده لمس می شود ،احتمال تا  ٪80باال می رود.
ناخوشی PSA
اولین مشکل استفاده از  pSAبرا ی تشخیص زود هنگام سرطان پروستات آ ن است که تقریباً دو از سه مردان با تست غیر طبیعی سرطان پروستات ندارند  .این
مردان از نگرانی ناشی از تست غربالگری غیر طبیعی رنج می برند،به عالوه ناراحتی و رنج ناشی از بیوپسی پروستات را متحمل می شوند  .بعضی افراد آن را اغماض
می کنند ولی برای برخی دیگر منشأ نگرانی شدید می شوید .این نگرانی ناشی از تست غیر طبیعی "ناخوشی "PSAنامیده می شود .مهم است که بدانیم که
اکثریت مردان با افزایش خفیف  PSAسرطان نخواهند داشت و تصمیم اینکه در مرحله اول آزمایش PSAکنترل شود،شما را در معرض این نگرانی عمده قرار
خواهد داد ،در حالی که سرطان پروستات وجود ندارد  .به پزشک خود بگویید که تمایل ندارید بدون اطالع شما این آزمایش برای شما انجام گیرد.
PSAدر تشخیص زودرس سرطان پروستات
PSAبهترین تست موجود برای تشخیص زودرس سرطان پروستات است  .نتیجه آنکه بیماری در مراحل اولیه ،وقتی که احتمال درمان قطع بیشتر است تشخیص
داده می شود .هر چند بسیاری از مردان با  PSAغیر طبیعی سرطان پروستات ندارند ،این تست از غربالگری ماموگرافی (رادیوگرافی از پستانها) بهتر بوده و در
مقایسه با غربالگری سرطان های دیگر نظیر سرطان تخمدان برتری بسیاری دارد  .برتری این تست آن است که یک آزمایش خون ساده انجام می گیرد و به روش
های تهاجمی (نظیر کولونوسکوپی [دیدن داخل روده بزرگ به وسیله دستگاه از راه مقعد] برای سرطان روده برگ ) نیازی نیست  .نظیر ماموگرافی به اشعه Xو
حضور پزشک برای انجام آن نیازی نیست .
برای چه در مورد غربالگری سرطان پروستات اختالف نظر وجود دارد ؟
این اختالف عقیده به دلیل ذات خود بیماری است و به آزمایش  PSAارتباطی ندارد .مختصراً ،هنوز به وضوح ثابت نشده است که تشخیص زودرس سرطان
پروستات می تواند احتمال مرگ فرد مبتال را در اثر بیماری کاهش دهد  .برای تشخیص زودرس استفاده از  PSAفایده واضح دارد  .غربالگری با PSAموجب
تشخیص سرطان پروستات مرحله ای زودتر می شود .وقتی که با درمان مناسب احتمال عالج قطعی وجود دارد و هر چند که ،آیا افزایش میزان عالج به معنی
کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری به اندازه ای که آسیب های احتمالی ناشی از روش های هاجمی تشخیصی و درمانی را جبران کند ،هست یا خیر  .هنوز به

طور علمی به اثبات نرسیده است  .دلیل آن است که سرطان پروستات بسیار کند رشد کرده و در بیماران مسن که طول عمر محدودی دارند تشخیص داده می
شود  .به همین دلی ل بسیاری از بیماران به جای اینکه به دلیل سرطان پروستات فوت شوند ،به همراه این بیماری فوت می شوند  .در صورتی که شما سرطان
پروستات با رشد کند دارید و سرنوشت شما ،حتی بدون درمان،مرگ در اثر بیماریی که دیگر بی ارتباط به سرطان پروستات باشد ،تشخیص سرطان پروستات
ممکن است موجب انجام درمان های تهاجمی برای شما شده و مجبور به تحمل عوارض آن شوید در حالی که فایده ای برای شما نداشته است  .از طرف دیگر
اگر سرطان پروستات شما رشد سریع داشته باشد،تشخیص زود رس موجب نجات جان شما خواهد شد .
برای اثبات این امر مطالعات بزرگی در حال اجراست  .تا اثبات این امر انجام غربالگری بسیار تهاجمی در برنامه سرطان پروستات توصیه نمی شود .یعنی مردانی
که از فواید و مضار غربالگری  PSAاطالع پیدا می کنند( و می دانند که اغلب موجب تصمیم بین کمیت و کیفیت زندگی می شود ) خود برای انجام بررسی ها
تصمیم می گیرند.
عالیم و نشانه های سرطان پروستات
سرطان پروستات باتعداد اندکی سلول غیر طبیعی آغاز می شود .این سلول ها در طی سال ها رشد می کنند تا از نظر بالینی به حدقابل تشخیص برسند،معموالً
وقتی که به اندازه یک حبه قند (تقریباً  1سانتی متر مکعب) برسد  .سرطان پروستات در مرحله ابتدایی هیچ عالمت دیگری ایجاد نمی کند  .عالیم بیماری
مشکالتی هستند که شما احساس می کنید و به پزشک خود درباره آنها می گویید  .ادرار کردن با مشکل یکی از عالیم بیماری های پروستات است  .نشانه ها
آنهایی است که پزشک مشاهده می کند  .لمس توده در پروستات یک نشانه است .
تقریباً تمامی مردان با افزایش سن دچار عالیم ادراری می شوند  .این عالیم شامل بلند شدن از خواب به کرات برای ادرار کردن در شب،کند شدن جریان ادراری
،عدم توانایی تخلیه کامل مثانه ،حس فوریت ادراری و مشکل در نگه دا شتن جریان ادرار است  .این عالیم به دلیل سرطان پروستات بلکه به دلیل بزرگ شدن
پروستات که موجب انسداد جریان ادرار دشه ،و با کهولت مثانه که موجب انقباض زودتر از موقع مثانه می شود ،ایجاد می شود(قبل از اینکه مثانه پرشود) .تلفیق
فعالیت پیش از موقع مثانه و انس داد جریان ادرار ناشی از بزرگ شدن پروستات موجب ایجاد این عالیم می شود غالب مردانی که این عالیم را دارند می توانند
اطمینان حاصل کنند که سرطان پروستات ندارند.
تنها گسترش زیاد سرطان پروستات در محدوده خودممکن است جریان ادرار را مسدود کرده و عالیم واضح ایجاد کند  .احتمال سرطان در بیمارانی که یکباره
دچار عالیم ادراری می شون کم است  .در اغلب مردم این عالیم به کندی و در طول سالیان ایجاد می شود و به تدریج خسته کننده می شود .وقتی سرطان
پروستات سرعت می گیرد باعث ایجاد عالیم می شود و در  ٪90بیمارانی که سرطان از م حدوده پروستات خارج شود ،استخوان درگیر می شود  .مغز استخوان
عوامل متعددی برای تحریک رشد سرطان پروستات دارد استخوان های ستون فقرات ( ستون مهره )معمول ترین محل انتشار است  .این انتشار معموالً درد کمر
و یا دردی که به سمت یک یا هر دو پا پایین می رود ایجاد می کند ( درد سیاتیکی ) .سرطان پروستات معموالً به غدد لنفاوی نیز انتشار می یابد .و ممکن است
ورم پاها ایجاد شود درگیری غدد لنفاوی در شکم ممکن است در مجاورت حالب ایجاد شده و باعث انسداد کلیه ها شود و در انتها سرطان ممکن است به صورت
موضعی در اطراف پروستات رشد کرد ه و به راست روده (انتهای روده بزرگ که به مقعدختم می شود )فشار آورده و موجب احساس نیاز به تخلیه مکرر راست روده
(احساس دفع ) شود حتی زمانی که در آنجا چیزی برای دفع وجود ندارد  .به ندرت سرطان می تواند روده راست را کامالً مسدود کرده و موجب انسداد روده
شود.
معاینه انگشتی از مقعد و تشخص زودرس

شرح حال بيمار
آقایی  54ساله برای کنترل دوره ای نزد پزشک خانوادگی مراجعه می کند  .او همیشه سالم بوده و احساس سالمت می کند  .در کنترل سال قبل آزمایش PSAوی
½ بود که به او اطمینان داده شد که سرطان پروستات ندارد .در این ویزیت پزشک به او می گوید که پروستات اندکی غیر طبیعی است  .می گوید که یک طرف
پروستات برجسته است و از طرف مقابل سفت تر لمس می شودPSA .هنوز طبیعی و  2/3است  .او به ارولوژیست معرفی می شود و در مورد این یافته بسیار
حساس شده  .این به چه معنی است ؟
یکی از هر چهار بیمار مبتال به سرطان پروستات افزایش عمده  PSAندارد  .در این افراد توده در پروستات تنها نشانه سرطان پرسوتات است  .از آنجا که اغلب
سرطان های پروستات در قسمت محیطی پروستات در ناحیه پشتی پروستات ایجاد می شود،به وسله انگشت پزشک داخل مقعد لمس شود .در مراحل اولیه
سرطان پروستات به شکل تغییر در قوام پروستات تظاهر می کند  .قوام طبیعی پروستات نرم یا چوب پنبه ای است  .سرطان پروستات در لمس سفت یا سخت
است  .از دست رفتن شیار بین دو لوب پروستات ،پروستات غیر از قرینه ،برجسته تر بودن پروستات در یک طرف نسبت به طرف دیگر ممکن است عالیم اولیه
سرطان پروستات باشد  .در صورتی که این اختالالت در پروستات شما وجود داشته باشد که با وجود PSAطبیعی نیز انجام بیوپسی پروستات الزامی است  .در
صورتی که هم افزایش  PSAو هم معاینه غیر طبیعی داشته باشید احتمال وجود سرطان پروستات به صورت چشمگیری افزایش می یابد .معاینه انگشتی از مقعد
همچنین به تشخیص بیماری های راست روده و مقعد نظیر سرطان راست روده کمک می کند  .این کار جزئی از معاینه رایج به وسیله پزشک خانواده بوده و باید
از  40سالگی به بعد منظم انجام شود.
در مورد آقایی که شرح آن رفت معاینه غیر طبیعی پ روستات برای پزشک به معنای لزوم انجام سونوگرافی از راه مقعد پروستات وانجام نمونه برداری منظم است
.
سونوگرافی از راه مقعد ()TRUS
با قرار دادن پروب (وسیله ای که حسگر سونوگرافی است ) سونوگرافی در داخل مقعد در مجاورت پروستات به خوبی می توان پروستات را مشاهده کرد  .این کار
روشی تقریباً بدون درد است .که دردی بیشتر از معاینه مقعدی پروستات ندارد  TRUS .مناطق مختلف پروستات را به خوبی نشان می د هد و برای تخمین حجم
پروستات نیز استفاده می شود .سرطان در سونوگرافی به صورت کاهش اکو(بازگشت صوت از نسج کاهش می یابد) نمایان می شود .شکل زیر پروستات طبیعی و
پروستات سرطانی را نشان می دهد .
مهم ترین نقص سونوگرافی پروستات از راه مقعد به عنوان تست غربالگری پایین بودن حساسیت آن است  .مناطقی که کاهش اکو دارند در پروستات بسیار فراوان
تر از سرطان پروستات است و احتمال اینکه چنین یافته ای ناشی از سرطان پروستات باشد تنها  ٪10است  .به همین دلیل TRUSنباید به عنوان تست غربالگری
استفاده شود .مهمترین استفاده سونوگرافی پروستات از راه مقعد هدایت سوزن برای بیوسی ار پروستات است  .از آنجا که سوزن به راحتی در سونوگرافی دیده
می شود ،پزشک از آن برای بیوپسی قسمت های مورد نظر از پروستات بهره گرفت و مطالعه میکروسکوپی تمامی پروستات را ممکن می سازد.
بيوپسی پروستات

در صورت وجود  PSAبا ال یا لمس توده در پروستات قدم بعدی انجام بیوپسی پروستات با هدایت سونوگرافی پروستات را از راه مقعد است  .این کار عمل کوتاه
مدت با زمان تقریبی  20دقیقه است  .نیازی به بیهوشی برای انجام بیوپسی وجود ندارد بیماران معموالً از روز قبل از انجام عمل آنتی بیوتیک مصرف می کنند .
که تا چند روز ادامه خواهد داشت  .از تنقیه یک تا دو ساعت قبل از عمل برای پاک کردن راست روده ازمدفوع استفاده می شود.
برای بیوسی از سوزن اتوماتیک استفاده می شود که بسیار سریع یک تکه از بافت پروستات به قطر  1میلی متر و طول  1سانتی متر را برداشت می کند  .این کار
در  6تا  8نقطه در منطقه محیطی پروستات انجام می شود  .از TRUSبرای اطمینان از اینکه تمامی مناطق پروستات بیوپسی شده است ،استفاده می شود.
خطر عمده بیوپسی عفونت است  .در یک بیمار از هر  50بیمار عفونت رخ می دهد ولی عفونت های خفیف تر به درمان آنتی بیوتیکی پاسخ می دهد  .تعداد کمی
از بیماران سوزش مداوم و تکرار ادرار را در چند هفته پس از بیوپسی ذکر می کنند .بیوپسی موجب باال ماندن PSAبه مدت یک تا دو ماه پس از بیوپسی می
شود که دلیل آن باقی ماندن التهاب در محل بیوپسی است  .دانستن این امر الزامی است  .زیرا باال رفتن سریع  PSAممکن است به عنوان پیشرفت سریع سرطان
پروستات تلقی شود.
یك شرح حال
آقایی 65ساله واز نظر عمومی سالم است  .این آقا ازدواج کرده و دو فرزند بزرگ دارد و از نظر عملکرد جنسی فعالیت طبیعی دارد .سابقه فامیلی سرطان پروستات
ندار .در آخرین کنترل دوره ای ساال نه ،پزشک به وی گفته بود که پروستات در لمس طبیعی است  .با وجود این پزشک پیشنهاد انجام PSAرا به وی داده است
،او پس از مطالعه کامل فواید و مضار انجام  PSAتصمیم می گیرد که این آزمایش را انجام دهد .جواب آزمایش نشان داد که  PSAوی  8/5است و نسبت PSAآزاد
به کل  0/10است  .او به وسیله ارولوژیست ویزیت شده و تحت بیوپسی پروستات با هدایت سونوگرافی از راه مقعد قرار میگیرد و  6نمونه از پروستات وی تهیه
می شود پاسخ نشان دهنده سرطان پروستات از نوع "ادنوکارسینوم" است و با درجه بندی گلیسون (نوعی تقسیم بندی که مشی سرطان پروستات را پیش بینی
می کند)  6از  10که  ٪30از یکی از نمونه ها و  ٪10نمونه بعدی را درگیر کرده است .
برای دوسوم بیماران که با افزایش  PSAبیوپسی طبیعی خواهد بود در این موارد ممکن است سری دوم بیوپسی انجام شود تا از عدم حضور سرطان پروستات
اطمینان بیشتری حاصل شود .این بیماران الزم است کنترل ساالنه داشته باشند تا از عدم تغییرات بیشتر اطمینان حاصل شود.
در صورتی که بیوپسی شما مثبت شود  ،معموالً با تماس ارولوژیست یا مراجعه شما با پاسخ پاتولوژی به وی اطالع پیدا می کند  .مرحله بعدی بسیار حساس است
زیرا تصمیم شما در برخورد با سرطان پروستات باقی زندگی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد  .در صورت امکان بهتر است که یکی از افراد دلسوز خانواده در
این مباحثه حضور داشته باشد تا مستقالً شرایط آینده را بسنجد  .بسیاری از تصمیم گیری ها در مورد سرطان پروستات سبک و سنگین کردن بین کمیت و
کیفیت زندگی است  .وظیفه پزشک اطالع دادن کامل به شما در مورد درمان ها و فواید و عوارض این درمان ها برای مورد شماست  .به این کار تصمیم گیری
مشارکتی گفته می شود  .پزشک معالج باید روش های مختلف درمانی مناسب وضعیت شما را پیشنهاد کند  .هر پزشکی که گفت ":این درمانی است که شما باید
انجام دهید" به شما خدمت بدی راارایه کرده است .
چه چيزی باید از پزشك خود انتظار داشته باشيد ؟
پزشک معالج که معموالً ارولویست است در صحبت با شما باید به هشت موضوع اشاره کند .
 -1درجه بدخیمی (گرید ) تومور

