هوالشافي
سرطان پروستات و راههاي درمان آن

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
سرطان چيست؟
بدن ما از انواع مختلفي از سلولها ساخته شده است :شامل سلولهاي پوست ،عضله ،استخوان و غيره .سلولهاي مختلفي
که با يکديگر همکاري کرده و ميکنند ،اعضايي مثل قلب ،کليه و پروستات را ايجاد مينمايند.
با تشکيل اين اعضا در دوره جنيني ،اين سلولها به سرعت تکثير ميشوند .اين تکثير با دستورات ژنهاي درون هر سلول
به دقت کنترل ميشود .اين دستورات با محيط اطراف و سيگنالهايي که به سطح سلول ميرسد ،تحت تأثير قرار ميگيرد.
پس از اينکه انسان به اندازه هنگام بلوغ خود رسيد ،اغلب اعضاي بدن ديگر افزايش حجم نخواهد داشت .هر چند در
بعضي اعضا و نسوج ،سلولهاي قديمي و فرسوده به طور مداوم با سلولهاي جديد جايگزين ميشود.
اين کار بسيار قانونمند و کنترل شده انجام ميگيرد .ژنهاي خاص (ميتوانيد ژن را به عنوان يک سري دستورات در نظر
بگيريد) به سلول دستور ميدهند تا چه زمان بميرد و با سلول جديد جايگزين شود.
سرطان اختالل در ژنهاست که موجب از دست رفتن کنترل در روند جايگزيني سلولها به نحوي که توضيح داده شد،
ميشود.
سرطان دو ويژگي دارد:
 رشد بينظم از بين رفتن تمايزاز بين رفتن کنترل در رشد ميتواند يا به صورت رشد سريعتر سلولهاي سرطاني باشد و يا به دليل مرگ کندتر سلولها.
در ساليان اخير دانشمندان متوجه شدهاند که مشکل مشترک در سلولهاي سرطاني مرگ کندتر اين سلولهاست.
سلولهاي طبيعي طول عمر مشخصي دارند و مشخصاً دچار «مرگ سلولي برنامهريزي شده» ميشوند .کلمه علمي براي
اين مرگ «آپوپتوز» است .به اين طريق که در پاسخ به پيغامي خاص «ژن خودکشي» سلولي فعال شده و به سلول
دستور ميدهد که از بين برود.
در صورتي که اين مکانيسم در تعداد زيادي از سلولها در يک ناحيه از بدن عمل نکند ،تعداد سلولهاي آن منطقه به
صورت بحراني افزايش مييابد؛ اين امر موجب ايجاد تومور (توده) ميشود.
از دست رفتن تمايز بدان معني است که سلول ساختار و عملکرد طبيعي خود را از دست ميدهد بر اساس اينکه کدام
سلول يا سلولها تحت تأثير از دست دادن کنترل قرار گرفتهاند ،انواع مختلف سرطان وجود دارد.
سرطان ها اغلب بسياري از خصوصيات نسج يا عضوي که از آن ايجاد شدهاند را حفظ ميکنند .آدنوکارسينومها از نسج
غددي منشأ ميگيرند و شايعترين نوع هستند؛ سارکومها از نسوج غيرغددي منشأ ميگيرند (مانند عضله ،عصب و چربي).
سلولهاي طبيعي با همسايگان خود در ارتباط هستند اين ارتباط کمک ميکند تا عملکرد خود را حفظ کرده و در جاي
خود باقي بمانند .سلولهاي سرطاني ارتباط خود را با سلولهاي مجاور قطع کرده و مستقل ميشوند.
مولکولهايي که موجب چسبندگي سلول در محل خود ميشوند ،حذف شده يا از بين ميروند و به سلولهاي سرطاني
اجازه حرکت آزادانه از موانع بافتي به داخل جريان خون ميدهند (متاستاز).
سلولهاي سرطاني توانايي گريز از سيستم ايمني بدن را دارند .گلبولهاي سفيد خون سلولها يا پروتئينهاي غريبه و
غيرطبيعي را تشخيص ميدهند و به آنها حمله کرده و آنها را نابود ميکنند (پايش ايمني).

اغلب سلولهاي سرطاني برخي خصوصيات بافت ابتدايي خود را حفظ ميکنند .براي مثال سلولهاي پروستات حتي در
صورت پخس شدن از پروستات به ناحيهاي دور دست مانند استخوان ،اغلب ترشح  psaادامه ميدهند.
از خصوصيات ديگر سلولهاي سرطاني تمايل به تجمع اشتباهات ژنتيکي با روندي بسيار سريعتر از سلولهاي طبيعي
است .مشخصاً يک جهش (تغيير بيبرنامه در هنگام تقسيم سلولي) زود هنگام موجب از دست رفتن تنظيم سلولهاي
پروستات ميشود.
هر چند اين جهش ممکن است موجب افزايش ميزان اشتباهات ژنتيکي شود .هر چند سلولها بيشتر تقسيم شوند،
نسل هاي بعدي اشتباهات ژنتيکي بيشتري به همراه خواهند داشت .اين موجب ايجاد سلولهايي ميشود که به شدت
سرطاني بوده و با سلولهاي اجدادي خود که کمي غيرطبيعي بودند ،تفاوت بسياردارد.
سلولهاي سرطاني که به سلولهاي پروستاتي که از آنها منشأ گرفتهاند ،شباهت زيادي دارند و به کندي رشد ميکنند
ولي سلول هايي که از سلول منشأ خود تفاوتهاي چشمگيري کرده باشند ،تمايل به رشد سريعتر و پخش شدن خارج از
پروستات را دارند.
روند تغييرات ژنتيکي که موجب تغييرات خفيف شده تا تغييرات ژنتيکي گستردهتر و ايجاد سلولهاي بسيار خطرناک
سالها به طر ميانجامد .حقيقت سرطان پروستات به طول انجاميدن روند تکاملي است .مطالعات اخير روي مردان جواني
که داليل ديگري فوت شده اند نشان دهنده آن است که تغييرات اوليه سرطان پروستات (ديسپالزي يا به هم ريختگي
نسجي) اغلب در دهه  20و  30وجود داشتهاند.
ممکن است  20 -30سال طول بکشد تا اين تغييرات به صورت باليني تبديل به سرطان پروستات شود و  8 -10سال
ديگر بروز سرطان پروستات تهديد کننده ،حيات به طور خواهيد انجاميد.
در بسياري از مردان سرطان پروستات بيماريي با رشد آهسته است .هر چند ممکن است در انتهاي سير بيماري سرطان
به صورت بسيار تهاجمي و کشنده ظاهر شود.
به دليل مدت طوالني مرحله نهفته (از زماني که سرطان به کندي پيشرفت کرده و جهشهاي ژنتيک انباشته ميشود)،
تصور اينکه بتوان از گذر سرطان از مرحله نهفته به مرحله بروز باليني جلوگيري کرد ،امکانپذير جلوه ميکند.
چه چيز باعث ایجاد سرطان میشود؟
هر چند امروزه پاسخ هاي قاطع به اين سؤال وجود دارد ،شواهدي نيز براي هدايت ما به تحقيقات آينده وجود دارد يکي
از شواهد اينکه سرطان در مرداني که با سطح غيرطبيعي هورمون مردانه متولد ميشوند يا خواجگان (مرداني که در سن
جواني مقطوعالنسل ميشوند) دچار سرطان پروستات نميشوند.
هورمون مردانه نه تنها براي تشکيل پروستات الزم است بلکه براي رشد مداوم پروستات ضروري است .در طول زمان قرار
گرفتن سلولهاي پروستات در معرض هورمونهاي مردانه (به خصوص ديهيدروتستوسترون) موجب افزايش احتمال
ايجاد تومور ميشود.
درست همانند مکانيسمي که تابيدن طوالني مدت نور خورشيد به پوست صورت موجب سرطانهاي راجعه ميشود
دستکاري اين هورمونها در دوران نهفته (سن  40تا  )70خطر سرطان پروستات را کاهش ميدهد.
تعدادي ژن کشف شدهاند که در ايجاد و پيشرفت سرطان پروستات دخيل هستند .يکي از اين ژنها به نام «ژن »P53
شناخته ميشود  P53اغلب به عنوان «نگهبان وضعيت طبيعي» شناخته ميشود .اين ژن تنظيم کننده سلولها را تحت
کنترل گرفته و از ايجاد تومور جلوگيري ميکند.
در سلولهاي طبيعي در صورت آسيب به ( dnaجهش ژن) P53 ،فعال ميشود P53 .باعث ميشود تا سلولهاي جهش
يافته بميرند (موجب آپوپتوز و القاي مرگ سلولي ميشود) .اگر در طول زمان خود ژن  P53جهش پيدا کند ،توانايي
حذف سلولهاي غيرطبيعي و جلوگيري از تشکيل تومور از دست ميرود.

گروهي ديگر از ژنها «انکوژن» خوانده ميشوند .انکوژن به معني ايجاد کننده سرطان است .اين ژنها در سلولهاي طبيعي
وجود دارند ولي فعال نيستند .در صورت فعال شدن موجب رشد بدون کنترل سلولهاي سرطان ميشود.
تأثيرات محيطي متعددي در اينکه ژنهاي ايجاد کننده يا مهار کننده سرطان تغيير پيدا کنند ،دخيل هستند .هورمونهاي
مردانه يکي از عوامل مؤثر هستند و تغذيه عامل بعدي خواهد بود.
تغذیه و پيشگيري از سرطان پروستات
بسياري از مواد غذايي موجب افزايش ميزان مولکولهايي با واکنش بسيار فعال به نام «راديکالهاي آزاد اکسيژن»
ميشوند .اين مواد مهار نشده در داخل سلول به مولکولهاي تنظيم کننده رشد و ژنها ميپيوندند و موجب موتاسيون
و تغييرات رشد سلولي ميشوند.
راديکالهاي آزاد اکسيژن به وسيله ترکيبات ديگري به نام «آنتي اکسيدانها» غيرفعال ميشوند .آنتياکسيدانها
جمعآوري کننده راديکالهاي آزاد اکسيژن هستند که يا آنها را غيرفعال ميکنند و يا به خارج سلول جايي که موجب
آسيب نشوند ،هدايت ميکنند .به طور کلي ترکيبات غذايي يا شرايط محيطي که ميزان راديکالهاي آزاد اکسيژن را
افزايش دهند موجب بروز بيشتر سرطان ميشوند و ترکيباتي که آنتياکسيدان دارند ،اغلب محافظت کننده هستند.
افراد در طول ساليان در معرض کم و بيش اين دو نوع از ترکيبات بوده و بيشک احتمال ايجاد سرطان در آنها تحت
تأثير قرار ميگيرد که اين شامل سرطان پروستات نيز ميشود.
دالیل و عوامل ایجاد خطر
چهار عامل ،احتمال ابتال به سرطان پروستات در آينده را تحت تأثير قرار ميدهند.
سن
خطر سرطان پروستات با باال رفتن سن افزايش مي يابد .سرطان پروستات باليني به ندرت در مردان کمتر از  40سال
ديده ميشود و قبل از  60تا  70سالگي نيز شايع نيست .هر چه اميد به زندگي در جامعهاي افزايش مييابد ،خطر مرگ
در اثر سرطان پروستات نيز افزوده ميشود.
نژاد
احتمال ابتال و مرگ در اثر سرطان پروستات در بين نژادها و کشورهاي مختلف ،تفاوت چشمگيري دارد .بيماري در
سياهپوستان شايعتر و کشندهتر است ،در سفيدپوستان متوسط و در مردان آسيايي مخصوصاً چين و ژاپن کمترين ميزان
است.
به عنوان مثال خطر مرگ يک مرد سياهپوست آمريکايي در اثر سرطان پروستات  100برابر مرد چيني است که در چين
زندگي ميکند.
داليل متعددي براي اين امر وجود دارد .ژنهايي که مردان را در معرض خطر بيشتر سرطان پروستات قرار ميدهند ،در
سياهپوستان بيشتر از سفيدپوستان و در سفيدپوستان بيشتر از آسياييها است.
يکي از اين تفاوتهاي ژنتيکي در گيرنده هورمون مردانه (آندروژن) است .گيرندهها مولکولهايي هستند که به هورمون
مردانه مي پيوندند و الزمه فعال شدن هورمون در داخل سلولها هستند .ميزان پاسخ سلول به سطح ثابتي از هورمون
مردانه به طور قطعهاي خاص (منطقه تغيير دهنده فعاليت) از اين مولکول بستگي دارد.
هر چه طول اين قسمت از مولکول بستگي دارد .هر چه طول اين قسمت از مولکول بيشتر باشد ،پاسخ سلولي کمتر
خواهد بود .قطعهاي به نام «تکرار سه اسيد آمينههاي  »CAGدر سياه پوستان کوتاه ،در سفيدپوستان متوسط و در
آسياييها بلند است.
به نظر ميرسد که هر چه طول اين ق طعه کوتاهتر باشد ،خطر ابتال به سرطان پروستات بيشتر خواهد بود .تفاوتهاي
مختصر در سطح هورموني در بين نژادها نيز ممکن است گروهي را در معرض خطر ابتالي بيشتري قرار دهد.
سابقه فاميلی