 -2وسعت (گسترس ) تومور
 -3اهمیت PSAشما
 -4اثر درمان های مختلف بر کیفیت زندگی شما به خصوص تاکید بر عملکردجنسی و کنترل ادراری
 -5خطر ایجاد مشکالت عمده در اثر سرطان در طول عمر شما در صورتی که درمانی انجام ندهید.
 -6احتمال درمان کامل با هر کدام از روش های پیشنهادی.
 -7درصورتی که سرطان درمان کامل نخواهد داشت ،احتمال کنترل سرطان در هر روش چقدر است ؟
 -8اثرات جانبی عمده هر کدام از این درمان ها .
در صورتی که پزشک به یک ی از درمان ها تمایل بیشتری داشته باشد ،باید آن را آشکارا اظهار کند  .اکثر پزشکان که در درمان سرطان پروستات فعالیت دارند
 ،سعی می کنند که تمایل به درمان خاصی نداشته باشند و در روند بررسی و درمان بیمار منطق ی باقی بمانند  .در صورتی که پزشک شما به درمان خاصی عالقه
دارد باید با شمامطرح کند  .در صورتی که عدم توضیح پزشک ،تصمیم دیگری بگیرید .
پزشک ممکن است خطر عوارض را در اثر درمان های شخصی خودش ارایه کند  .برای پزشکانی که عمل جراحی برداشتن کامل پروستات(رادیکال پروستاتکتومی
) را پیشنهاد می کنند ،از احتمال بی اختی اری ادراری و ناتوانی جنسی عمده در تجربیات جراحی وی سوال کنید  .بپرسید در سال چند عمل برداشت پروستات
انجام میدهد ؟ اغلب تفاوت عمده ای در نتایج مراکز آکادمیک با افرادی که فقط در طول سال چند عمل انجام می دهند .وجود دارد .پزشکانی که این عمل به
طور غیر متواتر انجام دهند ممکن است کار خوبی ارایه دهند و یا ندهند ولی باید قادر باشند (حتی به طور تقریبی ) که نتیجه کار خود را به شما بگویند  .به
همین ترتیب متخصص پرتو درمانی نیز باید نتایج درمانی مرکز خود را به شما بگوید؛ این از عوارض قید شده در کتب و مقاالت که از مراکز بزرگی که بهترین
سری بیماران را گزارش می کنند،ارزشمندتر است .
اهميت درجه و مرحله
درجه سرطان به ظاهر میکروسکوپی سلول ها ارتباط دارد  .به این مرحله گسترش سرطان می گویند  .در صورتی که سرطان را به خانه ای که آتش گرفته تشبیه
کنیم ،درجه به حرارت آتش اشاره می کند و وسعت به تعداد اطاق هایی که دچار حریق شده اند ،مشابه است .
هر چند درجه و مرحله از همدیگر متفا وت هستند ولی دست در دست هم حرکت می کنند .سرطان های با مرحله کم اغلب درج کمی دارند و سرطان های با
مرحله زیاد درجه زیاد دارند  .هر چند که استثناهای متعددی بر این عمومیت وجود دارد .سخت ترین تصمیم گیری ها در مورد درمان بیماران با درجه باال و
وسعت کم سرطان و یا وسعت زیاد سرطان با درجه کم است .
درجه سرطان بر اساس سیستم "گلیسون " تعیین می شود که دید میکروسکوپی از ساختار سرطان است  .الگوی گلیسون از  1تا  5امتیاز داده می شود که  1به
مطلوبترین نوع سرطان و  5غیر مطلوبترین نوع آن است  .امتیاز گلیسون بر اساس شایعترین الگو در ساختار سرطان داده می شود  .امتیاز دو نوع از غالب ترین
الگوها بایکدیگر جمع شده تا "نمره گلیسون "از  10به دست آید  .شواهد بسیاری وجود دارد که الگوی گلیسون  4و  5نشان دهنده تمایل سرطان به تهاجم و
گسترش خارج پروستات است  .سرطان هایی بانمره گلیسون  2تا  6مطلوب هستند و احتمال درمان کامل آنها زیاد است  .نمره گلیسون ( 7مجموع الگوهای 4+3
و  )3+4متوسط تخمین زده می شود .نمره های گلیسون  8تا  10غیر مطلوب تلقی شده و احتمال درمان کامل پایین است .

مرحله سرطان (اینکه سرسطان چقدر گسترش یافته ) بر اساس سیستم  TNMتقسیم بندی م یشود (شکل ذیل را نگاه کنید)  .وسعت Tبه گسترش موضعی
سرطان داللت داردN .نشان دهنده گسترش به غدد لنفاوی است و Mمعرف دست اندازی دور دست سرطان است  .برای سرطان پروستات دست اندازی دور دست
به معنی درگیری استخوان در  ٪90موارد است  .مناطق دیگر دست اندازیه ریه و کبد هستند.
مرحله گسترش  Tعمدتاً به وسله معاینه انگشتی پروستات تعیین می شود مرحله T1به معنی آن است که پروستات کامالً طبیعی لمس می شود و کشف سرطان
به دلیل انجام عمل جراحی به منظور بزرگی خوش خیم پروستات (مراحل  T1aو  ) T1bو یا افزایش ( PSAمرحله  )T1cصورت گرفته است  .استفاده گسترده
از غربالگری سرطان پروستات به وسیله  PSAباعث شده که مرحله  T1cشایعترین مرحله درگیری در زمان تشخیص سرطان باشد که شامل  ٪50موارد کشف
سرطان جدید می شود .مرحله  T2به معنی احساس وجود توده در پروستات حین معاینه انگشتی است که محدود به پروستات است  .مرحله T3به معنی لمس
توده واضح در پروستات است به طریقی که از محدوده پروستات خارج شده باشد ،یا از کپسول پروستات عبور کرده و یا به نسوج مجاور نظیر سمینال وزیکول
تهاجم داشته است  .مرحله  T4به معنی بیماری بسیار پیشرفته موضعی است که سرطان به جدار لگن یا راست روده چسبندگی پیدا کرده است .
N0به معنی عدم وجود سرطان در غدد لناوی است .
N1به معنی وجود سرطان در غدد لنفاوی است .
M0به معنی عدم وجود دست اندازی سرطان (متاستاز ) است .
M1به معنی وجود دست اندازی سرطان (متاستاز ) الست .
اقدامات تشخيصی در تعيين وسعت سرطان
وجود سرطان خارج از محدوده پروستات تاثیرات عمده ای در درمان خواهد گذاشت  .واضح است که پس از خارج شدن اسب از اصطبل دیگر بستن در آن راه
گشا نخواهد بود .به عبارت دیگر،اعمال جراحی تهاجمی پروستات که در بیماری محدود به پروستات بسیار کمک کننده است،در بیماری که از محدوده پروستات
خارج شده فایده اندک دارد یا بدون فایده است  .برای بیمارانی که سرطان خطر دست اندازی (متاستاز ) دارد،آزمایشات الزم برای بررسی وسعت درگیری باید
قبل از تصمیم گیری برای درمان انجام شود  .این بررسی ها شامل اسکن استخوان ،سی تی اسکن و عکس قفسه سینه است .
اسکن استخوان
از آنجا که سرطان پروستات تمایل به دست اندازی به استخوان دارد،انجام اسکن استخوان ضروری است  .بیمارانی که در معرض خطر هستند حداقل یکی از
مشخصات زیر را دارند:درجه باال،وسعت باال یا  PSAباال  .بیشتر بیماران با سرطان محدود به پروستات که در مراحل اولیه تشخیص داده شده نیازی به انجام ا سکن
استخوان ندارند  .در صورتی که PSAکمتر از  10باشد ،نمره گلیسون  6یا کمتر باشد ،و سرطان در لمس محدود به پروستات باشد و یا اصالً لمس نشود ،احتمال
پیدا کردن دست اندازی استخوانی در اسکن استخوان تقریباً صفر( در حدود  1از  ) 300است  .عدم انجام اسکن استخوان برای این افراد یکی از مثالهای کاهش
هزینه است  .که در اثر انجام PSAصورت میگیرد قبل از کشف PSAتقریباً تمامی بیماران با سرطان پوست باید اسکن استخوان می شدند .
سی تی اسکن

سی تی اسکن بهترین روش برای کشف غدد لنفاوی بزرگ شده است  .هر چند که در تشخیص غدد لنفاوی بزرگ شده لگنی که محل اولیه گسترش سرطان
پروستات است ،حساسیت کمی د ارد .همان برداشت ها در مورد اسکن استخوان در اینجا نیز صدق می کند  .برای بیماران با بیماری محدود به عضو با PSAپایین
و درجه متوسط تا پایین سی تی اسکن انجام نمی شود .این کار برای بیماران با سرطان با گسترش موضعی با یا بدون  PSAباال و یا بدون درجه باال که خطر
درگیری غدد لنفاوی باالست ،انجام می شود .
ام آر آی ()MRI
ام آر آی برتری خصی بر سی تی اسکن برای بررسی گسترش موضعی بیماری یا دست اندازی به غدد لنفاوی نشان نداده است .
عکس قفسه سينه
عکس قفسه سینه گسترش به ریه ها را ( هر چند شایع نیست ،ولی رخ می دهد ) نشان می دهد و قسمت مهمی از بررسی وسعت سرطان است .
پروستاسينت
این آزمایش تقریباً جدید است و با تزریق آنتی بادی علیه مولکول هایی که در سطح پروستات کشف شده ،انجام می شود  .آنتی بادی ها مولکول هایی هستندکه
به وسیله سیستم ایمنی ساخته می شوند؛توانایی آن را دارند که به مولکول هایی که در سطح سلول (آنتی ژن) وجود دارند ،متصل شوند  .در تئوری ،آنتی بادی
های تشکیل شده علیه آنتی ژن های سلول پروستات فقط به آن سلول ها متصل می شود  .این آنتی بادی ها به وسیله مواد رادیواکتیو نشان دارد می شود و به
وسیله ردیاب مخصوص کشف می شود  .وقتی به داخل جریان خون تزریق می شود به سلول های پروستات نه تنها در خود پروستات بلکه در تمامی بدن هر جا
که سلول پروستات دست اندازی کرده باشد،متصل می شود.
این آزمایش برای تشخیص دست اندازی به غدد لنفاوی از سی تی اسکن حساس تر است  .مشکل عدم وجود حساسیت و ویژگی است  .به بیان دیگر ،کسانی که
اسکن مثبت دارند ممکن است سلول سرطان پروستات در غده لنفاوی نداشته باشند و دیگری با درگیری گسترده غدد لنفاوی اسکن منفی داشته باشد  .به دلیل
همین مشکل از این نوع اسکن به صورت گسترده استفاده نمی شود .در صورت پیشرفت در آینده این وضعیت ممکن است تغییر کند .
RT-PCRبرای PSA RNAm
تمامی سلول های بدن ( DNAماده ژنتیکی هسته سلول که خصوصیات آن را تعیین می کند ) برای ساختن PSAرا دارند ولی تنها سلول های پروستات RNA
مخصوص (ماده ای که در ترجته DNAبرای ساختن پروتئین به عنوان واسط عمل می کند ) که واسط کدهای DNAبرای ساختن پروتئین ،را در بردارند RT- .
(PCRرونویسی معکوس واکنش رشته پلی مرآز) روشی است که در آن  RNAکد شده برای تولید مولکول خاصی را با تکثیر چند بیلیون دفعه ای قابل کشف می
سازد  .بنابراین RT-PCRمی تواند یک سلول سرطانی پروستات را در بین دهها میلیون سلول غیر سرطانی پروستات کشف کند  RT-PCR .را می توان بر روی
سلول های درگردش خون انجام داد .از آنجا که یکی از خصوصیات سلول های سرطانی تهاجم به جریان خون برای انتقال به سایر نقاط بدن است ،وجود سلول
حاوی RNAخاص PSAدر جریان خون دلیل گ سترش سرطان پروستات است  .متأسفانه این آزمایش نیز شبیه پروستاسینت مشکالتی دارد هر چند که آزمایش
 RT-PCRمثبت با پیش آگهی بدتری همراه است و لی موارد مثبت کاذب و منفی کاذب زیادی وجود دارد  .به همین دلیل آزمایش قابل اعتمادی برای تعیین
وسعت درگیری سرطان پروستات نیست .

سواالتی که باید از پزشك خود بپرسيد
 -1سرطان پروستات من چقد رپیشرفته است ؟وسعت و گسترده گی آن چقدر است ( به بیان دیگر تا چه حد پراکنده شده )؟
 -2درجه سرطان من چقدر است (در زیر میکروسکوپ چقدر مهاجم نشان می دهد و سرعت گسترش آن چقدر است )؟
 -3آیا به آزمایش دیگری نیز نیاز دارم ؟ به چه علت .
 -4آیا باید نظر مشاور دیگری را نیز بگیرم؟
 -5روش های درمانی را که می توانیم انتخاب کنم کدام است ؟ شامل پیگیری و انتظار بدون درمان (فقط انجام آزمایشات بدون دخالت درمانی دوره ای ).
 -6فواید و مضار هر روش درمانی کدام است ؟
 -7شانس درمان قطعی سرطان چقدر است ؟
 -8با هر درمان چه عارضه ای ممکن است رخ دهد ،احتمال رخ دادن هر کدام از این عوارض چقدر است ؟ آیا این احتماالت از تجربیات خود پزشک است یا
مطالعه گزارش شده است ؟
 -9این عوارض چگونه درمان می شود ؟ به خصوص ناتوانی جنسی و بی اختیاری ادراری .
 -10آیا بای هزینه ای اضافه بر بیمه درمانی خود پرداخت کنم ؟
 -11در صورتی که درمان جراحی را انتخاب کنم  ،چه مدت در بیمارستان بستری خواهم بود؟ چه مدت طول خواهد کشید که تا بهبودی از جراحی حاصل شود
؟ احتمال بهبودی کامل من چقدر است ؟
 -12در صورت نیاز ،اشعه درمانی( رادیوتراپی) چقدر طول خواهد کشید؟
 -13در صورتی که روش پیگیری و انتظار بدون درمان فعال را انتخاب کنم،نتیجه احتمالی چه خواهد بود؟
 -14درصورتی که روش پیگیری و انتظار بدون درمان فعال را انتخاب کنم ،با چه تواتری باید معاینه شوم؟
 -15از نظر جراحی چه تعداد عمل جراحی برداشت کامل پروستات (رادیکال پروستاکتومی) در طی یکسال انجام می دهدی ؟آیا امکان انجام عمل جراحی با حفظ
اعصاب (فصل  8را ببینید) برای من وجود دارد ؟
 -16در صورت انتخاب اشعه درمانی ،آیا درمان از نوع همگرا (کانفورمال )خواهد بود( فصل  10را ببینید)؟ چه میزانی از اشعه دریافت خواهم کرد؟
مش ارکت بیماران در تصمیم گیری اصلی پذیرفته شده در درمان مبتالیان به سرطان پروستات است  .بسیاری از بیماران و پزشکان به روش های سنتی درمان
آمران ه عادت کرده اند  .در این روش به بیماران در رابطه با بیماری و روش درمانی که باید صورت گیرد توضیح داده می شود .طبیعتاً این روش در مواردی که
نوع خاصی از درمان با دالیل متعدد علمی بر سایر روش ها ارجحیت دارد و یا امکان انتخاب دیگری وجود ندارد که روشی کامالً پذیرفتنی است  .بیماری که
مبتال به ذات الریه میکروبی است و آنتی بیوتیک برایش تجویز شده و یا بیماری که دچار شکستگی ران شده است و ثابت کردن استخوان با پالتین به او پیشنهاد
شده است مثال های بارز روش درمانی فوق هستند .این اصل به تمام بیماری های حادی که به طور ناگهانی آغاز شده و انتظار بهبود کامل بعد از طی دوره درمان
می رود قابل اعتماد است .
در مقابل در بیماری های مزمن همانن د سرطان پروستات انتظاراتی کامالًمتفاوت وارد عرصه تصمیم گیری می شوند  .دلیل این امر این است که در ارائه روش
درمانی اختصاصی،تصمیم گیری در انتخاب بین کیفیت و کمیت (ط ول )زندگی نیز موثر ا ست .

کیفیت زندگی تصوری کامالً پیچیده است  .از میان جنبه های قابل بررسی کیفیت زندگی می توان به چگونگی احساس جسمی ( خیلی خوب،خوب،متوسط،ضعیف)
و یا احساس ذهنی(شاد،سرخورده ،افسرده  ،عصبانی )زندگی اجتماعی (هر وقت که بخواهید هر جا که بروید) و نهایتاً زندگی کاری(توانایی انجام کارهای روزانه)
اشاره کرد .در مقابل کمیت زندگی مفهومی کامالً ساده است و به طور خالصه به طول زندگی گفته می شود.
ارتباط بین کمیت و کیفیت زندگی در هر فردی با دیگری متفاوت است پزشکی که فقط یک روش درمانی را پیشنهاد می کند در حقیقت بیمار را از حق انتخاب
بین این دو جنبه زندگی بر مبنای تصور او از آینده مروم می کند  .برا ی مثال بیماران مبتال به سرطان معموالً در موقعیت انتخاب بین دو روش درمانی تهاجمی
و محافظه کاران قرار می گیرند.
درمان تهاجمی اغلب شامل روش هایی است که اثرات قابل مالحظه ای بر روی کیفیت زندگی دارند .این اثرات در مواردی که اهداف اصلی افزایش کمیت زندگی
است با وجودی که به بهای کاهش کیفیت زندگی تمام می شود قابل قبول است  .در بعضی بیماران درمان تهاجمی ممکن است نقص عضو ایجاد کند ( مثالً قطع
اندا م ) و کیفیت زندگی را شدیداً کاهش دهد  .درمان تهاجمی ممکن است فقط با شانس بهبودی اندکی همراه باشد ولی با وجود این بسیاری از بیماران و خانواده
هایشان به هر کاری که اندکی شانس بهبودی داشته باشد ،دست می زنند  .در مقابل درمان محافظه کارانه کیفیت زندگی بیمار را در طول حیاتش بهبود می
بخشد ولی شفای کامل وجود نداشته و طول عمر نیز کمتر است  .انتخاب نهایتاً با شماست .
بيماران چگونه انتخاب کنند؟
مشخص شده است که یکی از دقیق ترین عوامل پیش بینی کننده اینکه ایا بیمار روش درمان تهاجمی را انتخاب می کند( حتی اگر شانس بهبود کامل خیلی کم
باشد )سن فرزند بیمار است  .مرد  65ساله ای که برای بار دوم از دواج کرده و فرزندان خردسال دارد به احتمال زیاد روش درمانی را انتخاب می کند و که طول
عمر او را افزایش د اده تا بتواند رشد فرزندانش را از مدرسه به دبیرستان و دانشگاه را مشاهده کند طبیعتاً بهای این امتیاز کاهش کیفیت زندگی خواهد بود.
درمان سرطان پروستات ممکن است منجر به ناتوانی جنسی یا بی اخیاری ادرار شود ولی بیماری که در این موقعیت قرار دارد مطمئناً معتقد است که این عوارض
بهای اندکی در مقابل طول عمر بیشتر است در مقابل مرد  65ساله ای که فرزندانش بزرگ و مستقل شده اند و از کار نیز بازنشسته شده و تصمیم به مسافرت
دور دنیا در یک تعطیالت طوالنی را دارد  .بیشتر ت مایل به انتخاب روش درمان محافظه کارانه دارد تا کیفیت زندگی خود را کاهش ندهد  .این حقیقت به خصوص
در بیماری های مزمن مانند سرسطان پروستات بیشتر ملموس است  .به عبارت دیگر از آنجا که اغلب طول عمر  10سال و یا بیشتر خواهد بود .از این رو شاید
ارزش صدمه و قربانی کردن فوری را نداشته باشد.
انتخاب برای هر فرد بر مبنای ارزش های شخصی و سبک و سنگین کردن روش های درمان متفاوت بوده و کلی گرایی و عمومی سازی اغلب نادرست است  .برای
مثال توانایی جنسی برای یک مرد  65ساله مهم و برای دیگری بی ارزش است  .توصیف دقیق تفاوت در ارزش ها به وسیله بیمار برای پزشک مشکل می باشد
ولی اهمیت آن غیر قابل چشم پوشی است .
تصميم گيری مشارکتی با بيمار
وظیفه پزشک در این موقعیت کمک به تصمیم گیری به وسیله افزایش اطالعات در مورد خطرات و فواید روش های مختلف درمان است  .نهایتاًتصمیم گیر شما
(بیمار ) هستید  .افراد و خانواده می توانند به شما با روشن کردن ارزش ها در تصمیم گیری کمک کنند و د رنهایت شما با کنار هم قرار دادن همه اطالعات قادر
به تصمیم گیری صحیح خواهید بود .

سبك و سنگين کردن
سرطان پروستات اغلب رشدی کند و آرام دارد .اکثر بیمارانی که با سرطان موضعی و گسترش نیافته به واسطه افزایش PSAتشخیص داده می شوند هشت تا ده
سال تا زمان خطرناک شدن بیماری فرصت دارند  .آزن زمان نیز با درمان هورمونی (فصل  ) 8چند سالی فرصت اضافه به دست می آید  .این بدان معناست که
افزایش طول عمر ناشی از درمان تا حداقل  10سال پس از شروع درمان آشکار نمی شود.
اگر شما  60ساله هستید .و حداقل  20سال امید به زندگی دارید درمان تهاجمی نهایتاً برای شما مفید خواهد بود و در صورت بهبودی حدود  9سال به طول عمر
شما اضافه خواهد شد  .هنگامی که این افزایش طول عمر با میزان کاهش کیفیت زندگی ناشی از درمان تهاجمی تطبیق داده شود حدود  5سال زندگی با کیفیت
باق خواهد ماند.
به طور کلی هر چه شما جوان تر باشید فایده بیشتری از افزایش طول عمر ناشی از تشخیص و درمان زودرس بیماری خواهید برد و هر چه شما مسن تر و بیمار
تر ( ناشی از سایر بیماری های غیر مرتبط همچون قلب ،ریه ،کلیه ها ) باشید سود کمتری خواهید برد .اگر شما  75ساله و مبتال به آنژین قلبی و امفیزم هستید
امید به زندگی شما حدود  5سال است  .بنابراین سرطان پروستات باعث مرگ شما قبل از مرگ به دلیل بیماری قلبی و ریوی نخواهد شد  .از این رو درمان
تهاجمی اشتباه و بی فایده است .
هر چه تمایل شما برای حفظ توانایی جنسی و اختیار ادرار بیشتر باشد احتمال اینکه راههای محافظه کارانه را برای درمان خود انتخاب کنید بیشتر است  .این
اصل تا حدودی شبیه خرید اتومبیل است  .اتومبیل های سدان بزرگ هنگام تصادف ایمن تر هستند و بسیاری از افراد به همین دلیل این نوع اتومبیل را انتخاب
می کنند  .در مقابل بسیاری نیز اتومبیل های اسپورت با سقف متحرک را به خاطر لذت از وزش باد در موها یشان و احساس جوانی ترجیح می دهند  .هر چند
که این اتومبیل ها بسیار ناامن و خطرناکند .
هیچ کدام از این نظ رات به خودی خود صحیح و یا غلط نیست بلکه به معنای انتخاب بر مبنای شرایط و عقاید ا ست  .روش انتخابی در هر فردی متفاوت است و
این دقیقاً همانند تصمیم گیری برای خرید اتومبیل سدانو یا اسپورت است  .بیماران باید به کمک پزشکان با مفهوم انتخاب و جایگزینی درمان،در سرطان
پروستات آشنا شوند و تا خود قادر به تصمیم باشند و نه اینکه پزشکان برای آنها تصمیم گیری کنند .
انتخاب روش درمانی در سرطان پروستات موضعی
بیماران مبتال به سرطان پروستات موضعی (غیر منتشر ) سه راه درمان در پیش رو دارند .
 -1رادیکال پروستاتکتومی (جراحی بازتهاجمی)
 -2پرتودرمانی (اشعه )
 -3مراقبت و انتظار ()watchful waiting
هر کدام از روش ها مزایا و معایبی دارند .
جراحی رادیکال ،روش استاندارد و انتخابی درمان سرطان پروستات موضعی است  .چندین جهت این ادعا و جود دارد :هنگامی که سرطان به پروستات محدود
است  .جراحی باع ث برداشته شدن کامل تومور می شود  .در بیماران مبتال به مراحل اولیه بیماری (سرطان موضعی ،درجه وخامت پایین و PSAزیر  )10احتمال

شفای کامل حدود  ٪97است  .به عبارت دیگر شانس بقا مبتالیان به این مرحله از سرطان پروستات بعداز جراحی رادیکال به اندازه کسانی است که مبتال به
سرطان نشده اند .
چندین مطالعه بزرگ با  15سال پیگیری روی بیمارانی که با پروستاتکتومی رادیکال درمان شده اند ،صورت گرفته است  .این بیماران اغلب نسبت به کسانی که با
روش های اشعه و مراقبت – انتظار درمان شده اند طول عمر بیشتری داشته اند  .امید به زندگی  15ساله در بیماران مبتال به سراطان پروستات موضعی به دنبال
جراحی رادیکال  ٪80به دنبال پرتودرمانی  ٪65و در صورت مراقبت و انتظار  50تا  ٪60است .
البته در تفسیر اعداد اشکال پایه ای وارد است اول اینکه این سه روش درمان هیچ موقع مستقیماً با هم مقایسه نشده اند  .دوم اینکه این مطالعات به علت پی
گیری طوالنی مدت  ،جمعیتی که قبل از کشف PSAوارد مطالعه شده اند را در بر می گیرد  .در صورتی که بیمارانی که امروز تشخیص داده می شوند در مراحل
ابتدایی تری نسبت به بیمارانی که وارد مطالعات شده اند ،تشخیص داده می شوند و در نهایت ممکن است جمعیتی که با اشعه درمان شده اند در ریز بینی و
میزان پیگیری با جمعیتی که تحت جراحی رادیکال قرار گرفته اند  ،تفاوت داشته باشند  .مطمئناً افرادی که تحت درمان با روش مراقبت – انتظار قرار دارند
بیمارانی بسیار منتخب از گروه با پیش آگهی خ وب هستند  .هیچ راهی برای اندازه گیری میزان این خطا که خطای انتخاب ( )selection biasنامیده می شود
وجود ندارد  .با این وجود این تمامی این دالیل بیان احتمالی دلیل تفاوت در میزان بقا به دنبال روش های مختلف درمان است .
بزرگترین محدودیت جراحی عدم امکان تشخیص گ سترش میکروسکوپی تومور به خارج از پروستات در هنگام عمل است  .انگشتان پزشک میکروسکوپ نیست و
بسیاری از بیمارانی که به نظر می رسد سرطان محدود به پروستات دارند در واقع گسترش های میکروسکوپی تومور به خارج از پروستات دارند  .البته در حال
حاضر امکان پیش بینی احتمال گسترش توخمور به خارج و یا محدود بودن آن به پروستات بر مبنای میزان وخامت پاتولوژیک ،مرحله بیماری و سطح PSAسرم
وجود دارد .این اطالعات در جدول هایی به نام پارتین ( ) partinفهرست بندی شده اند  .با استفاده از این جدول ها و با داشتن ، PSAدرجه وخامت پاتولوژیک
و مرحله بیماری احتمال محدود بودن تومور به پروستات ،گسترش خارج پروستانی ،درگیری غدد لنفاوی و یا درگیری غدد سمینال وزیکول قابل محاسبه است
(این وضعیت مرحله بندی پاتولوژیک  Pathologic stagingنامیده می شود ) این اطالعات در تصمیم گیری شما بسیار موثر است .
س ه روش جراحی رایج برای درمان سرطان پروستات وجود دارد  .روش های دیگر جراحی نیز وجود دارند که در شرایط خاص استفاده می شوند  .این فصل به
بیان این سه روش جراحی می پردازد.
پروستاتکتومی رادیکال رتروپوبيك
آمادگی قبل از عمل:جراح ممکن است شما را از قبل در فهرست ع مل قرار داده باشد و یا اینکه نام شما در فهرست انتظار ثبت شده و هنگام خالی شدن تخت و
یا فراهم آمدن زمان مناسب با شما تماس گرفته شود ،ممکن است شما چندین هفته قبل از عمل در یک درمانگاه ویزیت شده و از شما آزمایش خون ،نوار قلب
و عکس قفسه سینه گرفته شود .متخصص بیهوشی نیز شما را در صورت ابتال به سایر بیماری های تهدید کننده سالمت ویزیت کرده و فرم مخصوص اطالعات
شخصی شما را پر می کند و این مراحل ممکن است وقت گیر باشد بنابراین بهتر است آمادگی آن را داشته باشید.بسیاری از جراحان یک یا دو واحد خون،قبل از
عمل از بیماران شان می گیرند و تا ذخیره شده و در صورت لزوم هنگام جراحی مورد استفاده همان بیمار قرار گیرد  .این روش احتمال نیاز بیمار به خون دیگری
را تقریباً به صفر می رساند .
روز قبل از عمل:روده های شما به وسیله منیزیم سیترات و یامحلول های الکترولیتی تخلیه و تمیز می شود  .از هشت ساعت قبل از ع مل هیچ چیزی نباید خورده
بشود البته اغلب متخصصین بیهوشی در صورت نیاز اجازه خوردن قرص ها را به همراه یک جرعه آب در صبح روز عمل می دهند .

روز جراحی :شما تحت بیهوشی کامل ( به خواب خواهید رفت ) و یا بی حسی نخاعی (از کمر به پایین بی حس می شوید)قرار خواهید گرفت  .جراحی در حالتی
که بیمار به پشت خوابیده و یا دو پای او به صورت خمیده به پایه های تخت آویزان است انجام می شود  .شکاف از زیر ناف تا استخوان عانه بر روی خط وسط
ایحاد می شود  .به وسیله رتراکتور لبه های زخم از هم باز نگه داشته می شود  .لوله های واز (لوله هایی که اسپرم را از بیضه به بیرون منتقل می کند )قطع و
بسته می شود .
در بعضی بیماران غدد لنفا وی تخلیه کننده پروستات برداشته می شود  .برای تصمیم گیری در این مرحله ازجداول پارتین استفاده می شود و بدین صورت که با
توجه به درجه بدخیمی ،مرحله بیماری و سطح  PSAاگر احتمال درگیری غدد لنفاوی کمتر از ٪3باشد این مرحله از عمل حذف می شود.
بعد از آشکار شدن پروستات در قسمت های عمقی لگن،سیاهرگ هایی که روی پروستات قرار دارند،بخیه می شوند  .مرحله حساس بعدی بستن و بخیه کردن
شبکه سیاهرگ هایخلفی است  .ا ین شبکه دسته ای از سیاهرگهاست که خون آلت و قسمتهای عمقی لگن را تخلیه می کنند.این عروق درست روی قسمت فوقانی
پیشابراه قرار داشته و از داخل اسفنکتر خارجی که مسوول کنترل ارادی ادرار است رد می شود .بستن دقیق و صحیح این شبکه نقش م همی در کاهش میزان
خونریزی و حفظ توانایی کنترل ادرار دارد و مهارت جراح در این مرحله بسیار مهم است  .بعد از بریدن شبکه خلفی،پیشابراه (مجرای دفع ادرار ) نیز قطع می
شود .این مرحله دومین مرحله مهم است اگر پیشابراه خیلی نزدیک به پروستات قطع شود ،خطر باقی ماندن مقداری از بافت سرطانی در محل وجود دارد و اگر
خیلی دور از پروستات قطع شود ممکن است به اسفنکتر صدمه خورده و کنترل ارادی ادرار از دست برود.
سپس بافت هایی که از دو طرف پروستات را در محل نگه می دارند بریده و جدا می شوند و این جا محلی است که تکنیک "حفظ اعصاب "مطرح می شود.
پروستاتکتومی با روش «حفظ اعصاب »
اعصاف غاری ( ) Cavernusکه مسوول نعوظ هستند از کنار پروستات از محلی که پروستات راست روده در مجاورت هم قرار می گیرند و عبور می کنند  .این
اعصاب موازی قسمت پشتی پروستات و بالفاصله بعد از پیشابراه قرار دارند  .این اعصاب باریک تر از موی انسان بوده و در اکثر بیماران به راحتی دیده نمی شوند
 .البته از آنجا که این اعصاب به همراه دسته ای از عروق بوده و تشکیل یک کالف عروقی – عصبی می دهند  .تشخیص مسیرشان ممکن است  .در جراحی حفظ
کننده اعصاب از نزدیکی پروستات به صورتی عبور می کند که این کالف صدمه نخورد .
خطر این روش جراحی باقی گذاشتن سلول های سرطانی به علت جراحی نزدیک به پروستات است  .البته در بیماران صحیح انتخاب شده (مرحله پایین ،درجه
کم و  PSAپایین) خطر بسیار کم و حدود  ٪5است  .بنابراین کسانی که مبتال به بیماری پیشرفته تری هستند نباید با این روش عمل شوند  .نکته آخر اینکه باید
درباهر روش حفظ اعصاب و روش عادی قبل از عمل به بیمار توضیح داده شود.
نتایج پروستاتکتومی با روش "حفظ اعصاب "
دلیل اصلی حفظ عصب ها حفظ توانایی جنسی است  .نتایج به دست آمده در ارتباط با حفظ توانایی جنسی در بین جراحان متفاوت است  .بهترین نتایج از جان
هاپکینز در بالیتمور گزارش شده است که حدود  ٪90بیماران زیر  60سال که تحت پروستاتکتومی با حفظ اعصاب قرار گرفته بودند ،توانایی جنسی شان حفظ
شده بود .البته اکثر جراحان چنین نتایجی را ندارند و حدود  ٪50از بیمارانشان که قبل از عمل توانایی جنسی داشته اند بعد از عمل نیز توانایی را حفظ می کنند
 .البته دانستن این نتکه مهم است که کیفیت نعوظ در اکثر موارد کمتر از قبل از عمل است و لی با وجود نیز امکان تماس جنسی وجود دارد.