در صورتي که کسي از اقوام شما سابقه سرطان پروستات داشته باشد ،در اين صورت شما نسبت به فردي که سابقه
فاميلي ندارد در خطر بيشتر ابتال به سرطان پروستات خواهيد بود.
براي مثال اگر پدر يا برادر شما سرطان پروستات داشته باشد ،در آن صورت خطر ابتال به سرطان پروستات شما دو برابر
خواهد بود .در صورتي که دو نفر از بستگان نزديک شما مبتال باشند ،خطر درگيري شما هشت برابر خواهد بود .در
صورتي که يکي از وابسگان نزديک شما قبل از سن  60سالگي تشخيص داده شود ،خطر باز افزايش مييابد.
بعضي فاميلها ژني براي سرطان پروستات دارند .تصور ميشود اين ژن روي کروموزم شماره  1باشد .در حقيقت سرطان
پروستات در تمامي مردان اين خانوادهها تشخيص داده خواهد شد .خوشبختانه اين فاميلها در اقليت هستند.
تغذیه
نقش تغذيه در سرطان پروستات مورد پذيرش قرار گرفته است .واضحترين نشان آن افزايش خطر ابتال به مردان ژاپني
است که به امريکاي شمالي مهاجرت ميکنند .هر چند اين خطر هنوز در آسياييها پايينتر از سفيدپوستاني است که در
امريکاي شمالي زندگ يمي کنند و همان نوع تغذيه را دارند ولي نسبت به افراد فاميل خود در ژاپن زندگي ميکنند 5
برابر است .محتملترين دليل ،افزايش ميزان مصرف چربي است.
مطالعات در حيوانات آزمايشگاهي نشان داده است که سرعت رشد تومور پروستات که در موش صحرايي کاشته شده در
حيواناتي که ميزان چربي رژيم غذايي بيشتري داشتند ،سريعتر بوده است.
مطالعات در انسان هانيز در مردان با و بدون سرطان پروستات ارتباط تنگاتنگ بين ميزان چربي مصرفي و خطر سرطان
پروستات را نشان ميدهد .اغلب مطالعات نشان دهنده آن هستند که مصرف باالي چربي حيواني و چربيهاي اشباع خطر
سرطان پروستات را دو برابر ميکند .دو نوع چربي به نامهاي «آلفا لينولنيک اسيد» و «اولئيک اسيد» با افزايش سرطان
پروستات در ارتباط است.
مصرف چربی و سرطان پروستات
براي چه بايد افزايش مصرف چربي موجب سرطان پروستات شود؟ مکانيسمهاي متعددي متصور است .برخي چربيها به
«ايکوزانوئيدها» که واجد خاصيت هورموني است ،تبديل ميشوند که از «لينولنيک اسيد» مواد غذايي ايجاد ميشوند.
چربيها ميتوانند سطح بدني هورمونهاي مردانه را تغيير دهند.
در طي روند سوخت و ساز چربيها ممکن است راديکالهاي آزاد اکسيژن ايجاد شود که با ثابت غشاي سلولي تداخل
ميکنند .آشکارا کاهش مصرف چربي حيواني موجب کم شدن خطر سرطان مثانه ميشود.
کاهش مصرف چربي فوايد متعدد ديگري نيز دارد .با رژيم غذايي کمچربي خطر سرطان پستان و رودهي بزرگ نيز کاسته
ميشود .بيماري هاي قلبي که شايعترين دليل مرگ زود هنگام هستند نيز به طور نسبي با مصرف چربي ارتباط دارند.
تخمين زده ميشود که با کاهش  %50مصرف چربي تنها در کانادا ميتوان ساالنه جلوي  4000مرگ را گرفت.
چربيهاي موجود در گوشت قرمز بيشتر در معرض اتهام هستند .از آنجا که بسياري از بيماريها در ارتباط با چربي زياد
رژيم غذايي هستند ،پسنديده است که همگي ما مصرف چربي حيواني را کاهش دهيم.
اگر هم خطر سرطان پروستات در شما کاسته نشود ،خطر ابتال به ديگر بيماريهاي شايع و تهديدکننده حيات کاهش
مييابد .با وجود اين بايد از کاهش شديد مصرف چربي پرهيز کرد زيرا مصرف ناکافي چربي موجب بيماري خواهد شد.
ویتامين D
شواهدي مبتني بر افزايش خطر سرطان پروستات در اثر کمبود ويتامين  Dوجود دارد .ويتامين  Dدر بدن به ويتامين
 D3که هورموني فعال است ،تبديل ميشود .اين تغيير در پوست با در معرض نور خروشيد قرار گرفتن ايجاد ميشود.
در مرداني که متر در معرض نور خورشيد قرار ميگيرند ،خطر ابتال به سرطان پروستات بيشتر ميشود .به طور مثال
اهالي اسکانديناوي که در آب و هواي نزديک به قطب شمال زندگي ميکنند ،باالترين ميزان سرطان پروستات را در دنيا
دارند .حتي اگر در معرض نور کافي خورشيد باشيد ممکن است بدن شما ميزان کافي ويتامين  D3توليد نکند .پوست

افراد سياهپوست حاوي مالنين است که نور ماوراي بنفش را جذب ميکند .بنابراين در آنها ميازن تبديل ويتامين  Dبه
ويتامين  D3کمتر است.
پيشگيري از سرطان پروستات
انسان ماشيني پيچيده و غامض است ما مواد غذايي را ميخوريم و ميآشاميم و آنها را در هر يک از سلولهاي بدن طي
روند بيوشيميايي پيچيدهاي مي سوزانيم .نظير هر نيروگاه انرژي ذغال سنگي يا هستهاي اين فرايند توليد انرژي ايجاد
فراوردههاي جانبي ميکند که ممکن است سمي باشد.
برخي از اين فراودههاي جانبي به عنوان راديکالهاي آزاد اکسيژن شناخته ميشوند .اين مولکولها بسيار فعال هستند و
تمايل شديدي براي اتصال به ديگر مولکولهاي سلول دارند که موجب آسيب رساندن به آن سلولها ميشود .آسيب
ممکن است در ديواره سلولي يا در هسته سلول باشد ،جايي که ( dnaمواد ژنتيکي هسته سلول) قرار دارد.
سلولهاي ما در مقابل راديکالهاي آزاد اکسيژن دفاعهايي دارند اين مواد شيميايي به راديکالهاي آزاد اکسيژن متصل
شده و آنها را به ترکيبات بيضرري مثل آب تبديل ميکنند .مواد شيميايي که موجب غيرفعال شدن اين مولکولها
ميشوند« ،گلوتاتيون اسپراکسيداز»« ،سوپراکسيد ديس موتاز» و «کاتاالز» هستند.
اين مواد به عنوان جمعآوري کننده راديکالهاي آزاد اکسيژن همچنين با بعضي مواد که عملکرد اين مولکولهاي دفاعي
را تقليد ميکنند ،غيرفعال ميشوند.
اين مواد آنتياکسيدان ناميده ميشود و شامل سلنيوم ،ويتامين  ،Eويتامين  Aو ويتامين  Cهستند .رژيم غذايي حاوي
ميزان زياد آنتياکسيدانها با کاهش خطر ابتال به سرطان ارتباط دارد .هنوز نميدانيم که استفاده بيشتر از اين مواد به
شکل قرصهاي ويتامين موجب کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات ميشود يا خير؟
ميزان زياد بعضي از اين ويتامينها ممکن است به اندازه مصرف خيلي کم آنها مضر باشد ،بنابراين قبل از مصرف
ميزانهاي زياد ويتامين با پزشک خود صحبت کنيد.
سلنيوم
سلنيوم جزو ريزمغذيهاست که براي زندگي مورد نياز است .بر حسب ميزان سلنيم خاک ،سلنيوم موادغذايي تغيير
زيادي دارد .در بدن سلنيوم در ترکيب «گلوتاتيون اس پراکسيداز» (اس حرف اول سلنيوم است) مشارکت دارد که
راديکالهاي آزاد اکسيژن را غيرفعال ميکند.
اخيراً مطالعهاي انجام گرفت تا بررسي کند آيا سلنيوم مکمل غذايي ميتواند خطر سرطان پوست را کاهش دهد؛ در اين
مطالعه  1300فرد با سلنيوم پايين رژيم غذايي انتخاب شدند .نيمي از اين افراد روزانه  300ميکروگرم سلنيوم روزانه
دريافت کردند و نيمي ديگر دارونما (دارويي بدون تأثير و ماده مؤثر) دريافت کردند.
هر چند سلنيوم مکمل تأثيري در کاهش خطر سرطان پوست نداشت ،ولي خطر سرطانهاي ديگر به خصوص سرطان
پروستات ه ميزان دو سوم و خطر مرگ در اثر سرطا به طور کلي يک دوم کاهش يافت.
مهم است بدانيم که اين مطالعه براي بررسي کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات به وسيله سلنيوم طراحي نشده بود.
ممکن است اين اثر در نتيجه د اليل ديگري ايجاد شده باشد .در زمان نگارش کتاب ما دليل علمي قاطعي مبني بر اثر
مهار کننده سلنيوم بر سرطان پروستات در دست نداريم.
در مصرف زياد سلنيوم نيز خطراتي وجود دارد .سلنيوم عوارض جانبي مثل شکنندگي مو و ناخن دارد .حتي ممکن است
سلنيوم خطر ابتال به سرطان ر ا افزايش دهد .مطالعات بيشتري بايد انجام شود تا تعيين شود آيا مصرف سلنيوم ارزش
عوارض بي اهميت آن را دارد يا خير؟ به هر صورت اگر تصميم به مصرف پيشگيرانه سلنيوم گرفتيد ،ميزان مناسب  50تا
 200ميکروگرم در روز است.
ویتامين E