البته روش های جدید ابداعی نتایج را بهبود بخشید ه است  .یکی از روش ها،استفاده از کاور ماپ ( )cover mapست  .این وسیله شامل دو قسمت است یک
قسمت تحریک کننده اعصاب و قسمت حساس به کشش که در اطراف پایه آلت قرار می گیرد  .در طول عمل،جراح حدود محل عبور اعصاب را به وسیله دستگاه
تحریک می کند که در صورتی که عصب از محل تحریک رد شده باشد قطر آلت بعد از  15تا  20ثانیه تحریک اندکی اضافه شده و جراح در محل هایی که خطر
صدمه به اعصاب وجود دارد اندکی به پروستات نزدیکتر می شود .این روش در مطالعات نتایج خوبی داشته ولی هنوز مطالعات بیشتری الزم است تا بخشی از
درمان استا ندارد شود .بعد از قطع پایه های جانبی ،غدد سمینال وزیکول(غدد منی) نیز جدا می شود  .سپس پروستات از گردن مثانه جدا شده و به همراه غدد
سمینال به آزمایشگاه فرستاده می شود.
درمرحله بعد در صورت لزوم گردن مثانه با کمک بخیه تنگ شده و سپس به انتهای پیشابراه بر روی یک سوند(لوله الستیکی که داخل پیشابراه قرار داده می
شود) متصل می شود .لوله ای که در کنار محل اتصال جهت خرج ادرار نشتی از محل اتصال پیشابراه به مثانه گذاشته می شود (درن ) و در انتها زخم به وسیله
بخیه بسته می شود.
سوند پیشابراه به مدت دو تا سه هفته در محل باقی گذاشتن  .درن اغلب دو تا سه روز بعد از عمل کشیده شده و بیماردر روز سوم و یا چهارم مرخص می شود
بخیه های پوست  7تا  10روز بعد از عمل کشیده می شود.
پرستاتکتومی از راه پرینه
این روش جراحی در اصول با روش قبلی مشترک است و فقط شکاف ابتدای عمل در بین دو پا و زیر پوست بیضه ( اسکتروتوم ) ایجاد می شود .از این راه پایین
ترین قسمت پروستات کامالً در دسترس است ،در صورتی که گردن مثانه و قسمت پایه پروستات کمتر در دسترس قرار دارند.
مزایای جراحی از راه پرینه درد بعد ازعمل کمتر و ترخیث زودتر از بیمارستان (  2تا  3روز) است  .همچنین در اکثر بیماران خونریزی نیز کمتر است  .عیب این
روش مشخص نبودن دقیق آناتومی موضع عمل است  .پایه های جانبی ،غدد سمینال وزیکول و گردن مثانه در روش اول بهتر مشخص بوده و مراحل عمل نیز
دقیق تر و بر مبنای آناتومی اعضا پیش می رود .اکاثر جراحان در یکی از این دو روش مهارت بیشتری دارند البته در دستان جراح ماهر نتیجه هر دو بروش یکسان
است  .روش رتروپوبیک در امریکا و کانادا بسیار رایج تر از روش دوم است .
از آنجا که عمل جراحی از راه شکم باعث تاخیر فراوان در بازگشت به کارهای سنگین می شود بسیاری از کسانی که تمایل دارند خیلی زود به کارهای سنگین
بپردازند روش جراحی از راه پرینه را ترجیح می دهند  .از سوی دیگر بیمارانی که قبالً چندین بار موردعمل جراحی شکمی ( به دالیل دیگر )قرار گیرفته اند نیز
بهتر است از راه پرینه عمل شوند .
دیگر روش های جراحی()TURP
) TURP(transurethral prostatectomyشامل روش تراش منطقه بینابینی( ) transistion zoneبه وسیله دستگاهی است که در پیشابراه گذشته می
شود.
عمل  TURPدرمان سرطان نیست بلکه راهی برای رفع انسداد مجرای ادراری است .از این روش در بعضی موارد برای کاهش شدت عالئم انسدادی قبل و یا بعد
از درمان با اشعه و یا هورمون د ر کسانی که سرطان پیشرفته دارند استفاده می شوند و نباید به عنوان درمان قطعی سرطان محسوب شود.

آنچه که شما بعد از جراحی انتظار آن را دارید
اوایل بعد از عمل
استفاده از روش "کنترل میزان مسکن به وسیله بیمار " تجربه بعد از عمل بیماران را تغییر داده است  .در این روش پمپی که به وسیله بیمار کنترل می شود
داروی مسکن را به بیمار تزریق می کند و بدین وسیله در چند روز اول بعد از عمل درد بیمار در پایین ترین حد ممکن خواهد بود  .در حال حاضر این روش راه
حل استاندارد درمان درد در اکثر مراکز درمانی بزرگ است  .دوم اینکه رواج اس تفاده از داروهای مسکن غیر مخدر به جای داروهای مخدر قوی همچون موفین
باعث برگشت زودتر حرکات روده ها و مرخصی زودتر از بیمارستان شده است.
در صورتی که درن قرار داده شده در محل اتصال مثانه با پیشابراه فعال باقی بماند  .و ادرار از آن خارج شود تا چند روز ترخیث بیمار به تعویق می افتد در
مواردی نادر ممکن است بیمار با درن به منزل فرستاده شود  .البته این اشکال اهمیت چندانی نداشته و خود به خود بهبودمی یابد.
اغلب بیمار با سوند اداری به منزل فرستاده می شود .این سوند به یک کیسه ادرار که روزها به پای بیمار چسبانده می شود و در شب در کنار تخت قرار می گیرد
،متصل می شود  .تخلیه و نگهداری این کیسه بسیار راحت بوده واحتیاج به روش خاص پرستاری ندارد.
سوند دو تا سه هفتهت بعد از عمل کشیده می شود .اکثر بیماران بعد از کشیدن سوند درجاتی از بی اختیاری ادرار را تجربه می کنند که بعد از یک تا سه ماه
بهبود می یابد از این رو بیماران باید از جهت روحی و جسمی برای این مورد آمادگی داشته باشند  .به همین منظور هنگام مراجعه جهت کشیدن سوند،بیماران
باید لباس تیره کار پوشیده و همچنین به آنها یاد آوری شود که این بی اختیاری با گذشت زمان بهبود می یابد.
طوالنی مدت
در دستان ماهر فقط حدود  ٪10از بیماران نیاز به پوشک و یا دیگر وسایل بی اختیاری ادرار دارند .در اکثر بیماران میزان بی اختیاری ناچیز بوده و فقط ٪2
بیماران مبتال به بی اختیاری شدید می شوند ،این بیماران نامزد گذاشتن اسفنکتر مصنوعی هستند.
به مردانی که برای جراحی آماده می شوند باید توضیح کاملی در رابطه با کاهش توانایی نگه داشته ادرار داده شود .میزان بی اختیاری تقریباً مشابه با زنان میانسال
است ( بسیاری از زنان میانسال در هنگام پر بودن مثانه با سرفه شدید چند قطره ادرار دفع می کنند) .این درجه از بی اختیاری به دنبال پروستاتکتومی شایع
است ولی مشکل ا جتماعی چندانی ایجاد نمی کند و بیماران به راحتی به آن عادت می کنند.
ناتوانی جنسی
شایع ترین عارضه طوالنی مدت به دنبال جراحی پروستات ناتوانی جنسی است حتی با روش های حفظ اعصاب نیز اکثر بیماران برای چندین ماه بعد از جراحی
دچار ناتوانی جنسی می شوند  .در بیمارانی که با روش حفظ اعصاب عمل شده اند ممکن است بعد از  6تا  12ماه توانایی خود را بازیابند .درمواردی ناتوانی جنسی
تا دو سال بعد بهبود می یابد.
اغلب موارد در روش هایی که اعصاب حفظ نمی شوند توانایی جنسی کامالً از بین می رود.

اطالعاتی که اخیراً به دست آمده نشان داده است که یک دلیل ناتوانی جنسی طوالنی مدت (مخصوص در روش های حفظ اعصاب ) کاهش جریان خون ناشی از
عدم وجود نعوظ خود به خودی تا چندین ماه بعد از عمل است  .این امر باعث از بین رفتن و فیبیروز (سفت ) شدن بافت های مسئول نعوظ می شود .بعضی از
پزشکان این عارضه را "تحلیل ناشی از عدم استفاده "می نامند.
شواهدی و جود دارد که ثابت می کند برگرداندن جریان خون آلت تناسلی با استفاده از تزریق داروهای ایجاد کننده نعوظ به داخل آلت باعث افزایش شانس
بهبود ناتوانی جنسی می شود .بنا براین ببیمارانی که عالقمند به داشتن توانایی جنسی بعد از عمل هستند  .باید بعد از جراحی از داروهای تزریقی یا کپسول های
داخل پیشابراه استفاده کنند .هدف از این کار بازگرداندن جریان خون آلت با کمک داروها تا هنگام بازگشت عادی توانایی جنسی است  .این روش درمان باید دو
تا چهار ماه بعد از عمل آغاز شود .مطالعات نشان داده اند که تزریق داروهای ایجاد کننده نعوظ به داخل آلت شانس بهبود توانایی جنسی را افزایش می دهد  .با
وجودی که ویاگرا ( ) Viagaraنیز جریان خون آلت را افزایش می دهد ولی هنوز موثر بودن آن در بهبود ناتوانی جنسی ثابت نشده است  ( .البته تا هنگام تالیف
این کتاب،مترجم)
ویاگرا
ویاگرا از طریق جلوگیری از فعالیت آنزیم فسفودی استراز ( )Phosphodiesteraseکه در حالت عادی اکسید نیتریک را تجزیه می کند عمل می کند (اکسید
نیتریک مسئول افزایش جریان خون آلت است ).
برای تاثر ویا گرا باید سیگنال هایی که باعث افزایش اکسید نیتریک می شوند وجود داشته باشد بنابراین ویاگرا اغلب در کسانی که تحت عمل حفظ کننده اعصاب
قرار گرفته اند،موثر است 50 .تا  ٪80بیمارانی که به دنبال جراحی های حفظ کننده اعصاب دجار ناتوانی جنسی شده اند به ویاگرا جواب داده و تا حدودی توانایی
جنسی خود را باز می یابند .میزان موفقیت در افراد مسن تر کمتر است  .البته این نتایج باید در مطالعات بزرگ تر اثبات شود با وجود این بسیاری از بیماران
اعتقاد دارند که این دارو ارزش امتحان را دارد.
تنگی گردن مثانه
در  ٪10موارد به دنبال اتصال بین گردن مثانه و پیشابراه بافت سفت و فیبروتیکی در محل تشکیل می شود که باعث تنگی گردن مثانه می شود و دفع ادراررا با
اشکال همراه می کند  .این مشکل به آسانی با عبور دستگاهی (سیستوسکوپ) به داخل مجرای ادراری و بریدن بافتهای سفت زیر دید مستقیم بر طرف می شود
 .این جراحی حدود  5تا  10دقیقه وقت می گیرد و با بی حسی موضعی نیز قابل انجام است  .در اکثر بیماران یکبار باز کردن مجرا باعث رفع دائمی مشکل می
شود .در مواردی نادر احتیاج به چندین بار باز کردن مجرا و یا حتی جراحی های سنگین زیر بیهوشی است .
ه نگامی که شما جهت کشیدن سوند به پزشک خود مراجعه می کنید ،گزارش بافت شناسی شما باید به دقت مرور شود .از اطالعات به دست آمده از گزارش در
جهت پیش بینی احتمال عود سرطان پروستات و همچنین نیاز به درمان های تکمیلی استفاده می شود .این موارد در گزارش ذکر شده است:
نمره گليسون()Gleason score
نمره گلیسون کل بافت سرطانی (و نه نمونه بیوپسی ) درگزارش ذکر شده است و ممکن است با نمره گلیسون نمونه بیوپسی متفاوت باشد  .مخصوصاًدر مواردی
که قبل از جراحی درمان هورمونی برای کوچک کردن پروستات صورت گرفته باشد .درمان هورمونی قبل از جراحی به صورت مصنوعی نمره گلیسون را افزایش
می دهد  .این یافته غیر واقعی و ناشی از درمان هورمونی است و مبین بدتر شدن سرطان نیست .

مرحله بافت شناسی (گسترش واقعی سرطان )
جنبه های مهم مرحله بافت شناسی مثبت بودن کناره های جرااحی (لبه های بافت ) و درگیری غدد سمینال وزیکول و غدد لنفاوی است .
نفوذ سرطان به خارج از کپسول پروستات در صورت احاطه شدن بافت پروستات برداشته شده به وسیله بافت طبیعی اهمیت چندانی در ارتباط با عود ندارد .ولی
در صورتی که سرطان به خارج از بافت برداشته شده گسترش یافته باشد ( لبه جراحی مثبت ) احتمال به جا ماندن مقداری از بافت سرطانی خیلی زیاد است .
احتمال عود با لبه جراحی منفی حتی در صورت نفوذ سرطان به کپسول فقط حدود  ٪30است که د رصورت مثبت بودن لبه جراحی به  50تا  60درصد افزایش
می یابد  .گسترش سرطان به غدد سمینال وزیکول نشانگر تهاجمی بودن سرطان بوده و احتمال عود تومور را به  ٪70می رساند.
درگیری غدد لنفاوی به وسیله سرطان تقریباً همیشه به معنای عدم شفای کامل است و بدون درمان های تکیلی در  ٪95موارد سرطان عود می کند  .به طور
کلی بیمارانی که به دنبال پروستاتکتومی غدد لنفاوی درگیر دارند باید درما ن هورمون شوند .این درمان مکمل باعث سرکوب سرطان به مدت طوالنی و در بعضی
موارد شفای کامل می شود.
در بیمارانی که به طور وسیع لبه جراحی بافت برداشته شده مثبت است و یا درگیری غدد سمینال وزیکول وجود دارد اشعه (بعد از بهبود زخم جراحی) ممکن
است سودمند باشد.
پی گيری بعد ازجراحی
در  ٪90بیماران PSAبه سطح غیر قابل اندازه گیری ( زیر  0/1نانوگرم) کاهش می یابد  .بعد از جراحی  PSAآزمایشی حساس برای بررسی عود است  .عالوه بر
این فاصله زمانی بین جراحی و افزایش بعدی PSAاطالعاتی در رابطه با محل عود سرطان به ما می دهد  .در بعضی بیماران  PSAبه دنبال جراحی به سطح غیر
قابل اندازه گیری کاهش نمی یابد و یا اینکه در سال شروع به افزایش می کن ٪90 .این بیماران گسترش میکروسکوپی سرطان به غدد لنفاوی و یا استخوان دارند
که بعداً آشکار می شود .البته خوشبختانه این حالت چندان شایع نیست .
به طور شایع تری  1PSAتا  7سال (متوسط سه سال ) بعد از عمل شروع به افزایش می کند  .این به معنای عود سرطان در محل جراحی و یا رشد مجدد
پروستات است .
این بیماران هم چنان ممکن است که با پرتودرمانی در محل قبلی پروستات کامالً بهبود یابند .اگر اشعه بالفاصله بعد از شروع افزایش  PSAبه محل پروستات
تابیده شود (قبل از رسیدن  PSAبه  )2در  ٪50موارد مجدداً  PSAبه سطح غیر قابل اندازه گیری کاهش می یابد و بیماران از عود نجات می یابند.
بیشتر پزشکان بیماران خود را بعد از جراحی در ارتباط با تغییرات  PSAبه دقت تحت نظر دارند،حتی در کسانی که لبه جراحی مثبت و یا درگیری غدد سمینال
وزیکول دارند  .چرا که بعضی از بیماران با وجود این یافته های نامطلوب همچنان فقط با همان جراحی بهبود کامل می یابند اگر PSAبه سطح غیر قابل اندازه
گیری کاهش نیابد و یا اینکه در کمتر از یکسال شروع به افزایش کن بیمار به درمان هورمونی طوالنی مدت توصیه می شود.
در مقابل اگر  PSAبرای مدت بیش از یکسال در سطح غیر قابل اندازه گیری باقی بماند و بعد شروع به افزایش کند  .بیمار با اشعه درمانی در محل پروستات
درمان می شود .در بیماران خیلی جوان با گزارش بافت شناسی بد و یا کسانی که شدیداً در معرض خطر هستند ممکن است حتی با باقی ماندن  PSAدر سطح

غیر قابل اندازه گیری حدود سه ماه بعد از جراحی اشعه به محل پروستات داده شود .اگر PSAبه مدت  7سال در سطح غیر قابل اندازه گیری باقی بماند احتمال
عود سرطان تقریباً به صفر می رسد .
افزایش  PSAبعد از جراحی هم چنان با طول عمر نسبتاً طوالنی همراه است در مطالعه ای که اخیر در جان هاپکینز بر روی  2000بیمار صورت گرفته متوسط
زمان بین افزایش  PSAو متاستاز (درگیری سایر ارگانها ) حدود  8سال و از این مرحله تا مرگ  5سال بوده است از آنجایی که متوسط زمان افزایش PSAحدود
سه سال است بنابراین حتی بیمارانی که با جراحی سرطان آنها ریشه کن نشده است تقریباً  16سال زنده خواهند ماند این مشاهده مهم ،بر عمر نسبتاً طوالنی
بیماران مبتال به سرطان پروستات تاکید می کند .
استفاده از اشعه یونیزه برای تخریب بافت های سرطا نی اثری ثابت شده و در درمان بسیاری از سرطان ها دارد  .اشعه از طریق تخریب ژن سلولی ( )DNAعمل
می کند  ،این صدمه باعث از بین رفتن توانایی تقسیم سلول شده و منجر به مرگ سلول می شود  .از آنجا که سلول های سرطانی یبا سرعت بیشتری نسبت به
سلول های عادی رشد می کنند و در برابر اشعه حساس ترند و سریع تر می میرند.
اشعه ممکن است به طور طبیعی و یا مصنوعی تولید شود .اشعه مصنوعی با استفاده از ایزوتوپ ها همچون کبالت  60و ید  125و استرونسیوم  89تولید می شود
.این ایزوتوپ ها با بمباران عناصر غیر فعال به وسیله نوترون ایجاد می شود  .در بعضی از بیمارستان ها از اشعه خارجی که با کمک شتاب دهنده های خطی تولید
می شوند استفاده می کنند.
درمان با اشعه به دو روش صورت می گیرد و با کاشت مستقیم مواد رادیواکتیو به داخل پروستات (براکی تراپی  )brachytherapyو یا به وسیله اشعه خارجی
که روی پروست ات متمرکز می شود در بعضی از بیمارستانها ترکیبی از دو روش اشعه خارجی و کاشت مواد رادیواکتیو را بکار می برند.
براکی تراپی Beachytherapy
روش کاشت مواد رادیواکتیو در داخل پروستات براکی تراپی نامیده می شود .براکی تراپی با کمک سید (دانه ) نیز ممکن ا ست  .سید ( )seedدانه های کوچک
فلزی حاوی مواد رادیو اکتیو به اندازه یک دانه برنج است و که با کمک سوزن مخصوص در داخل پروستات کاشته می شوند  .ماده رادیواکتیو مانند ایریدیم
( )iridiumبه کمک سوزن مستقیماً به داخل پروستات تزریق می شود.
کاشتن سید با استفاده از کپسول های فلزی با قطر  1میلی متر و طول  4/5میلی متر صورت می گیرد  .این کپسول ها آنقدر کوچک هستند که با سوزن قابل
تزریق هستند و با اشعه Xو یا سونوگرافی قابل مشاهده هستند .اغلب از ید  125به عنوان ماده رادیواکتیو داخل کپسول ها استفاده می شود چرا که وسعت عمل
ید  125بسیار کم بوده و بافت هایی که بیش از  1سانتی متر با کپسول فاصله دارند ،صدمه نمی خورند.
نیمه عمر ید  125حدود  2ماه است ،به همین دلیل هر دو ماه میزان اشعه متساعد شده از کپسول نصف می گردد و بعد از یکسال میزان اشعه به مقدار غیر قابل
توجه کاهش می یابد  .با کاشتن تعدادی کپسول ( 40تا  100عدد بر مبنای اندازه پروستات ) و اطمینان حاصل کردن از پراکنده شدن آنها به صورت مساوی در
سراسر پروستات تمام پروستات به طور کامل اشعه خواهد گرفت  .راست روده (که اغلب بیش از  1سانتی متر با پروستات فاصله دارد ) اشعه ناچیزی دریافت
خواهد کرد .چنانچه سرطان به خارج کپسول گسترش یافته و یا اندازه آن خیلی بزرگ باشد به این روش درمان پاسخ مناسب نمی دهد  .براکی تراپی فقط برای
بیماران مبتال به سرطان با درجه بدخیمی کم که در مراحل اولیه نیز باشند مفید است  .این به معنای  PSAکمتر از  ،10نمره گلیسون کمتر از ، 7بدون هندول
قابل لمس و یا حداکثر یک ندول کوچک و حجم پروستات کمتر از  50سانتی متر مکعب است  .براکی تراپی دو مرحله دارد،مرحله اول مرحله ترسیم نقشه

پروستات است  .در این مرحله با کمک سونوگرافی از راه مخرج هر  5میلی متر یک تصویر از سطح مقطع پروستات گرفته می شود .اطالعات به دست آمده به
کامپیوتر داده می شود تا حجم محاسبه و بهترین محلها جهت گذاشتن کپسول مشخص شود .اگر حجم پروستات بیش از  50میلی لیتر باشد ،بیمار به مدت 3
ماه تحت درمان هورمونی قرار می گیرد تا پروستات کوچک تر شود.
کاشت کپسول ها با کمک بی حس نخاعی صورت می گیرد بیمار در طول عمل بیدار است و لی در ناحیه لگن دردی حس نمی کند  .سون فولی گذاشته شده و
ناحیه پرینه (منطقه پشت بیضه ها ) ضد عفونی می شود .پروب سونوگرافی از راه مخرج وارد می شود  .یک صفحه فلزی صافی مانند در جلوی پرینه ثابت می
شود تا به عنوان راهنمای سوزن های حاوی کپسول عمل کند  .در طول  90دقیقه زمان کار گذاشتن کپسولها ،محل آنها به وسیله سونوگرافی و یا عکس
رادیولوژی کنترل می شود .سوند یک ساعت بعد از عمل خارج شده و بیمار مرخص می شود  .پزشک ممکن ا ست داروهای بالک کننده  aو مسکن های ادراری
همچون پیریدیوم برای شما تجویز کند.
عوارض براکی تراپی عبارتند از تحریک و التهاب مثانه(شایع) احتباس ادرار (ناشایع و اغلب بعد از چند ماه بر طرف می شود) ،صدمه به مخاط روده (ناشایع ) و
ناتوانی جنسی (20تا  ٪50بیماران ).
درمان با اشعه خارجی
شتاب ده نده خطی لوله ای است که در آن الکترون تزریق می شود و بر روی امواج رادیویی شتاب می گیرد و به سمت یک هدف هدایت می شوند  .این هدف
انرژی الکترون ها را به اشعه  Xو یا نور نا مرئی (فتون ) تبدیل می کند  .انرژی تولید شده با این روش بسیار بیشتر از انرژی تولید شده به وسیله کبالت و سایر
ایزوتوپ هاست  .انرژی باالتر نفوذ بیشتر و درمان موثر تر تومورها همانند سرطان پروستات را به دنبال خواهد داشت .
ترسیم نقشه پروستات مرحله ای مهم در درمان با هر گونه اشعه است  .از چندین شعاع اشعه استفاده می شود تا بیشترین میزان اشعه به بافت سرطانی و کمترین
اشعه به بافت های اطراف مثل مثانه و روده داده شود .از سی تی اسکن برای مشخص کردن محدوده پروستات و بافت های اطراف استفاده می شود.
از صفحات سربی و یا مواد مشابه سرب برای همگرا کردن اشعه و محدود کردن آن در منطقه پروستات ،استفاده می شود( اشعه همگرا Conformal radiation
) با استفاده ازیک سیستم راهنمای کامپیوتری اشعه از سه جهت بر روی پروستات و تا  1/5سانتی متر بافت اطراف آن متمرکز می شود پروستات ،غدد سمینال
و زیکول و بعضی از غدد لنفاوی لگن در داخل محدوده اشعه قرار می گیرند.
طول درمان به صورت  30تا  35تجلسه روزانه  5،روز در هفته به مدت  6تا  7هفته است .
در هر جلسه درمان  180تا  250سانتی گری ( ) centi=Grey =CGYواحد اندازه گیری اشعه Xیا راد مستقیماً به پروستات تابانده می شود مجموع اشعه
دریافتی باید به  6500تا  7500راد بالغ شود  .مطالعات اخیر نشان داده است که با حداقل دوز  7200راد میزان بهبودی افزایش می یابد ولی در عوض صدمات
راست روده بیشتر می شود .استفاده از روش همگرا در میزان های باالی اشعه اهمیت زیادی دارد تا میزان صدمه به راست روده کاهش یابد.
جنبه های عملی درمان با اشعه
درمان اغلب با شبیه سازی لگن به وسیله دستگاه اشعه  Xکامپیوتری برای مشخص کردن محل پروستات جهت اشعه آغاز می شود .به علت متفاوت بودن محل
دقیق پروستات در افراد شبیه سازی لگن و پروستات ( به صورت مجازی ) الزم است  .سپس نقاطی که بر روی شکم عالمت گذاری می شود تا در مراحل بعدی

محل پروستات به راحتی پیدا شود  .هر بار درمان حدود  10تا  15دقیقه طول می کشد که شامل قرار دادن بیمار در وضعیت مناسب و کنترل نیز می باشد و
گر نه طول زمان واقعی تابش اشعه حدود  2تا  4دقیقه بوده و کامالً بدون درد است .
از بیمار خواسته می شودکه لب اس های خود را در آورده و به پشت بر روی دستگاه دراز بکشد تا مراحل تنظیم انجام شود .مهمترین نکته قرار گرفتن بیمار دقیقاً
در محل و موقعیت قبلی است  .بعضی از دستگاه ها از اشعه لیزر مرئی جهت اطالع از محل صحیح بیمار استفاده می کنند  .در طول درمان تکنسین مربوط ازپشت
پنجره بیمار راتحت نظر دارد تااز عدم ایجادهر گونه مشکل اطمینان حاصل کند.
نتایج درمان با اشعه
احتمال شفای کامل با اشعه شدیداً وابسته به مرحله بیماری و درجه بدخیمی آسیب شناسی سرطان درهنگام تشخیص است  .به طور کلی شانس زنده ماندن 10
سال بعد از درمان با اشعه حدود  ٪70و شانس عدم عود سرطان حدود  ٪60است  .بیشترین میزان موفقیت هنگامی است که PSAکمتر از  15و نمره گلیسون
کمتر از  7باشد  .در بیماران با شرایط مناسب شانس بهبود بیشتر از درصد های ذکر شده در باالست  .بعد از درمان با اشعه  PSAباید به زیر  1کاهش یافته و
در همان سطح باقی بماند  .افزایش پیشرونده  PSAبه معنای عود بیماری است  .چندین گروه در آمریکا ،به خصوص در سرطان های پیشرفته درمان ترکیبی اشعه
خارجی به همراه کاشتن کپسول رادیواکتیو را به کار می برند  .این روش به دلیل این که مقدار زیادتری از اشعه را می توان به پروستات داد و شانس بهبود را
بیشتر کرد جاذبه دارد .و بدی این روش باال بودن عوارض ناشی از درمان به خصوص صدمات به روده است  .تا زمان تالیف کتاب پیگیری محدودی در رابطه با
نتایج درمان با این روش شده است  .و چنانچه مطالعات بعدی نتایج این روش را تایید کند رواج بیشتری خواهد یافت .
عوارض اشعه خارجی
در هفته اول درمان با اشعه عوارضی مشاهده نمی شود  ،با افزایش میزان اشعه در هفته های بعد به تدریج عوارض شروع می شود .خستگی ،احساس ناراحتی در
مخرج  ،اسهال و احساس دفع ناگهانی ادرار عوارض اصلی هستند  .این عالئم با دارو قابل کنترل بوده و اغلب تا دو م اه بعد از پایان اشعه بهبود می یابند .احتمال
خیلی کمی برای دائمی شدن عالئم روده ای مثل اسهال وجودخون درمدفوع و یا اشکال در کنترل مدفوع وجود دارد.
اشعه باعث کاهش توان جنسی در  ٪50موارد می شود که این کاهش به تدریج و در طول  1تا  2سال ایجاد می شود .دلیل اصلی کاهش توان جنسی ،صدمه
اشعه به عروق و تنگی آنهاست که باعث کاهش خون رسانی به آلت و ضعف نعوظ می شود.
اشعه بعد از جراحی
از اشعه بعد از جراحی هنگامی استفاده می شود که در گزارش بافت شناسی سرطان به خارج از پروستات گسترش یافته باشد .از اشعه هنگامی که بعد از جراحی
 PSAشروع به افزایش کند نیز استفاده می شود  .بعد از جراحی عوارض اشعه خیلی کم ا ست  .بیمارانی که با افزایش  PSAبعد از جراحی تحت درمان با اشعه
قرار می گیرند  ٪50شانس کاهش PSAبه سطح غیر قابل اندازه گیری دارند.
چارلز هاگینز ( ) Charles Hugginsیک کانادایی شاغل در امریکاجایزه نوبل را به واسطه یافته هایش در ارتباط با درمان هورمونی دریافت کرد .در سال 1941
او متوجه شد که کاهش سطح هورمون های مردانه باعث سرکوب سرطان پروستات می شود .از آن زمان تا کنون تحقیقات بر روی درمان هورمونی باعث پیشرفت
های چشمیگیری شده است .

هورمون های مردانه به دو گروه تقسیم می شوند .تستوسترون ،هورمون مردانه ای که به مقدار فراوان در بدن وجود دارد و به وسیله بیضه ها تولید می شود .
مقدار اندکی از هورمون های مردانه با غدد فوق کلیوی ساخته می شود و این هورمون ها به و سیله جریان خون در بدن چرخیده و به داخل سلول ها منتشر می
شوند .
بعضی از سلول ها از جمله سلول های پروستات ،چه خوش خیم و چه بدخیم حاوی دو مولکول حیاتی الزم برای عملکرد این هورمون ها هستند .اولین مولکول
5آلفا ردوکتاز (  )5a aaaaaaaaaاست که تستوسترون را به دی هیدروتستوسترون ( )DHT =dihydro testosteroneکه هورمونی بسیار قوی تر است
تبدیل می کند .
این هورمون ها به نوبه خود به دومین مولکول الزم یعنی گیرنده هورمون متصل می شوند  .این مولکول ( گیرنده ) فقط در سلول های متکی به هورمون مردانه
وجود دارد سپس ترکیب گیرنده و هورمون مردانه به داخل هسته سلول وتارد شده و به DNAمنتقل می شود و باعث ایجاد عالمت رشد سلولی می شوند ،بنابراین
هورمون های مردانه به عنوان عالمت تحریک رشد سلول های سرطان پروستات عمل می کنند  .هنگامی که هورمون های مردانه وجود نداشته باشند رشد اغلب
سلول های سرطانی متوقف شده و بسیاسری از آنها نیز خواهند مرد.
اگر همه داستان همین بود درمان سرطان پروستات به راحتی فقط با کاهش هورمون های مردانه ممکن بود ولی متاسفانه درصد ا ندکی از سلول های سرطانی
مقاوم به هورمون بوده و قادر به رشد در غیاب تحریک هورمونی هستند .شایع ترین علت این امر جهش و ناهنجاری در گیرنده های هورمونی است  .جهش باعث
می شود سلول ها در نبود هورمون نیز رشد کنند .این سلول ها غیر وابسته درصد اندکی از کل سلول های سرطانی یعنی یک در مقابل  100000سلول را در آغاز
درمان تشکیل می دهد ولی در طول زمان هنگامی ک ه سلول های وابسته به هورمون رشدشان متوقف شده ،سلول های مقاوم به رشد خود ادامه می دهند و در
نهایت سلول های غیر وابسته به هورمون سلول غالب در سرطان پروستات می شوند  .این شرایط را "بیماری مقاوم به هورمون "می گویند که نهایتاً باعث مرگ
بیمار می شود.
با و جود این درمان هورمونی هم چنان در بسیاری از موارد سرطان پروستات موثر است ،گرچه این درمان باعث شفای دائمی نمی شود ولی طول عمر را افزایش
داده و بیماری را برای مدت قابل توجهی تحت کنترل می آورد.
عوارض
عوارض اولیه کاهش سطح هورمون ها ،اندک است  .یک عارضه قابل توج ه کاهش میل جنسی است که به وسیله فروید(دانشمند روانشناس) لیبیدو ()libido
نامیده شده است  .با درمان هورمونی لیبیدو به سرعت کاهش می یابد و قدرت نعوظ نیز با فاصله طوالنی تر که ممکن است به  6ماه تا یکسال نیز برسد از بین
می رود.
دومین عارضه قابل توجه گر گرفتگ ی است این عارضه شبیه گر گرفتگی است که خانم ها هنگام یائسگی تجربه می کنند  .گر گرفتگی احساس گرما و سپس
سرمای ناگهانی حتی در درجه حرارت طبیعی و مناسب بدن است .این حالت همراه با تعریق بوده و درجات خفیف تا شدید دارد.
گرگرفتگی به راحتی با مقدار کمی داروهای حاوی استروژن و یا پروژسترون (هورمون های زنانه) مانند سیپروترون استات ،مدروکسی پروژسترون و یا برچسب
پوستی استروژن قابل کنترل است  .اگر شما عالئم شدید گر گ رفتگی را تجربه می کنید پزشک می تواند داروهای فوق را تجویز کند.