ويتامين  Eآنتياکسيدان هم رژيم غذايي است .ويتامين  Eدر روغن گياهي ،خشکبار ،آجيل و حبوبات وجود دارد همانند
جريان سلنيوم اثر پيشگيري کننده ويتامين  Eدر سرطان پروستات با شانس پيدا شد .مطالعهاي در فنالند براي يافتن
امکان کاهش ريسک سرطان ريه در مردان سيگاري انجام گرفت.
 29000مرد به وسيله ويتامين  Eبا يا بدون بتاکاروتن و يا دارونما درمان شدند .کاهشي در سرطان پروستات تا حدود
 50%کاهش داشت .بيماريهاي قلبي نيز در گروه تحت ويتامين  Eکاهش داشت ولي خطر سکته مغزي اندکي افزايش
نشان داد.
جالب است که در افرادي که تحت بتاکاروتن بودند ،که خود آنتي اکسيدان ديگري است ،خطر ابتالي سرطان پروستات
افزايش داشت .اين مطالعه در مورد مصرف مکملهاي ويتاميني بدون اثبات اثر آنها هشدار ميدهد .مکمل بتاکاروتن
خطر ابتال به هر دو بيماري قلبي و سرطان را افزايش ميدهد.
هر چند بتاکاروتن موجود در غذا احتماالً از خطر ابتال به سرطان ميکاهد ،ميزان بيشتر آن در شکل قرص و نظر مضر
ميرسد .مصرف  40واحد ويتامين  Eدر روز قابل قبول به نظر ميرسد ،زيرا هم خطر سرطان پروستات و هم خطر
بيماريهاي قلبي را کاهش ميدهد .مطالعات متعدد اخيراً نشان داده که قرصهاي ويتامين  Eطبيعي از نوع صناعي آن
بهتر است.
ویتامين C
ويتامين  Cنيز يک آنتياکسيدان است .نشان داده شده که ويتامين  Cرشد بعضي رده سلولهاي سرطاني را کاهش
ميدهد (سلولهايي که در آزمايشگاه کشت داده شدهاند) ،اين اثر فقط در ميزانهاي بسيار باالي اين ويتامين در مدت
طوالني ايجاد ميشود .مطالعات در انسان کاهش خطر سرطان پروستات را با ويتامين  Cاضافي را نشان نداده است.
غذاهاي دیگري که ممکن است از سرطان پروستات جلوگيري کند:
فيتواستروژن:
اين مواد در گياهان يافت شده و عملکردي شبيه به استروژن (هورمون زنانه) دارند .مهمترين اين مواد ايزوفالونها
هستند ،و جنيستين ) (Geniseinمهمترين ايزوفالون است .جنيستين به ميزان زيادي در لوبياي سويا وجود دارد.
مدارک زيادي دال بر مهار رشد سرطان پروستات به وسيله جنيستين وجود دارد .ممکن است اين يکي از داليلي باشد
که مردان ژاپني که ميزان زيادي سويا مصرف ميکنند کمتر خطر ابتال به سرطان پروستات دارند.
سير
نشان داده شده که عصاره سير ميتواند رشد سلولهاي سرطاني را کاهش دهد .اين ترکيبات در سير خام وجود ندارد و
در سير تخمير شده وجود دارد .از اثر سير هنوز کامالً مطلع نستيم.
گوجه فرنگی
مواد شبيه ايزوفالون در گوجه فرنگي پخته شده به ميزان زيادي وجود دارد .مدارکي دال بر اثر محافظت کننده آن به
دليل اثرات شبه استروژني وجود دارد .مواد شبه ايزوفالون در گوجهفرنگي خام به شکل قابل دسترس براي بدن وجود
ندارد؛ به نظر ميرسد که اين ترکيبات با پختن آزاد ميشوند.
ویتامين  Dو محافظت از سرطان پروستات
به نظر ميرسد که سطوح پايين ويتامين  Dخطر سرطان پروستات را افزايش دهد .ميزان زياد مصرف ويتامين  Dسطح
کلسيم خون را افزايش مي دهد که ممکن است مشکالت ديگري مثل سنگ کليه يا تصلب شرايين ايجاد کند .انواع
صناعي ويتامين  Dکه با داشتن اثر ضدسر طان بر سطح کلسيم خون تأثيري نداشته باشند توليد شده ولي هنوز در
مرحله مطالعاتي هستند.
درمان هورمونی به عنوان محافظت

همانطور که در فصل  4ياد گرفتيم ، ،سلولهاي پروستات براي رشد و عملکرد خود احتياج به هورمون مردانه دارند .بدون
اين هورمونها سلولهاي پروستات تمامي عملکرد خودر شامل توليد آنزيم و تقسيم از دست خواهند داد .بعضي سلولهاي
پروستات در حقيقت پس از حذف هورمون ميميرند ،پس کاهش سطح هورمون ،به معني کاهش خطر ابتال به سرطان
پروستات است.
تستوسترون در بيضهها توليد ميشود .هيپوتاالموس (قسمتي از مغز) ميزا تستوسترون خون را حس کرده و ميزان کمي
هورمون به نام ( LHRHهورمون آزاد کننده لوتئينيزه) توليد مي کند .اين هورمون به هيپوفيز (قسمتي ديگر از مغز)
پيام ميدهد که ( LHهورمون لوتئينيزه) را ترشح کند.
 LHبه بيضه پيغام ميدد تا تستوسترون توليد کند .هيپوتاالموس نقش رئيس کارخانه را بازي ميکند که به مدير
(هيپوفيز) دستور ميدهد تا توليد تستوسترون را به وسيله کارگران (بيضه) افزايش دهد.
تستوسترون اثرات زيادي دارد ،رشد عضالت و استخوانها را تحريک ميکند ،موجب پراکندگي مردانه رشد موها ميشود،
آکنه (جوشهاي غرور جواني) را افزايش ميدهد و تغيرات رفتاري به خصوص عالقه به رفتارهاي جنسي ايجاد ميکند.
تستوسترون دليل بيشتر بودن حجم عضالت و استخوانها در مردان نسبت به زنان است .در پروستات تستوسترون به
وسيله  -5آلفا ردوکتاز (فصل اول را ببينيد) به هورموني بسيار قويتر به نام ديهيدروکسي تستوسترون ) (DHTتبديل
ميشود DHT .به سلولهاي پروستات قدرت ميهد که رشد کنند ،مولکولهايي مثل  PSAايجاد کنند و تقسيم شوند.
بدون  DHTبسياري از سلولهاي پروستات ميميرند.
اين دو هورمون (تستوسترون و  )DHTدر تکامل سرطان پروستات اهميت دارند .سياهپوستان سطح باالتري از DHT
نسبت به سفيدپوستان دارند و سفيدپوستان سطح باالتري از آسياييه دارند.
اين با خطر سرطان پروستات همخواني دارد .از آنجا که تستوسترون رشد و تکثير سلولهاي پروستات را افزايش ميدهد،
کاهش عمده و تستوسترون و  DHTموجب ،کاهش خطر ايجاد سرطان پروستات ميشود.
مشکل آنجاست که کاهش اين هورمونها موجب اثرات جانبي زيادي ميشود؛ شامل ناتواني جنسي ،از بين رفتن تمايل
به مقاربت ،کاهش حجم عضالت و استخوانها .اخيراً داروهايي کشف شدهاند که تستوسترون را به ميزان کم ولي DHT
را به ميزان زيادي کاهش ميدهد.
اين داروها از طريق مهار  -5آلفا ردوکتاز و کاهش تبديل تستوسترون به  DHTعمل ميکنند .دارويي که اکنون براي
اين امر وجود دارد ،فيناسترايد (به نام تجارتي پروسکار) است.
فيناسترايد با کاهش  DHTدر سلولهاي پروستات ،تحريک رشد آنها را کاهش ميدهد .اميد است که اين کاهش
موجب کم شدن خطر ابتال به سرطان پروستات شود ولي هنوز نميدانيم اين واقعه اتفاق ميافتد يا خير؟ مطالعهاي بزرگ
شامل  16000مرد در حال انجام است و اميدواريم که پاسخ را در آيندهاي نزديک بدانيم.
فيناسترايد اکنون براي درمان بزرگي خوشخيم پروستات استفاده ميشود .با کاهش سطح تستوسترون در سلولهاي
پروستات ،دارو موجب کاهش حجم سلولها و در نتيجه کاهش اندازه پروستات به ميزان  %20ميشود.
در بيماراني که پروستات بزرگ موجب کاهش جريان ادرار شده ،اين ممکن است به بهبود عاليم بينجامد .هر چند اين
دارو از دسته ديگري از داروها به نام مهارکنندههاي آلفا که بيشتر براي اين منظور استفاده ميشود ،قدرت کمتري دارد.
اثر ديگر سطح پايين  DHTبر پوست مودار است و رشد مو در نواحي که دچار طاسي مردانه شدهاند را تحريک ميکند.
به اين معني فيناسترايد مي تواند احتمال ابتال به سرطان پروستات را کاهش دهد ،اندازه پروستات را کوچک کند و
تغييرات طاسي مردانه را بازگشت دهد ولي متأسفانه در بعضي مردان کاهش تمايل به مقاربت ايجاد ميکند تا زماني که
از نظر علمي اثر کاهش خطر سرطان پروستات اثبات نشده است ،نبايد به صورت پيشگيرانه مصرف شود ولي مصرف آن
براي درمان  BPHقابل قبول ست.

در نتيجه داليل متعددي وجود دارد که تصور کنيم سرطان پروستات باليني و مرگ در اثر آن قابل پيشگيري است .از
آنجا که تغييرات اوليه سرطان پروستات باليني و مرگ در اثر آن قابل پيشگيري است.
از آنجا که تغييرات اوليه سرطان پروستات در اوايل  30سالگي آغاز شده و در اکثر افرادي که به سن  80ميرسند وجود
دارد ،پيش گيري کامل آن بيشتر آرزو خواهد بود تا واقعيت .هر چند در صورتي که پيشرفت اين تغييرات به نحوي که
در جمعيت آسيايي است کند شود ،ميزان تشخيص و مرگ در اثر سرطان پروستات به نحو چشمگيري کاهش مييابد.
با کاهش مصرف چربي حيواني ،افزايش مصرف ريزمغذيهاي محافظت کننده و آنتياکسيدانها و افزايش دريافت
مکملهاي غذايي حاويي مولکولهايي که با رشد سرطان مبارزه ميکنند مثل جنيستين و ايزوفالون احتمال دستيابي
به اين هدف وجود خواهد داشت .تالش براي اثبات علمي اين امر مورد نياز است و هم اکنون در حال پيگيري است.
تشخيص سرطان پروستات
 PSAو تشخيص زودرس
( PSAآنتيگن اختصاصي پروستات) ماده اي است که به وسيله پروستات ساخته شده و به مايع مني افزوده ميشود.
عملکرد آن سيال ساختن ماده ژله مانند پس از انزال است .در سلولهاي طبيعي پروستات  PSAبه داخل توبولها ترشح
ميشود و فقط ميزان اندکي به فضاي بين سلولي پس زده و وارد جريان خون ميشود.
 PSAدر سرم خون يعني قسمت آبکي خون اندازهگيري ميشود .در حضول سلولهاي طبيعي اکثر  PSAدر لولههاي
جمعکننده پروستات باقي مانده و ميزان کمي وارد سرم ميشود .ولي در سرطان پروستات ميزان بيشتري  PSAوارد
سرم ميشود.
اين واقعه اولين اتفاقي که در سرطان پروستات رخ ميدهد زيرا سلولهاي سرطاني تراواتر از سلولهاي معمولي هستند
و مولکولهايي نظير  PSAبسيار سريعتر از آن خارج ميشود .دليل دوم آن است که از دست رفتن قطبيت و چينش
سلولي از اولين وقايعي است که در جريان سطان رخ ميدهد.
در سلولهاي طبيعي قرارگيري بسيار با نظم است و به ترتيبي قرار ميگيرند که قسمت ترشحي سلول به طرف لولههاي
جمع کننده باشد .در سرطان پروستات سلولها نظم کمتري دارند و بعضي سلولها ممکن است به جهتي غير از لولههاي
جمع کننده قرار گيرند و در نتيجه مقدار بيشتر  PSAوارد سرم نشود.
ميتوان چنين نتيجه گرفت که مراحل ابتدايي سرطان پروستات را ميتوان به وسيله آزمايش خون و اندازهگيري سطح
 PSAتشخيص داد .اغلب بيماراني که سرطان پروستات با حجم بيشتر از  1سانتيمتر مکعب (تقريباً اندازه يک حبه
قند) دارند سطح سرمي  PSAغيرطبيعي دارند.
هر چند شرايط ديگري نيز عالوه بر سرطان ميتواند موجب افزايش  PSAشود .شايعترين اين حاالت بزرگي خوشخيم
پروستات است (فصل دوم را ببينيد) که باعث باال رفتن  PSAميشود ولي سرعت باال رفتن يک دهم سرعت باال رفتن
 PSAدر سرطان پروستات در هر گرم از نسج پروستات خواهد بود.
در صورتي که پروستات خيلي بزرگي داريد ،بدون اينکه دچار سرطان پروستات باشيد  PSAشما ممکن است باال باشد.
التهاب (اغلب در اثر عفونت) نيز ميتواند باعث باال رفتن  PSAشود ولي درمان موجب پايين آمدن  PSAخواهد شد و
افزايش  PSAطوالني مدت نخواهد بود.
دستکاري پروستات مثالً در فرايندهاي پزشکي نظير بيوپسي پروستات موجب افزايش يکباره ولي گذراي  PSAخواهد
شد .در اغلب موارد معاينه استاندارد پروستات از راه مخرج موجب افزايش  PSAنخواهد شد ولي در گروه کمي موجب
افزايش متوسط آن ميشود .انزال مني نيز ميتواند موجب افزايش کوتاه مدت  PSAشود.
نيم عمر ( PSAمدت زماني که غلظت يک ماده در خون در اثر عاملي نظير متابوليسم و تجزيه نصف ميشود) تقريباً سه
روز است .بدين معني که در صورت افزايش  PSAدر يک واقع مثل بيوپسي يا معانيه ،پنج نيمه عمر (حدود  2هفته)