عارضه شدید تر درمان هورمونی در طوالنی مدت آشکار می شود  .کاهش هورمون های مردانه باعث ایجاد اثرات زنانگی در مردان می شود که این اثرات چیزی
فراتر از کاهش میل جنسی و گر گرفتگی است  .کاهش ماهیچه ها و گر شدن شکل بدن،پوکی استخوان و تغییرات شخصیتی و طول زمان اتفاق می ا فتد .
تغییرات خلقی ،افسردگی و بی حالی خفیف بسیار شایع است و گر چه شدت آن در افراد مختلف فرق می کند.
روش های دستيابی به سطح اختگی تستوسترون ()castration
هدف اصلی در درمان هورمونی ،کاهش سطح تستوسترون است تا به سطح بسیار پایینی که سطح اختگی (یعنی سطح هورمون های مردانه در افراد بدون بیضه
)نامیده شود برسد .هدف دوم که بعداً در رابطه با آن بحث خواهد شد کاهش اثر هورمون های مردانه ترشح شده از غدد فوق کلیوی است  .این روش ترکیبی
درمان به سرکوب کامل هورمون های مردانه مرسوم است .
به خاطر داشته باشید که اثر درمانی بر روی سرطان پروستات به واسطه کا هش سطح هورمونی است و نه اثر مستقیم دارو روی سرطان  .روش سنتی رسیدن به
این سطح هورمونی برداشتن هر دو بیضه (اخته کردن ) است  .عمل اغلب با بی حسی موضعی همراه با مصرف داروهای مسکن صورت می گیرد  .طول عمر 20
تا  30دقیقه و به صورت سرپایی انجام می شود.
مزایای برداشتن جراحی بیضه ها عبارتند از  :درمان یکباره و رسیدن به هدف اصلی بدون نگرانی از ادامه درمان به وسیله بیمار ،ایجاد نشدن هیچ عارضه مهمی به
جز عوارض ناشی از کاهش هورمون های مردانه  .برداشتن بیضه ها دو عارضه مهم به دنبال دارد :اول ا ثرات روانی منفی که باعث ناخوشایند شدن عمل جراحی
می شود .ا گر چه روش های غیر جراحی هم بیضه ها را کامالً ناکارآمد می کنند ولی بسیاری از مردان ترجیح می دهند که با توجه به وجود روش غیر جراحی
درمان بیضه ها را حفظ کنند  .دومین عارضه مهم برگشت ناپذیر بودن روش جراحی است  .در مقابل داروهای ی که در سرطان پروستات استفاده می شوند  .می
توانند مطابق با روش درمان مواج (قطع و وصل شونده ) بر اساس شرایط کوتاه مدت و یا طوالنی مدت مصرف شوند.
روش جایگزینی جراحی استفاده از دارو جهت کاهش سطح هورمونی است  .هورمون های مردانه را می توان با کمک یک و یا چند دارو از این چهار گروه کاهش
داد:
خانواده LHRH
خانوداده LHRHشایع ترین داروهایی هستند که برای کاهش سطح تستوسترون به کار می روند LHRH .هورمونی است که به وسیله هیپوتاالموس در مغز ترشح
می شود و بر روی هیپوفیز اثر کرده و باعث ترشح  LHمی شود  .که آن نیز به نوبه خود با تحریک سلول های بیضه باعث تشرح تستوسترون می شود .داروهای
مشابه LHRHاثرات LHRHرا تقلید می کند  .با وجودی که بعد از تزریق داروی مشابه LHRHتیک افزایش دو هفته ای LHمشاهده می شود ولی بعد از آن
LHبته سطح نزدیک صفر کاهش یافته و تا هر زمان که تجویز شود در همان سطح باقی می ماند .بنابراین تستوسترون نیز در ابتدا افزایش یافته و سپس به
سطح نزدیک صفر کاهش می یابد .مهم ترین مورد ناخوشایند این داروها تزریقی بودن آنهاست  .این ترکیبات به صورت طوالنی اثر و یا آهسته رهش ساخته
شده اسند تا فقط هر  2یا  3ماه احتیاج به تزریق عضالنی باشد ترکیب چهار ماهه و یا حتی  12ماهه این داروها نیز تولید شده ولی در حال حاضر در دسترس
نیست .
در کانادا سه دارو از دسته مشابه های LHRHوجود دارد:

لوپرون ( )Lupronدارویی که با تزریق عضالنی با اثر سه ماهه  .سوپرفکت( )superfactکه در چربی زیر پوست شکم تزریق شده و  25ماه موثر است و زوالدکس
( ) Zoladexکه همانند سوپرفکت تزریق شده و طول اثر آن سه ماه است  .به جز روش تزریق و تفاوت طول اثر تفاوت چندانی بین انواع مشابه های LHRH
وجود ندارد و سایر عوارض مشابه های LHRHبه جز عوارض ناشی از کاهش سطح هورمون بسیار کم است  .یکی از مهم ترین آنها درد محل تزریق است که
چندان زیاد نیست .
مزیت خانواده  LHRHبی خطر بودن و نداشتن عارضه شدید ( به جز اثر روی تستوسترون ) است  .عیوب این داروهانیز نیاز به تزریق دوره ای  ،افزایش اولیه و
موقعیت هورمون ها و قیمت زیاد آنهاست .
اثر شعله وری ()Flare
افزایش اولیه  LHو تستوسترون فقط به دنبال اولین تزریق مشابه های  LHRHدیده می شود و بعد از آن تستوسترون تا هنگام تزریق دارو سرکوب شده باقی می
ماند  .اثر شعله وری کوتاه مدت بوده و با کمک داروهای ضد اندرچون قابل پیش گیری است ( .در بخش بعد مفصل بحث خواهد شد) در بیمارانی که متاستازهای
وسیع به سایر ارگان ها و به خصوص به ستون فقرات و نزدیک به طناب نخاعی دارند .افزایش سطح تستوسترون در مرحله شعله وری ممکن است باعث رشد
سلول های سرطانی و فشار به طناب نخاعی شده و باعث فلج پا ها شود .در صورتی که داروهای ضد آندروژن چند روز قبل از اولین تزریق ،شروع شود اثر شعله
وری به ندرت خطری ایجاد می کند.
قيمت
خانواده LHRHبسیار گران قیمت هستند  .قیمت یک داروی سه ماهه حدود  1000دالر است  .از آنجایی که سرطان پروستات بسیار شایع بوده و مبتالیان به آن
سال های طوالنی زنده می مانند و هزینه درمان هورمونی با این داروها بسیار زیاد می شود .در اکثر استانهای کانادا این دارو به وسیله بیمه در بیماران باالی 65
سال پوشش داده می شود .این که آیا این روش با توجه به افزایش سن جمعیت و تعداد مبتالیان به سرطان پروستات امکان دارد یا نه با گذشت زمان مشخص
می شود.
ضد هورمون های مردانه
برای ایجاد عالئم رشد در سلول های نیاز به اتصال هورمون های مردانه به گیرنده های هورمونی است  .داروهای ضد هورمونی مردانه با اتصال به این گیرنده ها
مانع اتصال هورمون های مردانه به آنها شده و از ترکیب دی هیدروتستوسترون با گیرنده جلوگیری می کنند .در نتیجه این داروها به تنهای و یا به صورت همراه
با برداشتن بیضه ها برای جلوگیری از عملکرد هورمون های مترشحه از غدد فوق کلیوی تجویز می شوند.
سيپروترون استات
()Cyproteroe acetate =androcur
این دارو به روش عمل می کند اول به عنوان یک داروی ضد هورمون مردانه از طریق مسدود کردن گیرنده های هورمونی عمل می کند ،دوم از آنجایی که این
دارو از جهت ساختمانی بسیار شبیه پروژسترون (یک هورمون زنانه ) است باعث کاهش سطح  LHو در نتیجه تستوسترون می شود .مهمترین محدودیت سیپروترو
سرکوب ناقص ترشح  LHاست که این عملکرد ناقص نیز بعد از یک سال از بین می رود از این رو هنگامی که این دارو به تنهایی استفاده شود و بعد از یک سال

سطح LHو تستوسترون به باالتر از حد اختگی افزایش می یابد ،البته این اثر با تجویز اندکی ترکیبات استروژن( )diethyl stillbestrol=DESقابل پیشگیری
است  .افزودن اندکی  DESبته رژیم درمانی به معنای امکان کاهش میزان سیپروترون است  .در صورت استفاده تنها از سیپروترون مقدار دارو 100میلی گرم سه
بار در روز (  300میلی گرم روزانه ) الزم است که در صورت استفاده به همراه  0/1میلی گرم از DESمقدار الزم به  50میلی گرم سه بار در روز کاهش می یابد.
این ترکیب (مقدار کم سیپروترون و  )DESاز لحاظ قیمت نیز نسبتاً به صرفه است .
در تعداد کمی از بیماران عوارض دارو که شامل افزایش اندکی د رمیزان انعقاد پذیری خون است گزارش شده است  .در موارد نادری دارو باعث صدمه به کبد می
شود  .به همین دلیل در طول مصرف دارو سالمت کبد باید بررسی شود .مهمترین نکته در رابهط با مصرف سیپروترون این است که بر خالف خانواده LHRHهرگز
سیپروترون با درمان های استاندارد ( با برداشتن بیضه ها و یا مشابه های )LHRHمقایسه نشده است .
داروهای ضد هورمون مردانه غير استروئيدی
این دسته دارویی از طریق اتصال به گیرنده های هورمونی و جلوگیری از اتصال هورمون های مردانه به آنها عمل می کند  .این داروها از آن جهت که بر روی
 LHاثر ندارند خالص محسوب می شوند  .در واقع به خاطر اثر باز خوراند منفی ،سطح سرمی تستوسترون در بیمارانی که فقط ضد آندروژن ها را مصرف می کنند
باال می رود  .سه داروی ضد هورمون مردانه غیر استروئیدی موجود است :
فلوتاميد ()Flutamide =Uaflex
نيلوتاميد()Nilutamide =Anandron
باکلوتاميد ()Bicalutamid=Casodex
این داروها بصورت اولیه به همراه مشابه های  LHRHبرای جلوگیری از مرحله شعله وری مصرف می شوند  .همچنین این داروها بعد از برداشتن بیضه ها و مشابه
های LHRHجهت مهار کامل هورمون مردانه نیز مصرف می شود.
مهار کامل هورمون های مدرانه
در سال  1980یک محقق کانادایی به نام فرناند البری ( )FErnand Labrieفرضیه ای مطرح کرد که پیشرفت سرطان پروستات با وجود برداشتن بیضه به دلیل
هورمون های مردانه تولید شده به وسیله غد فوق کلیوی است و این هورمون ها به تحریک پروستات علی رغم برداشتن بیضه ها ادامه می دهند  .بر اساس این
یافته البری و همکارانش نظریه مهار کامل هورمون های مردانه را ارائهخ کردند .
این روش شامل اخته کردن فیزیکی (برداشتن بیضه ها ) و یا شیمیائی(همانند )LHRHجهت کاهش تستوسترون و یک داروی ض هورمون مردانه جهت توقف اثر
هورمون های غدد فوق کلیوی است  .مطالعات اولیه البری افزایش طول عمر زیادی را در یک گروه کوچک بیماران که با روش ترکیبی درمان می شدند در مقابل
کسانی که فقط اخته شده بودند نشان داد .یافته های اولیه البری باعث ایجاد تب و تاب در متخصصین و آغاز  27مطالعه برای مقایسه برداشتن بیضه ها و مهار
کامل هورمون های مردانه شد .این مطالعات نتایج کامالً متفاوتی داشت  .تعدادی از این تحقیقات افزایش طول عمر قابل توجهی را به خصوص در بیمارانی که در
مرحل ابتدایی تر سرطان هستند گزارش کرده اند و تعدادی نیز هیچ گونه برتری بین دو روش را گزارش نداده اند  .بزرگترین مطالعه ای که در مقایسه برداشتن
بیضه ها و در مقابل برداشتن بیضه ها همراه مصرف فلوتامید صورت گرفته ،یافته مستدلی را دال بر برتری روش ترکیبی نشان نداده است  .اندک تفاوتی هم که

مشاهده شده است احتماالً به دلیل دخالت عامل شانس در مطالعه است  .از سوی دیگر مهار اکامل هورمون های مردانه عوارض بیشتری نسبت به روش اول داشته
است .
در حال حاضر روش مهار کامل هورمون های مردانه به عنوان یک پیشنهاد که در بهترین شرایط باعث افزایش طول عمر حدود  3ماه می شود ،مطرح اس ت .در
مقابل باید توجه داشت که استفاده از این روش باعث افزایش عوارض و هزینه ها می شود .مطلبی ک ه همچنان مبهم است این است که آیا فایده محدود ناشی از
استفاده از این روش که در بعضی از بیماران مشاده شده و در بسیاری نیز دیده نمی شود وابسته به محل و میزان گسترش بیماری و یا وجود جهش در گیرنده
سلول های سرطانی است و یا نه  .بعضی مطالعات بیان کرده اندکه در کس انی که متاستاز نداشته و یا فقط تعداد محدودی متاستاز دارند،استفاده از روش مهار
کامل هورمون مردانه به میزان قابل مالحظه ای مفید بوده و باعث افزایش طول عمر حدود  2سال می شود  .البته اثبات علمی این گفته هنوز صورت نگرفته است
.
بیمارانی که روش درمان هورمونی را انتخاب می کنند باید پرسش های خود را در ارتباط با روش مهار کامل هورمون های مردانه با پزشک مطرح کنند و باید به
آنها آگاهی داده شود که اثر انتخاب یا عدم انتخاب این روش روی نتیجه نهایی بیماریشان بسیار کم ا ست .
عوراض داروهای ضد هورمون های مردانه غير استروئيدی
تمام داروهای ضد هورمون های مردانه می توانند صدمات کبدی ایجاد کنند .این عارضه اغلب مدت کوتاهی بعد از شروع دارو ایجاد می شود  .به همین دلیل
بیمارانی که این داروها را مصرف می کنند باید یک ماه بعد از آغاز دارو و سپس سالیانه تحت آزمایش های کبدی قرار گیرند .این عارضه در صورت تشخیص
فوری و قطع داروها قابل برگشت بوده و آزمایشهای کبدی اغلب طبیعی خواهد شود .به ندرت این داروها باعث التهاب در ریه (ذاتالریه ) می شون و به همین
دلیل عالوه بر اینکه بیماران باید مراقب ایجاد نفس تنگی باشند،باید سالیانه از قفسه سینه عکس بگیرند.
بعضی از عوارض اختصاصی نيز وجود دارند:
-

فلوتامید در  ٪25بیماران باعث اسهال می شود که به منظور بهبود ،دارو باید قطع شود.

-

نیلوتامید باعث کاهش میزان تطابق با نور می شود  .این بدان معناست که هنگامی که فرد از محیط روشن به محیط تاریک می رودو ( مانندهنگامی که
خانه را به قصد رانندگی در شب ترک می کنیم )مدت زمان بیشتری طول می کشد که تا چشم به تاریکی عادت کند .البته این عارضه به ندرت مشکل ساز
می شود و به راحتی با زدن عینک آفتابی  10دقیقه قبل از خروج در شب قابل رفع است  .این دارو عوارض خفیفی شبیه اثر دی سولفیرام ()Antabuse
دارد یعنی می تواند در صورت مصرف الکل باعث تهوع سردرد و عالئم متفاوت دیگر شود.

-

کازودکس عوارض بیشتر از آنچه که بیان شد ندارد.

ضد هورمون مردانه با عنوان داروی تکی
از ضد هورمون مردانه به تنهایی به عنوان جانشین برداشتن بیضه ها استفاده می شود .اگر این داروها با همان مقداری که در مهار کامل هورمون مردانه استفاده
می شود تجویز شوند طول عمر با ضد هورمون مردانه کمتر از بیمارانی که اخته شده اند می شود  .اگر چه یافته های اخیر نشان داده است که درمان با مقدار
باالی کازودکس ( 150میلی گرم روازانه ) طول عمری که معادل با اختگی در بیمارانی که متاستاز نداشته اند ایجاد می کند  .البته بیمارانی که متاستاز دارند
طول عمر کمتری حتی با استفاده از مقدار زیاد کازودکس خواهند داشت  .حسن استفاده از درمان تکی کاهش عوارض به خصوص ناتوانی جنسی است  .در نتیجه

این روش ممکن است که برا ی بیمارانی که بسیار نگران حفظ توانایی جنسی خود هستند انتخاب قابل قبولی باشد  .تا زمان تالیف این کتاب کازودکس با مقدار
(دوز ) باال در کانادا در دسترس نبوده است  .مشکل دیگری که با درمان تکی به داروهای ضد هورمون مردانه غیر استروئیدی وجود دارد بزرگ شدن سینه ها
است  .هنگامی که این داروها به تنهایی استفاده شوند  .هیپوتاالموس با سطح پایینی از هورمون های مردانه روبرو می شود  .بنابراین ترشح LHRHرا افزایش می
دهد که آن نیز به نوبه خود ترشح  LHو تستوسترون را می افزاید ،مقدار افزایش یافته تستوسترون در پروستات به وسیله دارو بالک می شود ولی بافت های دیگر
بدن به خصوص پوست،تستوسترون را به استروژن تبدیل می کنند  .افزایش استروژن در بدن باعث بزرگ شدن سینه هامی شود  .این عارضه در بعبضی از بیماران
بسیار دردسر زاست  .برای جلوگیری از این عارضه می توان قبل از شروع دارو مقدار کمی اشعه به سینه ها تاباند  .اگر سینه ها بزرگ شوند حتی با قطع دارو نیز
به اندازه عادی بر نمی گردند .چون بیمارانی که تحت درمان ترکیبی قرار گرفته اند،سطح تستوسترون پایینی دارند،تبدیل تستوسترون به استروژن افزایش نیافته
و سینه ها بزرگ نخواهند شد.
سایر داروهای هورمونی
دی اتیل استیل بسترول( ) Diethystilbestrol=DESکه نوعی از استروژن (هورمون زنانه ) است در سال های بین  1940تا  1945درمان استاندارد سرطان
پروستات پیشرفته بود .این دارو به نحو کامالً موثری سطح تستوسترون را به حد اختگی کاهش می داد ولی باعث افزایش میزان خاصیت انعقادی (لختگی ) خون
می شد .این لخته ها ممکن است در پا ایجاد شده و لخته سیاهرگ های عمقی را به وجود آورد و یا به وسیله جریان خون به ریه ها و قلب رفته و باعث حمله
قلبی شود و یا حتی به مغز رفته و منجر به سکته مغزی شود 10 .تا  30درصد بیمارانی که این دارو را مصرف می کردند دچار چنین عوارضی می شدند و کوشش
های اخیر نیز که با استفاده از داروهای رقیق کننده خون صورت گرفته این خطر را کاهش نداده است  .از این رو با وجود قیمت کم استفاده از DESبه صورت
تکی کامالً کنار گذاشته شده است  .در حال حاضر این دارو به مقدارکم به صورت ترکیبی با سیپروترون استفاده می شود با مصرف مقدار کم DESخطر تشکیل
لخته بسیار اندک است .
درمان منقطع
قبالً بیمارانی که به دلیل سرطان پروستات پیشرفته تحت درمان هورمون قرار می گرفتند تا آخر عمر به صورت ممتد به درمان ادامه می دادند  .قبل از کشف
( PSAتا سال  ) 1989بیماران هنگامی که به مرحله گسترش استخوانی سرطان می رسیدند تحت درمان هورمونی قرار می گرفتند  .این بیماران به طور متوسط
سهت سال از شروع درمان زنده می ماندند  .بنابراین اکثر بیماران قبل از آنکه عوراض طوالنی مدت درمان هورمونی مثل پوکی استخوان ،ضعف عضالنی و تغییرات
شخصیتی را تجربه می کنند،می مردند.
از زمان کشف  PSAوضعیت تغییر اساسی کرده است  .اکنون بیماران زودتر تشخیص داده شده و با اشعه و جراحی درمان می شوند و در صورت افزایش PSAدرمان
هورمونی شروع می شود .اغلب بیماران هیچ عالمتی به جز افزایش PSAکه نشانگر عود باشد،این بیماران امید به زندگی طوالنی نزدیک به  10تا  15سال براساس
درجه بدخیمی آسیب شناسی  PSA،قبل از درمان و میزان گسترش سرطان خواهند داشت  .چون متوسط طول عمر این بیماران بسیار بیشتر از زمانی است که
درمان بعد از گسترش بیماری به استخوان شروع می شد  .از این رو خطر ایجاد عوارض ناشی از درمان هورمونی بسیار بیشتر شده است  .بیمارانی که بیشتر از
 75سال داشته و یا بیماری دیگری نیز دارند،خطر مرگ ناشی از سایر دالیل بیشتر از خطر مرگ از سرطان پروستات است .برای این بیماران کیفیت زندگی بسیار
مهم است .

نظریه درمان منقطع هورمونی اولین بار در سال  1986ارائه شد،این روش شامل یک دوره  8تا 12ماهه درمان و سپس قطع دارو است  .در اکثر این بیماران PSAبا
ان مدت درمان به سطح غیر قابل اندازه گیری افت می کند  .بعد از یک درمان هشت ماهه ،اغلب هشت ماه دیگر طول می کشد تا مجدداً PSAافزایش یابد در
آن زمان مجدداً درمان هورموین آغاز می شود  .جالب توجه اینکه در بعضی از بیماران  1تا  2سال طول می کشد تا دوباره  PSAافزایش یابد  .در اغلب بیماران
تستوسترون بالفاصله بعد ازقطع دارو افزایش می یابد بنابراین بیماران از جهت کیفیت زندگی و فعالیت جنسی به شرایط قبل از شروع درمان هورمونی باز می
گردند ،از این رو درمان منقطع برای بسیاری از بیماران جذاب است .
بزرگ ترین اشکال درمان منقطع این است که اثر آن بر روی طول عمر دقیقاً مشخص نشده است  .البته شواهد آزمایشگاهی وجود دارد که نشانگر مفید بودن این
روش است  .بر طبق این شواهد سلول های مقاوم به درمان هورمونی هنگام قرار گرفتن مجدد در معرض هورمون های مردانه به سلول های با رفتار طبیعی تر
تبدیل می شوند  .البته این وضعیت در موش اثبات شده و مفید بودن روش درمان منقطع در انسان هنوز ثابت نشده است  .بای توجه داشت که این امکان نیز
وجود دارد که عدم تعادل هورمونی که در اثر درمان منقطع ایجاد می شود اثرات منفی داشته باشد  .برای پاسخ به این سوال مطالعه بزرگی در حال انجام است
که احتماالً در سال  2008مشخص می شود که آیا درمان منقطع باعث افزایش طول عمر می شود و یا خیر .در ضمن به نظر می رسد که قطع درمان در افراد
پیر و کسانی که خیلی نگران از دست رفتن توانایی جنسی خودشان هستند یک سال بعد از شروع در مان قابل قبول و منطقی است  .این بیماران باید با اندازه
گیری PSAو تستوسترون هر دو ماه پیگیری شوند و هنگامی که PSAبه سطح قبل از شروع درمان هورمونی افزایش یافت مجدداً درمان هورمونی آغاز شود .در
طول یک دهه این بیماران به طور منقطع 4تا  6بار درمان می شوند .
در این زمان درمان منقطع بیشتر در مرحله تحقیقات است و بیمارانی که این روش را انتخاب می کنند باید اطالع داشته باشند که ممکن است این روش باعث
اندکی کاهش طول عمر شان شود.
موار د انجام درمان هورمونی
درمان هورمونی برای بیمارانی که سرطان پروستات گسترده به غده لنفاوی،استخوان و سایر جاها دارند قطعاًتوصیه می شود .همچنین این درمان برای بیمارانی با
سرطان وسیع موضعی که به خارج کپسول پروستات منتقل و دیواره های لگن را درگیر کرده نیز توصیه می شود.
در مان هورمونی در بیمارانی که قبالً با روش های تهاجمی همانند اشعه درمان شده اند و بعداً  PSAدر آنها شروع به افزاش کرده و نیز توصیه می شود  .د وبار
افزایش متوالی  PSAحتی در مقادیر کم به معنای عود بیماری است ،اگر چه در این مرحله ما نمی توانیم که از حد نهایی PSAقبل از درمان هورمونی اطالع پیدا
کنیم ولی صبر و عدم آغاز درمان هورمونی تا هنگام گسترش بیماری به استخوان خیلی دیر بوده و قطعاً از طول عمر بیمار می کاهد  .البته مطالعات دقیقی که
سطحی از  PSAکه در آن درمان باید شروع شود را مشخص کند  .صورت نگرفته است  .درمان هنگامی که  PSAتازه شروع به افزایش کرده است ( 0/5به )1
خیلی زود است ،سرطان پروستات بسیار کند پیشرفت می کند و در این مرحله هنوز خطری برای بیمار محسوب نمی شود .در مقابل درمان هورمونی طوالنی
مدت خطری آشکار برای کیفیت زندگی است .
بنابراین باید تا هنگامی که  PSAعالئم افزایش دائم و ثابت را از خود نشان داده و به سطح مطلق  6برسد و صبر کرده و سپس درمان هورمونی را آغاز کنیم و
چنانچه PSAخیلی آرام افزایش می یابد بهتر است تا رسیدن PSAبه  20صبر کنیم تا عوارض و هزینه درمان را کاهش دهیم .
پيش درمانی کمکی

()neoagjuvant therapy
درمان الحاقی ( ) adjuvantدرمانی است که بعد از درمان قطعی برای کمک به کنترل بیماری داده می شود ،در مقابل پیش درمانی کمکی ()neoadjuvant
درمانی است که قبل از درمان قطعی اصلی به بیم ار داده می شود  .پیش درمانی کمکی می تواند قدرت درمان اصلی را افزایش داده ،عالئم را کاهش دهد ،یا
مجموعه ای از فواید را برای بیمار به همراه داشته باشد.
استفاده از درمان هورمونی قبل از جراحی باعث کوچک شدن پروستات و کاهش خطر مثبت شدن لبه های جراحی می شود .این یافته منجر به افزایش شدید
تعداد طرفداران پیش درمان هورمونی در اواسط دهه  90شد گرچه مطالعات بعدی نشان داد که سه ماه درمان هورمونی قبل از جراحی اثری بر روی شانس
بهبود کامل نداشته و در واقع ممکن است اثرات منفی نیز داشته باشد .در حال حاضر درمان هورمونی قبل از جراحی کامالً کنار شده است  .البته ممکن است
درمان هورمون صورت مدت تر قبل از جراحی مفید باشد که این نظریه در حال تحقیق است  .در کل بیماران قبل از جراحی رادیگال پروستات نباید درمان
هورمونی شوند .
بر خالف جراحی  ،درمان هورمونی قبل از درمان قطعی با اشعه موج ب افزایش میزان پاسخ و شانس بهبود کامل می شود .احتماالًدلیل تفاوت بین اثر درمان
هورمونی قبل از جراحی با اشعه این است که میزان پاسخ به اشعه وابسته به حجم سرطان است ولی این پاسخ در جراحی وابسته به حجم نیست  .کاهش حجم
بافت سرطانی قبل از اشعه شانس بهبودی کامل را افزایش می دهد  .درمان هورمونی قبل از اشعه در بیمارانی که سرطان بزرگ و یا پیشرفته دارند ارزشمند بوده
و شانس پاسخ به درمان را  15تا  20درصد افزایش می دهد .
از درمان هورمونی بعد از اشعه نیز استفاده می شود ،یک مطالعه نشان داده است که درمان هورمونی به مدت سه سال بعد از اشعه میزان بقا را  ٪22افزایش می
دهد  .بنابر این بیماران مبتال به سرطان پیشرفته موضعی هم با پیش درمانی کمکی ( به مدت سه ماه ) و هم با درمان ا لحاقی ( به مدت  2تا سه سال بعد از
درمان اصلی ) درمان می شوند  .مدرکی دال بر اینکه بیمارانی که در مراح ل اولی بیماری قرار دارند (بیمارانی که نامزد براکی تراپی هستند ) از درمان هورمونی
سودخواهند برد و جود ندارد.
محدودیت درمان هورمونی بازتاب این واقعیت است که نهایتاً سرطان با سلول های بی نیاز به هورمون مردانه جایگزین می شود گر چه درمان هورمونی مدت های
مدیدی بهترین درمان سرطان پروستات بوده است ولی هنگامی که بیماری مقاوم به هورمون وجود داشته باشد هیچ درمانی که طول عمر را افزایش دهد در
دسترس نیست  .البته تعدادی از درمان ها برای سرطان مقاوم به هورمون وجود دارد که کیفیت زندگی را بهبود می بخشد .
مهمترین درمان سرطان پروستات مقاوم به هورمون "اشعه نقطه ای " است  .ا غلب بیماران نقاط دردناک استخوانی ناشی از گسترش سرطان دارند و حدود ٪70
این بیماران به یک دوره  1تا  3روزه اشعه به خوبی پاسخ می دهند و این درمان در بیمارانی که تعداد محدودی مناطق دردناک دارند بسیار موثر است  .استفاده
از این روش درمان با اشعه هیچ عارضه ای به دنبال نخواهند داشت .
در بعضی مواقع تغییر داروی هورمونی نیز پاسخ دلخواه ایجاد می کند .با گذشت زمان و جهش درگیرنده های هورمونی ممکن است داروهای ضد هورمونی به
عنوان عامل محرک( و نه پیشگیری کننده ) برای سلول های سرطانی عمل کنند .بنابراین اولین قدم در بیمارانی که PSAآنها با وجود سطح پایین تستوسترون
در حال افزایش است قطع داروهای ضد آندروژن است  .بسیاری از مواقع با تغییر داروهای ضد آندروژن موفقیت هایی نیز به دست می آید  .مثالً در بیمارانی که
با فلوتامید درمان می شوند دارو قطع شده و منتظر باال رفتن  PSAمی شویم و آنگاه با کلوتامید آغاز می شود .این بیماران اغلب پاسخ خوبی به این تغییر می
دهند و هر چند این پاسخ کوتاه مدت است (حدود سه ماه ).

ممکن است در بیمارانی که به شدت عالمتدار با نقتاط متعدددردناک هستند و یا حال عمومی مساعدی به دلیل پیشرفت سرطان ندارند از شیمی درمانی استفاده
شود  .موثرترین رژیم تا زمان تالیف این کتاب ترکیب داروهای میتوکسانترون ( )mitoxantroneو پردنیزولون ( )prednisoloneاست  .این رژیم دارویی
کیفیت زندگی را بهبود می بخشد (ولی طول عمر را افزای ش نمی دهد ) .میتوکستانترون عوارض کمی دارد ،پردنیزولون نیز باعث بهبود اشتها و خلق و خو شده
و احساس بهبودی را در بیمار ایجاد می کند  .البته پاسخ به این داروها چند ماه بیشتر نبوده و باعث افزایش طول عمر نمی شود.
ترکیب داروهای دیگری که در سرطان مقاوم به هورمون استفاده می شود ، .استراموستین ( )estramustineیا ( )emcytو اتوپوسید(  vp16یا )Etoposide
است  .استراموستین هم یک هورمون زنانه است و هم یک داروی شیمی درمانی (نیتروژن موستارد ) .اتوپوسید نیز یک داروی شیمی درمانی است  .هر دوی این
داروها در تقسیم سلولی تداخل می کند  .بر خالف ترکیب میتوکسانترون و پردنیزولون ،این ترکیب عوارض قابل توجهی همچون تهوع،استفراغ ،خستگی و احتباس
مایعات دارد .اگرچه این ترکیب در  ٪50موارد باعث ایجاد پاسخ و کاهش  PSAمی شود ولی این پاسخ کوتاه مدت بوده و مدرکی دال بر افزایش طول عمر نیز
وجود ندارد.
استرونسيوم ( )Strontiumپردنيزولون و درمان های تجربی
استرونسیوم یک مولکول رادیواکتیو است که در استخوان تجمع می یابد  .هنگامی که این ماده به داخل رگ تزریق می شود به وسیله استخوان جذب شده و
اشعه ایجاد شده به وسیله آن باعث کوچک شدن متاستازهای دردناک استخ وانی می شود .این دارو باعث کاهش درد بیمارانی که مبتال بهت متاستاز های متعدد
استخوانی هستند می شود ولی طول عمر را افزایش نمی دهد  .مهمترین محدودیت های این دار قیمت باال و ایجاد کم خونی به واسطه سرکوبی تولید گلبولهای
قرمز است .
پردنیزولون اغلب به تنهایی استفاده شده و باعث کاهش PSAدر یک چهارم بیماران و احساس بهبود در آنها می شود.
تعدادی از روش های تحقیقاتی برای درمان سرطان پروستات پیشرفته در آمریکای شمالی با استفاده از مواد جدید در حال انجام است،ژن درمانی ( gene
 )therapyنیز در حال مطالعه است ولی تا کنون هی چ کدام از این روش ها باعث افزایش طول عمر بیماران نشده است  .بیماران عالقه مند باید به جستجو و
امتحان داروهای جدید سرطان پروستات مقاوم به هورمون تشویق شوند و گرچه تا هنگامی که مدرکی دال بر افزایش طول عمر با استفده از یکی از این داروها
یافت نشده است باید مر اقب صرف زمان ،کوشش و پول قابل توجه در تعقیب این درمان ها بود  .در حال حاضر فشار فزاینده ای برای بهبود روش های درمان
سرطان مقاوم به هورمون وجود دارد ولی تا کنون این هدف در دسترس قرارنگرفته است  .اکنون نکته مهم ایجاد باالترین سطح کیفی زندگی برای بیماران است
.
درمان های مکمل
لفظ درمان های مکمل معموالً برای درمان هایی نظیر "ماساژ"روش های آرامش بخش تا چی " و روش های مشابه که به همراه درمان دارویی اصلی به کار می
روند گفته می شود .درمان های جایگزین به درمان های همچون ناتوروپاتی (،)naturopathyهومیوپاتی( )homeopathyو درمان های مشابه گفته می شود
که هنوز اثر درمانی آنها ثابت نشده است .