طول خواهد کشيد تا به حد طبيعي برسد .در صورتي که بيوپسي موجب ايجاد التهاب با عفونت شود اين افزايش به طول
خواهد انجاميد.
در سفيدپوستان  PSAباالي  4نانوگرم در دسي ليتر غيرطبيعي تلقي ميشود اما در صورتي که  PSAشما باالي 4
است قبل از نگران شدن در مورد اثرات سن و نژاد مطالع بفرماييد.
در صورتي که از مردان باالي  50سال آزمايش  PSAبه عمل آوريم ،حدود  PSA %10غيرطبيعي خواهند داشت و در
 3%آن ها سرطان پروستات تشخيص داده خواهد شد .بدين ترتيب دو نفر از هر سه مرد با آزمايش غيرطبيعي  PSAبه
طور کاذب مثبت خواهد بود .يعني هر چند که  PSAباالست ،بيماري وجود ندارد.
احتمال يک سوم در تشخيص سرطان پروستات با  PSAدر مقايسه با ديگر تستهاي غربالگري سرطان نتيجهاي قابل
توجه است .به عنوان مثال در صورت غيرطبيعي بودن ماموگرافي (راديوگرافي مخصوص تشخيص سرطان سينه خانمها)
احتمال وجود سرطان پستان تنها  %20است.
سن
از آنجا که پروستات با افزايش سن به تدريج بزرگ ميشود ،ميزان  PSAنيز به تدريج با باال رفتن سن افزايش مييابد.
به همين دليل بسياري از پزشکان امروز  PSAطبيعي و غيرطبيعي را با سن تعديل ميکنند.
مرزهاي کنوني تعديل شده بر حسب سن به اين ترتيب :در دهه  ،40مرز  2/5است در دهه 3/5 ،50؛ در دهه 4/5 ،60؛
و در دهه  ،6/5 ،70به اين ترتيب آزمايش در افراد جوان حساستر ميشود( .سرطان به احتمال بيشتري در مراحل اوليه
شناخته مي شود) .و همچنين مردان مسن به احتمال کمتري آزمايش مثبت کاذب خواهند داشت ( PSAغيرطبيعي
بدون سرطان پروستات).
نژاد
 PSAهمچنين با اختالف در نژاد متغير خواهد بود (هر چند به ميزان کمتري) .جدول زير مرز  PSAرا بر حسب سن
و نژاد در امريکا نشان ميدهد.
 PSAآزاد و  PSAکلی
رويکردهاي متعددي براي بهبود دقت  PSAو کاهش ميزان مثبت کاذب آن برگزيده شده است.
مفيدترين اين رويکردها استفاده از  PSAآزاد در مقابل  PSAکل است .اين مورد احتياج به توضيحاتي دارد .از آنجا که
 PSAمولکول بسيار فعالي است ،اکثريت  PSAداخل سرم به مولکلو بزرگتري به نام آلفا -1 -آنتيکموتريپسين )(ACT
متصل ميشوند؛ نقش اين مولکول غيرفعال کردن  PSAاست.
 PSAمتصل به  ACTبا مولکولهاي ديگر واکنش نشان نميدهد در نتيجه از تخريب ديگر بافتهاي بدن جلوگيري
ميشود .ميزان  PSAمتصل شده به  ACTدر مردان با سرطان پروستات بيشتر از مرداني است که دچار بزرگي
خوشخيم پروستات شدهاند.
دليل اين امر نحوه ورود  PSAبه سرم است .در مردان با پروستات طبيعي  PSAبه داخل لولهها ترشح ميشود و ميزان
کمي به فضاي بين سلول پس مي زند .در طي اين روند قسمت کوچکي از مولکول کنده شده و موجب فعاليت کمتر آن
ميشود .در سرطان پروستات با به هم خوردن قطبيت سلولي PSA ،مستقيماً به فضاي بين سلولي ترشح ميشود.
بنابراين دست نخورده و فعال باقي ميماند .بنابراين  ACTمحکمتر به آن متصل ميشود .به بيان يدگر در صورتي که
افزايش خفيف  PSAبين  4و  10داشته باشيد و  PSAآزاد کمتر از  %10کل باشد ،در آن صورت به احتمال  %90شما
سرطان پروستات خواهيد داشت.
در صورتي که نسبت  PSAآزاد به کل بيشتر از  %24باشد ،در اين صورت به احتمال  %90شما سرطان پروستات نخواهيد
داشت .براي به خاطر سپاري اين کليشه را به ياد داشته باشيد؛ مرداني که از سرطان پروستات آزاد هستند PSA ،آزاد
بيشتري دارند.

در عمل وقتي بيماران  PSAبيشتري از مرز متناسب با سن خود ولي کتر از  10داشته باشند ،بسياري از پزشکان درصد
 PSAآزاد را اندازهگيري ميکنند .در صورتي که باال باشد ،بيوپسي انجام نميگيرد؛ در صورتي که پايين باشد ،بيوپسي
توصيه ميشود .به اين روش تعداد بيوپسيهاي انجام شده در اين گروه ( PSAباالتراز مرز متناسب شده با سن و )10
به ثلث کاهش يافته ولي  %95سرطانهاي پروستات تشخيص داده ميشود.
روش ديگر تقويت دقت تست  PSAاستفاده از چگالي  PSAاست .چگالي  PSAاز تقسيم ميزان کل  PSAبه حجم
اندازهگيري شده پروستات از طريق سونوگرافي از راه مقعد به دست ميآيد.
همانطور که قبالً ذکر شد ،در صورتي که شما بزرگي خوشخيم پروستات داشته باشيد PSA ،ممکن است اندکي افزايش
يابد .اغلب مردان در اين شرايط چگالي  PSAکمتر از  0/15دارند.
اشکال بزرگ اين رويکرد آن است که تعداد زيادي از سرطانهاي پروستات تشخيص داده نميشوند بسياري از پزشکان
جگالي  PSAرا فقط در بيماران خاص استفاده ميکنند که رضايت به بيوپوسي ندارند و پروستات خيلي بزرگ با افزايش
اندک  PSAدارند ،که منجر به چگالي  PSAکمتر از  0/10شده باشد.
استفاده از اين تست با اين روش موجب کاهش  %10موارد بيوپسي غيرضروري شده و تنها  %2از موارد سرطان را
تشيخص نميدهد.
حساسيت و ویژگی
اينها واژه هاي آماري هستند .حساسيت احتمال غيرطبيعي بودن تست در فرد بيمار است .ويژگي احتمال مثبت بودن
تست به وسيله بمياري که به دنبال آن ميگرديم (و نه به داليل ديگر) است.
حساسيت و ويژگي هر تست در ميزان مرز بين طبيعي و غيرطبيعي بودن تست تأثير دارد .مثالً اگر تمام مردان با PSA
باالي  1بيوپسي ميشدند %100 ،موارد سرطان پروستات تشخيص داده ميشد؛ ولي در حدود  %70مرداني که مورد
تست قرار ميگرفتند بايد بيوپسي ميشدند که اکثريت موارد بيوپسي غيرضروري بود.
در صورتي که حد مروزي باال در نظر گرفته ميشد ،تعداد کمي از مردان بيدليل بيوپسي ميشدند ولي تعداد زيادي از
موارد سرطان تشخيص داده نمي شد .به بيان ديگر هر چه تستي ويژگي بيشتري داشته باشد حساسيت کمتري خواهد
داشت و هر چه تستي حساستر باشد ويژگي کمتري دارد.
روش ديگر استفاده از اين موارد «ارزش پيشبيني مثبت» است .که به معني احتمال ابتال به سرطان پروستات در حضور
تست غيرطبيعي است .به طور کلي فردي که  PSAغيرطبيعي دارد ،با شانس  1از  3سرطان پروستات دارد.
اگر  PSAبين  4و  10باشد و پروستات در لمس طبيعي باشد ،احتمال سرطان پروستات به  1از  5نزول خواهد کرد.
براي  PSAباالي  10اين شانس  1از  2است و وقتي که  PSAباالي  10است و در معاينه توده لمس ميشود ،احتمال
تا  %80باال ميرود.
ناخوشی PSA
اولين مشکل استفاده از  PSAبراي تشخيص زود هنگام سرطان پروستات آن است که تقريباً دو از سه مردان با تست
غيرطبيعي سرطان پروستات ندارند .اين مردان از نگراني ناشي از تست غربالگري غيرطبيعي رنج ميبرند ،به عالوه ناراحتي
و رنج ناشي از بيوپسي پروستات را متحمل ميشوند.
بعضي افراد آن را اغماض ميکنند ولي براي برخي ديگر منشأ نگراني شديد ميشود .اين نگراني ناشي از تست غيرطبيعي
«ناخوشي  »PSAناميده ميشود .مهم است که بدانيم که اکثريت مردان با افزايش خفيف  PSAسرطان نخواهند داشت
و تصميم اينکه در مرحله اول آزمايش  PSAکنترل شود ،شما در معرض اين نگراني عمده قرار خواهد داد ،در حالي که
سرطان پروستات وجود ندارد .به پزشک خ ود بگوييد که تمايل نداريد بدون اطالع شما اين آزمايش براي شما انجام
ميگيرد.
 PSAدر تشخيص زودرس سرطان پروستات

 PSAبهترين تست موجود براي تشخيص زودرس سرطان پروستات است .نتيجه آنکه بيماري در مراحل اوليه ،وقتي که
احتمال درمان قطعي بيشتر است تشخيض داده ميشود.
هر چند بسياري از مردان با  PSAغيرطبيعي سرطان پروستات ندارند ،اين تست از غربالگري ماموگرافي (راديوگرافي از
پستانها) بهتر بوده و در مقايسه با غربالگري سرطانهاي ديگر نظير سرطان تخمدان برتري بسياري دارد.
برتري اين تست آن است که يک آزمايش خون ساده انجام ميگيرد و به روشهاي تهاجمي (نظير کولونوسکوپي [ديدن
داخل روده بزرگ به وسيله دستگاه از راه مقعد] براي سرطان روده بزرگ) نيازي نيست .نظير ماموگرافي به اشعه  Xو
حضور پزشک براي انجام آن نيازي نيست.
براي چه در مورد غربالگري سرطان پروستات اختالف نظر وجود دارد؟
اين اختالف عقيده به دليل ذات خود بيماري است و به آزمايش  PSAارتباطي ندارد .مختصراً ،هنوز به وضوح ثابت شده
است که تشخيص زودرس سرطان پروستات ميتواند احتمال مرگ فرد مبتال را در اثر بيماري کاهش دهد.
براي تشخيص زودرس استفاه از  PSAفايده واضح دارد .غربالگري با  PSAموجب تشخيص سرطنا پروستات در مرحلهاي
زودتر مي شود وقتي که با درمان مناسب احتمال عالج قطعي وجود دارد .هر چند که ،آيا افزايش ميزان عالج به معني
کاهش مرگ و مير ناشي از بيماري به اندازهاي که آسيبهاي احتمالي ناشي از روشهاي تهاجمي تشخيصي و درماني را
جبران کند ،هست يا خير هنوز به طور علمي به اثبات نرسيده است.
دليل آن است که سرطان پروستات بسيار کند رشد کرده و در بيماران مسن که طول عمر محدودي دارند ،تشخيص داده
مي شود .به همين دليل بسياري از بيماران به جاي اينکه به دليل سرطان پروستات فوت شوند ،به همراه اين بيماري فوت
ميشوند.
در صورتي که شما سرطان پروستات با رشد کند داريد و سرنوشت شما ،حتي بدون درمان ،مرگ در اثر بيماريي ديگر
بي ارتباط به سرطان پروستات باشد ،تشخيص سرطان پروستات ممکن است موجب انجام درمانهاي تهاجمي براي شما
شده و مجبور به تحمل عوارض آن شويد در حالي که فايدهاي براي شما نداشته است .از طرف ديگر اگر سرطان پروستات
شما رشد سريع داشته باشد ،تشخيص زودرس موجب نجات جان شما خواهد شد.
براي اثبات اين امر مطالعات بزرگي در حال اجراست .تا اثبات اين امر انجام غربالگري بسيار تهاجمي در برنامه سرطان
پروستات توصيه نميشود .يعني مرداني که از فوايد و مضار غربالگري  PSAاطالع پيدا ميکنند (و ميدانند که اغلب
موجب تصميم بين کميت و کيفيت زندگي ميشود) خود براي انجام بررسيها تصميم ميگيرند.
عالئم و نشانههاي سرطان پروستات
سرطان پروستات با تعداد اندکي سلول غيرطبيعي آغاز ميشود .اين سلولها در طي سالها رشد ميکنند تا از نظر باليني
به حد قابل تشخيص برسند ،معموالً وقتي که به اندازه يک حبه قند (تقريباً  1سانتيمترمکعب) برسد.
سرطان پروستات در مرحله ابتدايي هيچ عالمت ديگري ايجاد نميکند .عاليم بيماري مشکالتي هستند که شما احساس
ميکنيد و به پزشک خود درباره آنها ميگوييد .ادرار کردن با مشکل يکي از عاليم بيماريهاي پروستات است .نشانههاي
آنهايي هستند که پزشک مشاهده ميکند .لمس توده در پروستات يک نشانه است.
تقريباً تمامي مردان با افزايش سن دچار عاليم ادراري ميشوند .اين عاليم شامل بلند شدن از خواب به کرات براي ادرار
کردن در شب ،کند شدن جريان ادراري ،عدم توانايي تخليه کامل مثانه ،حس فوريت ادراري و مشکل در نگاه داشتن
جريان ادرار است.
اين عاليم به دليل سرطان پروستات بلکه به دليل بزرگ شدن پروستات که موجب انسداد جريان ادرار شده ،و با کهولت
مثانه که موجب انقباض زودتر از موقع مثانه ميشود ،ايجاد مي شود (قبل از اينکه مثانه پر شود) .تلفيق فعاليت پيش از
موقع مثانه و انسداد جريان ادرار ناشي از بزرگ شدن پروستات موجب ايجاد اين عاليم ميشود .اغلب مرداني که اين
عاليم را دارند ميتوانند اطمينان حاصل کنند که سرطان پروستات ندارند.

تنها گسترش زياد سرطان پروستات در محدوده خود ممکن است جريان ادرار را مسدود کرده و عاليم واضح ايجاد کند.
احتمال سرطان در بيماراني که يکباره دچار عاليم ادراري ميشوند کم است .در اغلب مردم اين عاليم به کندي و در
طول ساليان ايجاد ميشود و به تدريج خسته کننده ميشود.
وقتي سرطان پروستات سرعت ميگيرد باعث ايجاد عاليم ميشود .در  %90بيماراني که سرطان از محدوده پروستات
خارج شود ،استخوان درگير ميشود .مغز استخوان عوامل متعددي براي تحريک رشد سرطان پروستات دارد.
استخوانهاي ستون فقرات (ستون مهره) معمولترين محل انتشار است .اين انتشار معموالً درد کمر و يا دردي که به
سمت يک يا هر دو يا پايين ميرود ايجاد مي کند (درد سياتيکي) .سرطان پروستات معموالً به غدد لنفاوي نيز انتشار
مييابد و ممکن است ورم پاها ايجاد شود.
درگيري غدد لنفاوي در شکم ممکن است در مجاورت حالب ايجاد شده و باعث انسداد کليهها شود .در انتها سرطان
ممکن است به صورت موضعي در اطراف پروستات رشد کرده و به راست روده (انتهاي روده بزرگ که به مقعد ختم
ميشود) فشار آورده و موجب احساس نياز به تخليه مکرر راست روده (احساس دفع) شود حتي زماني که در آنجا چيزي
براي دفع وجود ندارد .به ندرت سرطان ميتواند روده راست را کامالً مسدود کرده و موجب انسداد روده شود.
معيانه انگشتی از مقعد و تشخيص زودرس
شرح حال بيمار
آقايي  54ساله براي کنترل دورهاي نزد پزشک خانوادگي مراجعه ميکند .او هميشه سالم بوده و احساس سالمت مي
کند .در کنترل سال قبل آزمايش  PSAوي  2/1بود که به او اطمينان داده شد که سرطان پروستات ندارد.
در اين ويزيت پزشک به او ميگويد پروستات اندکي غيرطبيعي است .ميگويد که يک طرف پروستات برجسته است و از
طرف مقابل سفتتر لمس ميشود PSA .هنوز طبيعي و  2/3است .او به ارولوژيست معرفي ميشود و در مورد اين يافته
بسيار حساس شده .اين به چه معني است؟
يکي از هر چهار بيمار مبتال به سرطان پروستات افزايش عمده  PSAندارد .در اين افراد توده در پروستات تنها نشانه
سرطان پروستات است .از آنجا که اغلب سرطانهاي پروستات در قسمت محيطي پروستات در ناحيه پشتي پروستات
ايجاد ميشود ،ميتواند به وسله انگشت پزشک داخل مقعد لمس شود.
در مراحل اولين سرطان پروستات به شکل تغيير در قوام پروستات تظاهر ميکند .قوام طبيعي پروستات نرم يا چوب
پنبه اي است .سرطان پروستات در لمس سفت يا سخت است .از دست رفتن شيار بين دو لوب پروستات ،پروستات غير
قرينه ،برجستهتر بودن پروستات در يک طرف نسبت به طرف ديگر ممکن است عاليم اوليه سرطان پروستات باشد.
در صورتي که اين اختالالت در پروستات شما وجود داشته باشد با وجود  PSAطبيعي نيز انجام بيوپسي پروستات الزامي
است .در صورتي که هم افزايش  PSAو هم معاينه غيرطبيعي داشته باشد احتمال وجود سرطان پروستات به صورت
چشمگيري افزايش مييابد.
معاينه انگشتي از مقعد همچنين به تشخيص بيماريهاي راست روده و مقعد نظير سرطان راست روده کمک ميکند.
اين کار جزئي از معاينه رايج به وسيله پزشک خانواده بوده و بايد از  40سالگي به بعد منظم انجام شود .در مورد آقايي
که شرح آن رفت معاينه غير طبيعي پروستات براي پزشک به معناي لزوم انجام سونوگرافي از راه مقعد پروستات و انجام
نمونهبرداري منظم است.
سونوگرافی از راه مقعد )(TRUS
با قرار دادن پروب (وسيله اي که حسگر سونوگرافي است) سونوگرافي در داخل مقعد در مجاورت پروستات به خوبي
مي توان پروستات را مشاهده کرد .اين کار روشي تقريباً بدون درد است که دردي بيشتر از معاينه مقعدي پروستات ندارد.

 TRUSمناطق خشک پروستات را به خوبي نشان ميدهد و براي تخمين حجم پروستات نيز استفاده ميشود .سرطان
در سونوگرافي به صورت کاهش اکو (بازگشت صوت از نسج کاهش مييابد) نمايان ميشود .شکل زير پروستات طبيعي
و پروستات سرطاني را نشان ميدهد.
مهم ترين نقص سونوگرافي پروستات از راه مقعد به عنوان تست غربالگري پايين بودن حساسيت آن است .مناطقي که
کاهش اکو دارند در پروستات بسيار فراوانتر از سرطان پروستات است و احتمال اينکه چنين يافتهاي ناشي از سرطان
پروستات باشد تنها  %10است.
به همين دليل  TRUSنبايد به عنوان تست غربالگري استفاده شود .مهمترين استفاده سونوگرافي پروستات از راه مقعد
هدايت سوزن براي بيوپسي از پروستات است .از آنجا که سوزن به راحتي در سونوگرافي ديده ميشود ،پزشک از آن براي
بيوپسي قسمتهاي مورد نظر از پروستات بهره گرفته و مطالعه ميکروسکوپي تمامي پروستات را ممکن ميسازد.
بيوپسی پروستات
در صورت وجود  PSAباال يا لمس توده در پروستات قدم بعدي انجام بيوپسي پروستات با هدايت سونوگرافي پروستات
از راه مقعد است .اين کار عمل کوتاهمدت با زمان تقريبي  20دقيقه است.
نيازي به بيهوشي براي انجام بيوپسي وجود ندارد .بيماران معموالً از روز قبل از انجام عمل آنتي بيوتيک مصرف ميکنند
که تا چند روز ادامه خواهد داشت .از تنقيه يک تا دو ساعت قبل از عمل براي پاک کردن راست روده از مدفوع استفاده
ميشود.
براي بيوپسي از سوزن اتوماتيک استفاده ميشود که بسيار سريع يک تکه از بافت پروستات به قطر  1ميليمتر و طول 1
سانتيمتر را برداشت ميکند.
اين کار در  6تا  8نقطه در منطقه محيطي پروستات انجام ميشود .از  TRUSبراي اطمينان از اينکه تمامي مناطق
پروستات بيوپسي شده است ،استفاده ميشود.
خطر عمده بيوپسي عفونت است .در يک بيمار از هر  50بيمار عفونت رخ ميدهد ولي عفونتهاي خفيفتر به درماني
آنتيبيوتيکي پاسخ مي دهد .تعداد کمي از بيماران سوزش مداوم و تکرر ادرار را چند هفته پس از بيوپسي ذکر ميکنند.
بيوپسي موجب باال ماندن  PSAبه مدت يک تا دو ماه پس از بيوپسي ميشود که دليل آن باقي ماندن التهاب در محل
بيوپسي است .دانستن اين امر الزامي است زيرا باال رفتن سريع  PSAممکن است به عنوان پيشرفت سريع سرطان
پروستات تلقي شود.
در صورتی که سرطان پروستات در شما تشخيص داده شود.
یك شرح
آقايي  65ساله و از نظر عمومي سالم است .اين آقا ازدواج کرده و دو فرزند بزرگ دارد و از نظر عملکرد جنسي فعاليت
طبيعي دارد .سابقه فاميلي سرطان پروستات ندارد .در آخرين کنترل دورهاي ساالنه ،پزشک به وي گفته که پروستات در
لمس طبيعي است.
با وجود اين پزشک پيشنهاد انجام  PSAرا به وي داده است ،او پس از مطالعه کامل فوايد و مضار انجام  PSAتصميم
يمگيرد که اين آزمايش را انجام دهد .جواب آزمايش نشان داد که  PSAوي  8/5است و نسبت  PSAآزاد به کل 0/10
است.
او به وسيله اورولوژيست ويزيت شده و تحت بيوپسي پروستات با هدايت سونوگرافي از راه مقعد قرار ميگيرد و  6نمونه
از پروستات وي تهيه ميشود .پاسخ نشان دهنده سرطان پروستات از نوع «آدنوکارسينوم» است و با درجهبندي گليسون
(نوعي تقسيمبندي که مشي سرطان پروستات را پيشبيني ميکند)  6از  10که  %30از يکي از نمونهها و  %10نمونه
بعدي را درگير کرده است.