آن دسته از درمان هایی که تکمیلی مفید هستند که به شما کمک کنند تا راحت تر و قوی تر بوده و زندگی خود را بهتر در کنترل داشته باشید  .گر چه درمان
های جایگزین نیز به بعضی افراد در ایجاد ا حساس بهبودی کمک می کنند ولی همیشه باید مراقبت درمان هایی که شامل تجویز گیاهان دارویی و دیگر مواد
طبیعی هستند ،باشید .
این واقعیت را در نظر داشته باشید که داروهای گیاهی که خیلی جاذب مشتری هستند در حقیقت از گیاهانی تهیه شده اند که داروهای نسخه ای نیز از آنها تهیه
شده اند  .دیگوکسین ( ) digoxinکه یک داروی قلبی است که از گیاه انگشتانه تهیه م شود .تاکسول ( )taxolکه داروی بسیار مفید سرطان تخمدان است از
درخت سرخدارگرفته می شود ،وینکریستین ( )vincristineیک داروی سرطان خون از گیاه وینکا( )vincaتهیه می شود و نهایتاًآسپرین از پوست درخت بید
جدا شده است  .به عبارت دیگر درمان های جایگزین چیز اختصاصی در ارتباط با داروهایی که از گیاهان جدا می شوند،ندارند  .اما تفاوت مهمی بین داروهای گ
یاهی و داروهای رایج شیمیایی گرفته شده از گیاهان است  .داروهای رایج کامالً خالص شده و قبل از استفاده مطالعات دقیقی روی آنها صورت گرفته و به وسیله
مراکز خاصی تائید شده اند  .تحقیقات اولیه عوارض را کامالً مشخص کرده اند .از آنجایی که ما از امکان ایجاد عوارض جدیدی که در مرحله قبل از فروش
تشخیص داده نشده اند ،خبر داریم و از این رو ساز و کارهایی جه ت گزارش عوارض ناشی از دارو وجود دارد تا موتارد جدید نیز به اطالع سایرین برسد  .ا ین
روش کامالً بی نقص نیست ولی تمایل به بی خطری کامل باید با نیاز به داروهای جدید در تعادل باشد تا در روش درمان بسیاری از بیماری ها پیشرفت حاصل
شود.
مشکالت مربوط به داروهای گياهی ا ز موارد زیر شروع می شود:
شما نمی دانید که آیا آنچه روی بر چسب نوشته شده همان است که در شیشه است؟
شما نمی دانید که آنچه که درون شیشه است خالص است ؟
چند سال قبل عصاره اشنه دریایی ( ) kelpدر میان مردن به عنوان داروی گیاهی بسیار رایج شده بود،ولی بعداً مشخص شد که بعضی از این محصوالت حاوی
مقدار قابل تجهی ارسنیک است و موارد متعددی از مسمومیت با ارسنیک گزارش شده  .عالوه بر ا ین خطر ایجاد سرطان کبد با مصرف مقدار مشخصی ارسنیک
زیاد می شود.
در برخورد با درمان های جایگزین مهمترین نکته بی خطری آنهاست  .البته شما هم یشه باید این نکته را در نظر داشته باشید که هر چیزی که برای شما مفید
است ممکن است عوارض و خطراتی نیز داشته باشد  .از آنجایی که هیچ گونه قانون حکومتی که سازنده های داروهای گیاهی را وادار به آزمایش علمی محصوالتشان
بکند و جود ندارد ما به سادگی از عوارض مصرف بس یاری از داروهای گیاهی بی خبر می مانیم  .این به معنای آن نیست که این محصوالت به هیچ کس کمک
نمی کنند بلکه بدان معناست که شما به صرف گفتن عده ای نمی توانید که این داروها را بی خطر بدانید،در طول سالیان،تعدای از داروهای گیاهی به علت ایجاد
عوارض شدید و کشنده از فروشگاه های جمع آوری شده اند.
خوشبختانه تعدادی از داروهای گیاهی سرطان پروستات مورد مطالعه قرار گرفته و فایده و بی خطری نسبی آنها ثابت شده است  .شتناخته شده ترین این داروها
 Saw palmettoتاست  .روغن پامچال عصرانه ( )evening primroseنیز در مواردی برای درمان گر گرفتگی مردانی که تحت هورمون درمانی هستند،استفاده
می شود .دلیل احتمالی مفید بودن این دارو وجود استروژن گیاهی در آن است .
تسکين درد

کنترل موثر درد نقشی مهم در بیماران مبتال به سرطان مقاوم به هورمون دارد و اغلب همراه اندنکی تخدیر نیز است  .سه اصل کنترل موثر درد عبارتند از :
 -1استفاده از مرفین های طوالنی اثر و یا داروهای مشابه برای جلوگیری از حمالت درد.
 -2استفاده از داروهای کوتاه اثر بصورت بین وعده ای جهت کنترل دردهای اتفاقی
-3درمان یبوست با کمک مسهل ها و نرم کننده های مدفوع.
بنابراین یک بیمار مبتال به سرطان مقاوم به هورمون گسترش یافته به استخوان که دردهای متوسط تا شدیدی را تجربه می کند بهتر است با یک مرفین طوالنی
اثر به میزان  15تا  60میلی گرم هر  8تا  12ساعت،یک ضد التهاب غیر استروئیدی همانند بروفن  2،percocet،تا  4قرص هر  6ساعت برای دردهای غیر
اختصاصی ،یک نرم کننده مدفوع و یک ملین قوی درمان شود  .این داروها بصورت کامالً قابل توجهی کیفیت زندگی مبتالیان به این دردها را بهبود می بخشند.
فوریت ها
مهمترین فوریتی که یک بیمار مبتال به سرطان پروستات مقاوم به هورمون با آن روبرو می شود فشار روی نخاع است  .ا ین وضعیت وقتی ایجاد می شود ه یک
متاستاز مهره های کمری بر روی نخاع فشار وارد کند  .بیمارانی ه متاستاز های بزرگ ستون فقرات و یادردکمری ناشی از مت استاز دارند در معرض خطر فشرده
شدن نخاع قرار دارند  .البته این بیماران ممکن است که قبالً دردهای خفیف کم ری نیز داشته باشند  .هنگامی که فشار نخاعی اتفاق می افتد بسیار دردناک و
جدی است  .بیمار می تواند با اشعه به محل و یاجراحی درمان شود  .البته این یک اورژانس واقعی بوده و درمان باید در عرض چند ساعت آغاز شود ولی حتی با
وجود درمان سریع تعدادی برای همیشه فلج می شوند .
مشکل دوم احتباس ادراری (بند آمدن ادرار ) و یاخونریزی از آلت در سرطان های پیشرفته موضعی است  .این عوارض ا غلب با کمک تراشیدن بافت انسدادی و
یا خونریزی کننده پروستات از راه مجرا برطرف می شود .اشعه هم در صورت عدم استفاده قبلی مفید است .
سرطان بر روی ذهن نیز همانند جسم اثر می گذارد،دانستن ابتال به سرطان باعث ایجاد حس تنهایی و مجموعه ای از تعارض های درونی می شود .حس عدم
اطمینان به آینده در بیماران بوجود می آید که خود را با تمایالت دو قطبی همچون نا امیدی و امید ،ترس و اعتماد ،خشم و انسانیت آشکار می کند  .بیماران
نیز با روش های گوناگون با این شرایط تطابق حاصل می کنند.
بیماران در زمان سازش پیدا کردن با تشخیص بیماری از مراحل گوناگونی که گذر می کنند که دقیقاً مشابه برخورد با غم از دست دادن نزدیکان است  .واکنش
اولیه عدم باور تشخیص صحیح است  .این واکنش قسمتی از حس انکار وضعیت است  .اکثر بیماران خشمگینانه می پرنسد "چرا من؟" نهایتاً اغلب بیماران
تشخیص صحیح را مبنی بر ابتال به سرطان پروستات می پذیرند  .این پذیرش به آنها اجازه می دهد تا با گرفتاری ناشی از سرطان کنار بیایند  .فرایند "ناباوری
،انکار ،خشم و پذیرش "تا هنگامی که با پیگیری درمان صحیح تداخل نکنند،بی خطرو سالم است .
بیماران از تکنیک های متفاوتی برای تطابق با سرطان استفاده می کنند که در زیر چهار تا از مهمترین آنها ذکرمی شود.
تقسيم اطالعات با خانواده و دوستان

دور نگاه داشتن خانواده و دوستان نزدیک از اطالع سرطان کار مشکلی است  .در اکثر مواقع تقسیم دانسته هایتان در رابطه با بیماری با دیگران عالوه بر اینکه به
شما کمک می کند تا باشرایط تطابق حاصل کنید به دیگران نیز اجازه م یدهد تا شما را حمایت کنند  .مخفی کاری لزوما بهترین روش نیست ،البته بهتر است
که جزئیات را از کودکان ،افراد مسن و حساس پنهان کرد.
پنهان کردن تشخیص از بیمار به وسیله افراد خانواده نیز اشتباه است  .در اکثر موارد بهتر است بیماران از تشخیص و پیش آگهی بیماری مطلع شوند ،درغیر
اینصورت بیمار از خانواده جدا افتاده روابطش خسته کننده و دروغین خواهد شد و نهایتاً بیمار احساس صدمه ،آزردگی و خشم خواهد کرد .گر چه عاقبت اکثر
مدان با سرسطان پروستات کنار می آیند ولی تقسیم این تجربه باخانواده بسیار مهم و کمک کننده است .
شما باید فرزندانتان را نیز وارد جریان کنید  .بی پردگی در رابطه با شرایط به کودکان تان این شناس را می دهد تا در رابطه با آن صحبت کرده و سواالتشان را
مطرح احساسشان را بیان کنند .اگر چه بیماری منجر به اختالل در خانواده شد،این مهم است که فرزندان دلیل آن را بدانند و تا خود را مسئول و مقصر در ا ین
اختالل ندانند .
گروه های حامی
تعداد زیادی از گروه های حامی سرطان پروستات در سرتاسر کانادا وجود دارند  .این گروه ها از بیماران مبتال به سرطان پروستات تشکیل شده و به وسیله افراد
متبحر در هر منطقه حمایت می شوند  .همایش گروه های حمایتی این فرصت را به بیمارن می دهد تا تجربیاتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند  .بحث در
رابطه با تجربه ای که دیگران نیز در مسیر آن هستند  ،بسیار راحت است  .اغلب مواقع اعضا این گروه ها ایده ها و نظریات مفیدی دارند  .عضویت در این گروه ها
می تواند به شما حس کنترل ،اختیار و رضایت ناشی از کمک به دیگران بدهد.
گروه های حمایتی به شم ا کمک می کند تا با پزشک و دیگر اعضا تیم مراقبتی به صورت کامالً فعال مشارکت کنید .آنها به شما نشان خواهند داد تا چگونگی
یکی از اعضا تیم را به عنوان رهبر و یا سر گروه انتخاب کنید  .این فرد ممکن پزشک ،ارولوژیست و یاانکولوژیست باشد  .این شخص باید همیشه در دسترس بوده
و شما را در قسمت های مختلف بهداشتی –درمانی راهنمایی کند  .شما باید برای مشارکت در تصمیم گیری آماده شوید.
عوض کردن پزشك
درمان سرطان پروستات برای شما و پزشکتان وقت گیر و مشکل است  .ارتباط خوب پزشک و بیمار حیاتی است ،هر چند در بعضی از موارد این ارتباط وجود
ندارد .تعداد محدودی از پزشکان فاقد هنر برقراری ارتباط هستند  .عده ای توانایی همراهی با بیمار را ندارند و بعضی نیز بیش از اندازه نگران وقت هستند .
بعضی مواقع شما با پزشکتان جور نیستید و اگر چنین احساسی دارید و یا اعتمادتان به پزشک از بین رفته است ،بهتر است پزشک خود را عوض کنید  .بعضی
مواقع نیز پزشک خانوادگی شما را به متخصص دیگری ارجاع می دهد  .البته تغیر پزشک نباید به آسانی صورت گیرد و اغلب بیان عدم رضایت شما به مسوول
مراقبت شما برای بهبود رفتار او کافی است  .همچنین بهتر است به خاطر داشته باشید که پ زشک شما نیز یک انسان است و نه یک قدیس و هیچ پزشکی نمی
تواند به شما قول بهشت و یا زمین را بدهد .
خوش بينی کليد درمان است .

حفظ امید واجب است امید به شما توانایی روانی انطباق با نیازهای تشخیصی و درمانی را می دهد  .امید برای رشد و تعالی الزم است  .این بر مبنای این ایده
است که همه چیز علی رغم موقعیت موجود بهبود می یابد .اعضای خانواده می توانند به شما در پرورش حس امید با کمک به ایجاد اهداف واقعی یاری دهند و
برایتان عشق و حمایت به ارمغان آورند.
متاسفانه تحقیق در مورد سرطان پروستات تا همین اواخر به واسطه کمبود بودجه و منابع مالی مورد غفلت واقع شده بود .در کانادا سرطان سینه که همان تعداد
بیمار با مبتال کرده و همان میزان مرگ را سالیانه به دنبال دارد 35،برابر سرطان پروستات بودجه تحقیقاتی را در سال های گ ذشته به خود اختصاص داده بود.
ا لبته این وضعیت در حال تغییر ا ست  .حکومت ها متوجه شده اندکه تحقیق در ارتباط با دالیل درمان و جلوگیری از سرطان پروستات در اولویت قرار دارد و به
همین سبب م نابع جدید مالی را فراهم کردند  .انجمن های جدید (د رکانادا انجمن تحقیقات سرطان پروستات و در امریکا  )CAPCUREپدید آمدند تا در
تأمین بودجه تحقیقات کمک کنند.
این تحقیقات به احتمال زیاد باعث بهبود روش های برخورد با بیماری خواهد شد .این بهبودی احتماالً در زمینه های زیر خواهد بود:
پیش گیری  :باید رژیم مناسب پیش گیری از بیماری که ترکیبی از غذا ،مواد مغذی و ویتامین هاست ،کشف شود.
غربالگری  :بای میزانی که غربالگری در کاهش میزان مرگ و میر موثر است ،به روشنی مشخص شود.
نشانگر های مولکولی  :باید ا مکان پیش بینی اینکه کدام سرطان خطرناک بوده و نیاز به درمان تهاجمی تری دارد و کدام را می توان محافظه کاران درمان کرد،
بر اساس الگوی مولکولی سرطان فراهم شود.
تجزیه و تحلیل ژنتیک  :این روش به یافتن ژنهایی که در ایجاد و پیشرفت سرطان پروستات دخیل هستند و بیمارانی که در معرض خطرند مخصوصاً در خانواده
هایی که سابقه قوی سرطان پروستات دارند،کمک می کند .
درمان ترکیبی :مشخص شود که ترکیب معینی از درمان های مختلف باعث بهبود پیش آگهی می شود .مثالً ترکیب درمان هورمونی و اشعه بعد از جراحی،برداشتن
بافت سرطانی به کمک جراحی و سپس ژن درمانی،ترکیب اشعه و درمان میکروویو( )Micro waveو هورمون .
ژن درمانی:استفاده از ژن هایی که به صورت مصنوعی ساخته شده و علیه هدف های خاصی جهت داده شده اند،نوید انقالبی در درمان سرطان را می دهد .
درمان های بهتر برای سرطان مقاوم به هورمون :ممکن است شامل داروهای شیمی درمانی جدید ،ژن درمانی و محرک های تمایز بافتی شود.
مطمئناً محدود ه کار در  10تا  20سال آینده بسیار متفاوت خواهد بود  .درما ن ها موثر تر و با عوارض کمتر خواهد شد ،از جراحی فقط در برداشتن بافت جهت
ژن درمانی استفاده خواهد شد و نه برای درمان  .بیماران بیشتری با عوارض کمتر بهبود خواهند یافت  .بیمارانی که شفا نیافته اند به درمان های موثر با پایه ژن
دست خواهند یافت و اقدام های پیشگیری کننده از تعداد بیماران و مرگ و میر خواهد کاست .
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