براي دو سوم بيماران با افزايش  PSAبيوپسي طبيعي خواهد بود و در اين موارد ممکن است سري دوم بيوپسي انجام
شود تا از عدم حضور سرطان پروستات اطمينان بيشتري حاصل شود .اين بيماران الزم است کنترل ساالنه داشته باشند
تا از عدم تغييرات بيشتر اطمينان حاصل شود.
در صورتي که بيوپسي شما مثبت شود ،معموالً با تماس ارولوژيست يا مراجعه شما با پاسخ پاتولوژي به وي اطالع پيدا
مي کنيد .مرحله بعدي بسيار حساس است زيرا تصميم شما در برخورد با سرطان پروستات باقي زندگي شما را تحت تأثير
قرار خواهد داد .در صورت امکان بهتر است يکي از افراد دلسوز خانواده در اين مباحثه حضور داشته باشد تا مستقالً
شرايط آينده را بنسجند.
بسياري از تصميمگيري ها در مورد سرطان پروستات سبک و سنگين کردن بين کميت و کيفيت زندگي است .وظيفه
پزشک اطالع دادن کامل به شما در مورد درمانها و فوايد و عوارض اين درمانها براي مورد شماست.
به اين کار تصميمگيري مشارکتي گفته ميشود .پزشک معالج بايد روشهاي مختلف درماني مناسب وضعيت شما را
پيشنهاد کند .هر پزشکي که گفت« :اين درماني است که شما بايد انجام دهيد» به شما خدمت بدي را ارايه کرده است.
چه چيزي باید از پزشك خود انتظار داشته باشيد؟
پزشک معالج که معموالً ارولوژيست است در صحبت با شما بايد به هشت موضوع اشاره کند.
 -1درجه بدخيمي (گريد) تومور
 -2وسعت (گسترش) تومور
 -3اهميت  PSAشما
 -4اثر درمان هاي مختلف بر کيفيت زندگي شما به خصوص با تاکيد بر عملکرد جنسي و کنترل ادراري.
 -5خطر ايجاد مشکالت عمده در اثر سرطان در طول عمر شما در صورتي که درماني انجام ندهيد.
 -6احتمال درمان کامل با هر کدام از روشهاي پيشنهادي
 -7در صورتي که سرطان درمان کامل نخواهد داشت ،احتمال کنترل سرطان در هر روش چقدر است؟
 -8اثرات جانبي عمده هر کدام از اين درمانها
در صورتي که پزشک به يکي از درمان ها تمايل بيشتري داشته باشد ،بايد آن را آشکارا اظهار کند .اکثر پزشکان که در
درمان سرطان پروستات فعاليت دارند ،سعي مي کنند تمايل به درمان خاصي نداشته باشند و در روند بررسي و درمان
بيمار منطقي باقي بمانند .در صورتي که پزشک شما به درمان خاصي عالقه دارد بايد با شما مطرح کند .در صورت عدم
توضيح پزشک ،تصميم ديگري بگيريد.
پزشک ممکن است خطر عوارض را در اثر درمانهاي شخصي خودش ارايه کند .براي پزشکاني که عمل جراحي برداشتن
کامل پروستات (راديکال پروستاتکتومي) را پيشنهاد ميکنند ،از احتمال بياختياري ادراري و ناتواني جنسي عمده در
تجربيات جراحي وي سؤال کنيد.
بپرسيد در سال چند عمل برداشت پروستات انجام ميدهد؟ اغلب تفاوت عمدهاي در نتايج مراکز آکادميک با افرادي که
فقط در روطل سال چند عمل انجام ميدهند وجود دارد .پزشکاني که اين عمل به صور غير متواتر انجام دهند ممکن
است کار خوبي ارايه دهند يا ندهند ولي بايد قادر باشند (حتي به طور تقريبي) که نتيجه کار خود را به شما بگويند.
به همين ترتيب متخصص پرتودرماني نيز بايد نتايج درماني مرکز خود را به شما بگويد؛ اين از عوارض قيد شده در کتب
و مقاالت از مراکز بزرگي که بهترين سري بيماران را گزارش ميکنند ،ارزشمندتر است.
اهميت درجه و مرحله
درجه سرطان به ظاهر ميکروسکوپي سلولها ارتباط دارد .به اين مرحله گسترش سرطان ميگويند .در صورتي که سرطان
را به خانه اي که آتش گرفته تشبيه کنيم ،درجه به حرارت آتش اشاره ميکند و وسعت به تعداد اطاقهايي که دچار
حريق شدهاند ،مشابه است.

هر چند درجه و مرحله از همديگر متفاوت هستند ولي دست در دست هم حرکت ميکنند .سرطانهاي با مرحله کم
اغلب درجه کمي دارند و سرطان هاي با مرحله زياد درجه زياد دارند .هر چند که استثناهاي متعددي بر اين عموميت
وجود دارد .سختترين تصميمگيريها در مورد درمان بيماران با درجه باال و وسعت کم سرطان و يا وسعت زياد سرطان
با درجه کم است.
درجه سرطان بر اساس سيستم «گليسون» تعيين ميشود که ديد ميکروسکوپي از ساختار سرطان است .الگوي گليسون
از  1تا  5امتياز داده ميشود که  1به مطلوبترين نوع سرطان و  5غير مطلوبترين نوع آن است .امتياز گليسون بر اساس
شايعترين الگو در ساختار سرطان داده ميشود.
امتياز دو نوع از غالبترين الگوها با يکديگر جمع شده تا «نمره گليسون» از  10به دست آيد .شواهد بسياري وجود دارد
که الگوي گليسون  4و  5نشان دهنده تمايل سرطان به تهاجم و گسترش خارج پروستات است.
سرطانهايي با نمره گليسون  2تا  6مطلوب هستند .و احتمال درمان کامل آنها زاياد است .نمره گليسون ( 7مجموع
الگوهاي  4+3و  )3+4متوسط تخمين زده ميشود .نمرههاي گليسون  8تا  10غير مطلوب تلقي شده و احتمال درمان
کامل پايين است.
مرحله سرطان (اينکه سرطان چقدر گسترش يافته) بر اساس سيستم  TNMتقسيمبندي ميشود (شکل ذيل را نگاه
کنيد) .وسعت  Tبه گسترش موضعي سرطان داللت دارد.
 Nنشان دهنده گسترش به غدد لنفاوي است و  Mمعرف دست اندازي دور دست سرطان است .براي سرطان پروستات
دستاندازي دور دست به معني درگيري استخوان در  %90موارد است .مناطق ديگر دست اندازي ريه و کبد هستند.
مرحله گسترش  Tعمدتاً به وسيله معاينه انگشتي پروستات تعيين ميشود .مرحله  Tlبه معني آن است که پروستات
کامالً طبيعي لمس مي شود و کشف سرطان به دليل انجام عمل جراحي به منظور بزرگي خوشخيم پروستات (مراحل
 Tlaو  )Tlbو يا افزايش ( PSAمرحله  )Tlcصورت گرفته است.
استفاده گسترده از غربالگري سرطان پروستات به وسيله  PSAباعث شده که مرحله  Tlcشايعترين مرحله درگيري در
زمان تشخيص سرطان باشد که شامل  %50موارد کشف سرطان جديد ميشود .مرحله  T2به معني احساس وجود توده
در پروستات حين معاينه انگشتي است که محدود به پروستات است.
مرحله  T3به معني لمس توده واضح در پروستات است به طريقي که از محدوده پروستات خارج شده باشد ،يا از کپسول
پروستات عبور کرده و يا به نسوج مجاور نظير سمينال وزيکول تهاجم داشته است .مرحله  T4به معني بيماري بسيار
پيشرفته موضعي است که سرطان به جدار لگن يا راست روده چسبندگي پيدا کرده است.
اقدامات تشخيص در تعيين وسعت سرطان
وجود سرطان خارج از محدوده پروستات تأثيرات عمده اي در درمان خواهد گذاشت .واضح است که پس از خارج شدن
اسب از اصطبل ديگر بستن در آن راه گشا نخواهد بود .به عبارت ديگر ،اعمال جراحي تهاجمي پروستات بسيار کمک
کنده است ،در بيماري که از محدوده پروستات خارج شده فايده اندک دارد يا بدون فايده است.
براي بيماراني که سرطان خطر دست اندازي (متاستاز) دارد ،آزمايشات الزم براي بررسي وسعت درگيري بايد قبل از
تصميمگيري براي درمان انجام شود .اين بررسيها شامل اسکن استخوان ،سيتياسکن و عکس قفسه سينه است.
اسکن استخوان
از آن جا که سرطان پروستات تمايل به دست اندازي به استخوان دارد ،انجام اسکن استخوان ضروري است .بيماراني که
در معرض خطر هستند حداقل يکي از مشخصات زير را دارند :درجه باال ،وسعت با يا  PSAباال ،بيشتر بيماران با سرطان
محدود به پروستات که در مراحل اوليه تشخيص داده شده نيازي به انجام اسکن استخوان ندارند.
در صورتي که  PSAکمتر از  10باشد ،نمره گليسون  6يا کمتر باشد ،و سرطان در لمس محدود به پروستات باشد و يا
اصالً لمس نشود ،احتمال پيدا کردن دستاندازي استخواني در اسکن استخوان تقريباً صفر (در حدود  1از  )300است.

عدم انجام اسکن استخوان براي اين افراد يکي از مثالهاي کاهش هزينه است که در اثر انجام  PSAصورت ميگيرد .قبل
از کشف  PSAتقريباً تمامي بيماران با سرطان پروستات بايد اسکن استخوان ميشدند.
سیتیاسکن
سيتي اسکن بهترين روش براي کشف غدد لنفاوي بزرگ شده است .هر چند که در تشخيص غدد لنفاوي بزرگ شده
لگني که محل اوليه گسترش سرطان پروستات است ،حساست کمي دارد.
همان برداشتها در مورد اسکن استخوان در اينجا نيز صدق مي کند .براي بيماران با بيماري محدود به عضو با PSA
پايين و درجه متوسط تا پايين سيتياسکن انجام نميشود .اين کار براي بيماران با سرطان با گسترش مو ضعي با يا
بدون  PSAباال يا با بدون درجه باال که خطر درگيري غدد لنفاوي باالست ،انجام ميشود.
ام آر آي )(MRI
ام آر اي برتري خاصي بر سيتياسن براي بررسي گسترش موضعي بيماري يا دستاندازي به غدد لنفاوي نشان نداده
است.
عکس قفسه سينه
عکس قفسه سينه گسترش به ريهها (هر چند شايع نيست ،ولي رخ ميدهد) نشان ميدهد و قسمت مهمي از بررسي
وسعت سرطان است.
پروستاسينت
اين آزمايش تقريباً جديد است و با تزريق آنتيبادي عليه مولکولهايي که در سطح پروستات کشف شده ،انجام ميشود.
آنتيباديها مولکولهايي هستند که به وسيله سيستم ايمني ساخته ميشوند؛ توانايي آن را دارند که به مولکولهايي که
در سطح سلول (آنتي ژن) وجود دارند ،متصل شوند.
در تئوري ،آنتيباديهاي تشکيل شده عليه آنتيژنهاي سلول پروستات فقط به آن سلولها متصل ميشود .اين
آنتيباديها به ويسله مواد راديواکتيو نشان دار ميشود و به وسيله ردياب مخصوص کشف ميشود .وقتي به داخل جريان
خون تزريق ميشود ،به سلول هاي پروستات نه تنها در خود پروستات بلکه در تمامي بدن هر جا که سلول پروستات
دستاندازي کرده باشد ،متصل ميشود.
اين آزمايش براي تشخيص دستاندازي به غدد لنفاوي از سيتياسکن حساستر است .مشکل عدم وجود حساسيت و
ويژگي است .به بيان ديگر ،کساني که اسکن مثبت دارند ممکن است سلول سرطان پروستات در غده لنفاوي نداشته
باشند و ديگري با درگيري گسترده غدد لنفاوي اسکن منفي داشته باشد.
به دليل همين مشکل از اين نوع اسکن به صورت گسترده استفاده نميشود .در صورت پيشرفت در آينده اين وضعيت
ممکن است تغيير کند.
 RT- PCRبراي PSA mRNA
تمامي سلولهاي بدن ( DNAماده ژنتيکي هسته سلول که خصوصيات آن را تعيين ميکند) براي ساختن  PSAرا
دارند ولي تنها سلولهاي پروستات  PSAمخصوص (ماده اي که در ترجمه  DNAبراي ساختن پروتئين به عنوان واسط
عمل ميکند) که واسط کدهاي  DNAبراي ساختن پروتئين را دربردارند.
( RT- PCRرونويسي معکوس واکنس رشته پلي مرآز) روشي است که در آن  RNAکد شده براي توليد مولکول خاص
را با تکثير چند بيليون دفعهاي قابل کشف ميسازد .بنابراين  RT- PCRميتواند يک سلول سرطاني پروستات را در
بين دهها ميليون سلول غيرسرطاني پروستات کشف کند.
 RT- PCRرا ميتوان بر روي سلولهاي در گردش خون براي وجود سلول پروستات در گردش خون انجام داد .از آن
جا که يکي از خصوصايت سلولهاي سرطاني تهاجم به جريان خون براي انتقال به ساير نقاط بدن است ،وجود سلول
حاوي  RNAخاص  PSAدر جريان خون دليل گسترش سرطان پروستات است.

متأسفانه اين آزمايش نيز شبيه پروستاسينت مشکالتي دارد .هر چند که آزمايش  RT- PCRمثبت با پيش آگهي
بدتري همراه است ولي موارد مثبت و کاذب و منفي کاذب زيادي وجود دارد .به همين دليل آزمايش قابل اعتمادي براي
تعيين وسعت درگيري سرطان پروستات نيست.
سؤاالتی که باید از پزشك خود بپرسيد.
 -1سرطان پروستات من چقدر پيشرفته است؟ وسعت و گستردگي آن چقدر است (به بيان يدگر تا چه حد پراکنده
شده)؟
 -2درجه سرطان من چقدر است (در زير ميکروسکوپ چقدر مهاجم نشان ميدهد و سرعت گسترش آن چقدر است)؟
 -3آيا به آزمايش ديگري نيز نياز دارم؟ به چه علت.
 -4آيا بايد نظر مشاور ديگري را نيز بگيرم؟
 -5روشهاي درماني را که ميتو انم انتخاب کنم کدام است؟ شامل پيگيري و انتظار بدون درمان (فقط انجام آزمايشات
بدون دخالت درماني دورهاي)
 -6فوايد و مضار هر روش درماني کدام است؟
 -7شانس درمان قعطي سرطان چقدر است؟
 -8با هر درمان چه عارضهاي ممکن است رخ دهد .احتمال رخ دادن هر کدام از اين عوارض چقدر است؟ آيا اين احتماالت
از تجريبات خود پزشک است يا مطالعات گزارش شده است؟
 -9اين عوارض چگونه درمان ميشود؟ به خصوص ناتواني جنسي و بياختياري ادراري.
 -10آيا بايد هزينهاي اضافه بر بيمه درماني خود پرداخت کنم؟
 -11در صورتي که درمان جراحي را انتخا ب کنم ،چه مدت در بيمارستان بستري خواهم بود؟ چه مدت طول خواهد
کشيد تا بهبودي از جراحي حاصل شود؟ احتمال بهبودي کامل من چقدر است؟
 -12در صورت نياز ،اشعه درماني (راديوتراپي) چقدر طول خواهد کشيد.
 -13در صورتي که روش پيگيري و انتظار بدون درمان فعال را انتخاب کنم ،نتيجه احتمالي چه خواهد شد؟
 -14در صورتي که روش پيگيري و انتظار بدون درمان را انتخاب کنم ،با چه تواتري بايد معاينه شوم؟
 -15از نظر جراحي چه تعداد عمل جراحي برداشت کامل پروستات (راديکال پروستاتکتومي) در طي يکسال انجام
ميدهيد؟ آيا امکان انجام عمل جراحي با حفظ اعصاب (فصل  8را ببينيد) براي من وجود دارد؟
 -16در صورت انتخاب اشعه درماني ،آيا درمان از نوع همگرا (کانفورمال) خواهد بود (فصل  10را ببينيد)؟ چه ميزاني از
اشعه دريافت خواهم کرد؟
درمان با اشعه خارجی
استفاده از اشعه يونيزه براي تخريب بافتهاي سرطاني اثر ثابت شده در درمان بسياري از سرطانهادارد .اشعه از طريق
تخريب ژن سلولي ) (DNAعمل ميکند ،اين صدمه باعث از بين رفتن توانايي تقسيم سلول شده و منجر به مرگ سلول
ميشود .از آ«جا که سلولهاي سرطاني با سرعت بيشتري نسبت به سلولهاي عادي رشد ميکنند در برابر اشعه
حساسترند و سريعتر ميميرند.
اشعه ممکن است به طور طبيعي و يا مصنوعي توليد شود اشعه مصنوعي با استفاده از ايزوتوپها همچون کبالت  60و
يد  125و استرونسيوم  89توليد ميشود .اين ايزوتوپها با بمباران عناصر غيرفعال به وسيله نوترون ايجاد ميشود .در
بعضي از بيمارستانها از اشعه خارجي که با کمک شتاب دهندههاي خطي توليد ميشوند استفاده ميکنند.
درمان با اشعه به دو روش صورت ميگيرد با کاشت مستقيم مواد راديواکتيو به داخل پروستات (براکي تراپي
 ) brachytherapyو يا به وسيله اشعه خارجي که روي پروستات متمرکز ميشود در بعضي از بيمارستانها ترکيبي از
دو روش اشعه خارجي و کاشت موارد راديواکتيو را بکار ميبرند.

براکی تراپی Brachytherapy
روش کاشت مواد راديواکتيو در داخل پروستات براکيتراپي ناميده ميشود .براکيتراپي با کمک سيد (دانه) نيز ممکن
است .سيد ) (seedدانههاي کوچک ف لزي حاوي مواد راديواکتيو به اندازه يک دانه برنج است که با کمک راديواکتيو به
اندازه يک دانه برنج است که با کمک سوزن مخصوص در داخل پروستات کاشته ميشوند .ماده راديواکتيو مانند ايريديم
) (iridiumبه کمک سوزن مستقيماً به داخل پروستات تزريق ميشود.
کاشتن سيد با استفاده از کپسولهاي فرزي با قطر  1ميليمتر و طول  4/5ميليمتر صورت ميگيرد .اين کپسولها آنقدر
کوچک هستند که با سوزن قابل تزريق هستند و با اشعه  Xو يا سونوگرافي قابل مشاهده هستند اغلب از يد  125به
عنوان ماده راديواکتيو داخل کپسولها استفاده ميشود چرا که وسعت عمل يد  125بسيار کم بوده و بافتهايي که بيش
از  1سانتيمتر با کپسول فاصله دارند ،صدمه نميخورند.
نيمه عمر يد  125حدود  2ماه است به همين دليل هر دو ماه ميزان اشعه متساعد شده از کپسول نصف ميگردد و بعد
از يکسال ميزان اشعه به مقدار غيرقابل توجه کاهش مييابد.
با کاشتن تعدادي کپسول ( 40تا  100عدد بر مبناي اندازه پروستات) و اطمينان حاصل کردن از پراکنده شدن آنها به
صورت مساوي در سراسر پروستات تمام پروستات به طور کامل اشعه خواهد گرفت .راست روده (که اغلب بيش از 1
سانتيمتر با پروستات فاصله دارد) اشعه ناچيزي دريافت خواهد کرد.
چنانچه سرطان به خارج کپسول گسترش يافته و يا اندازه آن خيلي بزرگ باشد به اين روش درمان پاسخ مناسب
نميدهد .براکي تراپي فقط براي بيمارن مبتال به سرطان با درجه بدخيمي کم که در مراحل اوليه نيز باشند مفيد است.
اين به معناي  PSAکمتر از  ،10نمره گليسون کمتر از  ،7بدونندول قابل لمس و يا حداکثر يک ندول کوچک و حجم
پروستات کمتر از  50سانتي مترمکعب است .براکيتراپي دو مرحله دارد ،مرحله اول مرحله ترسيم نقشه پروستات است.
در اين مرحله با کمک سونوگرافي از راه مخرج هر  5ميليمتر يک تصوير از سطح مقطع پروستات گرفته ميشود.
اطالعات به دست آمده با کامپيوتر داده مي شود تا حجم محاسبه و بهترين محلها جهت گذاشتن کپسول مشخص شود.
اگر حجم پروستات بيش از  50ميليليتر باشد ،بيمار به مدت  3ماه تحت درمان هورموني قرار ميگيرد تا پروستات
کوچکتر شود.
کاشت کپسولها با کمک بيحسي نخاعي صورت ميگيرد بيمار در طول عمل بيدار است ولي در ناحيه لگن دردي حس
نميکند .سوند فولي گذاشته شده و ناحيه پرينه (منطقه پشت بيضهها ضد عفوني ميشود .يک صفحه فلزي صافي مانند
در جلوي پرينه ثابت ميشود تا به عنوان راهنماي سوزنهاي حاوي کپسول عمل کند در طول  90دقيقه زمان کار
گاشتن کپسولها ،محل آنها به وسيله سونوگرافي و يا عکس راديولوژي کنترل ميشود.
سوند يک ساعت بعد از عمل خارج شده و بيمار مرخص ميشود .پزشک ممکن است داروهاي بالک کنند و  aو مسکنهاي
ادراري همچون پيريديوم براي شما تجويز کند.
عوارض براکي تراپي عبارتند از :تحريک و التهاب مثانه (شايع) احتباس ادرار (ناشايع و اغلب بعد از چند ماه بر طرف
ميشود) ،صدمه به مخاط روده (ناشايع) و ناتواني جنسي ( 20تا  %59بيماران)
درمان با اشعه خارجی
شتاب دهنده خطي لولهاي است که در آن الکترون تزريق ميشود و بر روي امواج راديويي شتاب ميگيرد و به سمت
يک هدف هدايت ميشوند اين هدف انرژي الکترونها را به اشعه  Xو يا نور نامرئي (فتون) تبديل ميکند.
انرژي توليد شده با اين روش بسيار بيشتر از انرژي توليد شد به وسيله کبالت و ساير ايزوتوپهاست .انرژي باالتر نفوذ
بيشتر و درمان مؤثرتر تومورها همانند سرطان پروستات را به دنبال خواهد داشت.

ترسيم نقشه پروستات مرحلهاي مهم در درمان با هر گونه اشعه است .از چندين شعاع اشعه استفاده ميشود تا بيشترين
ميزان اشعه به بافت سرطاني و کمترين اشعه به بافتهاي اطراف مثل مثانه و روده داده شود .از سيتياسکن براي
مشخص کردن محدوده پروستات و بافتهاي اطراف استفاده ميشود.
از صفحات سربي و يا مواد مشابه سرب براي همگرا کردن اشعه و محدود کردن آن در منطقه پروستات ،استفاده ميشود
(اشعه همگرا  )Conformal radiatinبا استفاده از يک سيستم راهنماي کامپيوتري اشعه از سه جهت بر روي پروستات
و تا  1/5سانتيمتر بافت اطراف آن متمرکز مي شود .پروستات ،غدد سمينال وزيکول و بعضي از غدد لنفاوي لگن در
داخل محدوده اشعه قرار ميگيرند.
طول درمان به صورت  30تا  35جلسه روزانه 5 ،روز در هفته به مدت  6تا  7هفته است.
در هر جلسه درمان  180تا  250سانتيگري ) (centi Gery= CGYواحد اندازهگيري اشعه  Xيا راد مستقيماً دريافتي
بايد به  6500تا  7500راد بالغ شود.
مطالعات اخير نشان داده است که با حداقل دوز  7200راد ميزان بهبودي افزايش مييابد ولي در عوض صدمات راست
روده بيشتر ميشود .استفاده از روش همگرا در ميزانهاي باالي اشعه اهميت زيادي دارد تا ميزان صدمه به راست روده
کاهش يابد.
جنبههاي عملی درمان با اشعه
درمان اغلب با شبيه سازي لگن به وسيله دستگاه  Xکامپيوتري براي مشخص کردن محل پروستات جهت اشعه آغاز
ميشود .به علت متفاوت بودن محل دقيق پروستات در افراد ،شبيهسازي لگن و پروستات (به صورت مجازي) الزم است.
سپس نقاطي بر روي شکم عالمتگذاري مي شود تا در مراحل بعدي محل پروستات به راحتي پيدا شود هر بار درمان
حدود  10تا  15دقيقه طول ميکشد که شامل قرار دادن بيمار در وضعيت مناسب و کنترل نيز ميّاشد وگرنه طول زمان
واقعي تابش اشعه حدود  2تا  4دقيقه بوده و کامالً بدون درد است.
از بيمار خواسته ميشود که لباس هاي خود را درآورده و به پشت بر روي دستگاه دراز بکشد تا مراحل تنظيم انجام شود،
مهمترين نکته قرار گرفتن بيمار دقيقاً در محل و موقعيت قبلي است.
بعضي از دستگاه ها از اشعه ليزر مرئي جهت اطمينان از محل صحيح بيمار استفاده ميکنند در طول درمان تکنسين
مربوط از پشت پنجره بيمار را تحت نظر دارد تا از عدم ايجاد هر گونه مشکل اطمينان حاصل کند.
نتایج درمان با اشعه
احتمال شفاي کامل با اشعه شديداً وابسته به مرحله بيماري و درجه بدخيمي آسيبشناسي سرطان در هنگام تشخيص
است .به طور کلي شانس زنده ماندن  10سال بعد از درمان با اشعه حدود  %70و شانس عدم عود سرطان حدود %60
است .بيشترين ميزان موفقيت هنگامي است که  PSAکمتر از  15و نمره گليسون کمتر از  7باشد.
در بيماران با شرايط مناسب شانس بهبود بيشتر از درصدهاي ذکر شده در باالست .بعد از درمان با اشعه  PSAبايد به
زير  1کاهش يافته و در همان سطح باقي بماند .افزايش پيشرونده  PSAبه معناي عود بيماري است .چندين گروه در
آمريکا ،به خصوص در سرطانهاي پيشرفته درمان ترک يبي اشعه خارجي به همراه کاشتن کپسول راديواکتيو را به کار
ميبرند.
اين روش به دليل اين که مقدار زيادتري از اشعه را مي توان به پروستات داد و شانس بهبود را بيشتر کرد جاذبه دارد و
بدي اين روش باال بودن عوارض ناشي ازدرمان به خصوص صدمات به روده است.
تا زمان تا ليف کتاب پيگيري محدودي در رابطه با نتايج درمان با اين روش شده است و چناچه مطالعات بعدي نتايج اين
روش را تأييد کند رواج بيشتري خواهد يافت.
عوارض اشعه خارجی

در هفته اول درمان با اشعه عوارض مشاهده نميشود ،با افزايش ميزان اشعه در هفتههاي بعد به تدريج عوارض شروع
مي شود .خستگي ،احساس ناراحتي در مخرج ،اسهال و احساس دفع ناگهاي ادرار عوارض اصلي هستند.
اين عالئم با دارو قابل کنترل بوده و اغلب تا دو ماه بعد از پايان اشعه بهبود مييابند .احتمال خيلي کمي براي دائمي
شدن عالئم رودهاي مثل اسهال ،وجود خون در مدفوع و يا اشکال در کنترل مدفوع وجود دارد.
اشعه باعث کاهش توان جنسي در  %50موارد ميشود که اين کاهش به تدريج و درطول  1تا  2سال ايجاد ميشود .دليل
اصلي کاهش توان جنسي ،صدمه اشعه به عروق و تنگي آنهاست که باعث کاهش خونرساني به آلت و ضعف نعوظ
ميشود.
اشعه بعد از جراحی
از اشعه بعد از جراحي هنگامي استفاده ميشود که در گزارش بافت شناسي سرطان به خارج از پروستات گسترش يافته
شد .از اشعه هناگمي که بعد از جراحي  PSAشروع به افزايش کند نيز استفاده ميشود.
بعد از جراحي عوارض اشعه خيلي کم است .بيماراني که با افزايش  PSAبعد از جراحي تحت درمان با اشعه قرار ميگيرند
 50%شانس کاهش  PSAبه سطح غيرقابل اندازهگيري دارند.
درمان هورمونی
چارلز هاگينز ) (Charles Hugginsيک کانادايي شاغل در امريکا جايزه نوبل را به واسطه يافتههايش در ارتباط با
درمان هورموني دريافت کرد .در سال  1941او متوجه شد که کاهش سطح هورمونهاي مردانه باعث سرکوب سرطان
پروستات ميشود .از آن زمان تا کنون تحقيقات بر روي درمان هورموني باعث پيشرفتهاي چشمگيري شده است.
هورمون مردانه به دو گروه تقسيم ميشوند تستوسترون ،هورمون مردانهاي که به مقدار فراوان در بدن وجو دارد و به
وسيله بيضهها توليد ميشود .مقدار اندکي از هورمونهاي مردانه با غدد فوق کليوي ساخته ميشود .اين هورمونهاي به
وسيله جريان خون در بدن چرخيده و به داخل سلولها منتشر ميشوند.
بعضي از سلولها از جمله سلولهاي پروستات ،چه خوشخيم و چه بدخيم حاوي دو مولکول حياتي الزم براي عملکرد
اين هورمونها هستند اولين مولکول  5آلفا ردوکتاز  )Reductase) 5است که تستوسترون را به دي هيدروتستوسترون
 testosterone) (DHT= dihydroکه هورموي بسيار قويتر است تبديل ميکند.
اين هورمونها به نوبه خود به دومين مولکول الزم يعني گيرنده هورمون متصل ميشوند .اين مولکول (گيرنده) فقط در
سلول هاي متکي به هورمون مردانه وجود دارد سپس ترکيب گيرنده و هورمون مردانه به داخل هسته سلول وارد شهد و
به  DNAمنتقل ميشود و باعث ايجاد عالمت رشد سلولي ميشوند ،بنابراين هورمونهاي مردانه به عنوان عالمت تحريک
رشد سلولهاي سرطان پروستات عمل ميکنند .هنگامي که هورمونهاي مردانه وجود نداشته باشند رشد اغلب سلولهاي
سرطاني متوقف شده و بسياري از آنها نيز خواهند مرد.
اگر همه داستان همين بود درمان سرطان پروستات به راحتي فقط با کاهش هورمونهاي مردانه ممکن بود ولي متاسفانه
درصد اندکي از سلولهاي سرطاني مقاوم به هورمون بوده و قادر به رشد در غياب تحريک هورموني هستند .شايعترين
درمان سرطان پروستات مقاوم به درمان هورمونی
محدوديت درمان هورموني بازتاب اين واقعيت است که نهايتاً سرطان با سلولهاي بينياز به هورمون مردانه جايگزين
ميشود .گر چه درمان هورموني مدتهاي مديدي بهترني درمان سرطان پروستات بوده است ولي هنگامي که بيماري
مقاوم به هورمون وجود داشته باشد هيچ درماني که طول عمر را افزايش دهد در دسترس نيست .البته تعدادي از درمانها
براي سرطان مقاوم به هورمون وجود دارد که کيفيت زندگي را بهبود ميبخشد.
مهمترين درمان سرطان پروستات مقاوم به هورمون «اشعه نقطهاي» است .اغلب بيماران نقاط دردناک استخواني ناشي
از گسترش سرطان دارند و حدود  %70اين بيماران به يک دوره  1تا  3روزه اشعه به خوبي پاسخ ميدهند و اين درمان

در بيماراني که تعداد محدودي مناطق دردناک دارند بسيار مؤثر است .استفاده از اين روش درمان با اشعه هيچ عارضهاي
به دنبال نخواهد داشت.
در بعضي مواقع تغيير داروي هورموني نيز پاسخ دلخواه ايجاد ميکند با گذشت زمان و جهش در گيرندههاي هورموني
ممکن است داروهاي ضد هورموني به عنوان عامل محرک (و نه پيشگيري کننده) براي سلولهاي سرطاني عمل کنند.
بنابراين اولين قدم در بيماراني که  PSAآنها با وجود سطح پايين تستوسترون در حال افزايش است قطع داروهاي ضد
آندروژن است .بسياري از مواقع با تغيير داروي ضد آندروژن موفقيتهايي نيز به دست ميآيد.
مثالً در بيماراني که با فلوتاميد درمان ميشوند دارو قطع شده و منتظر باال رفتن  PSAميشويم و آنگاه با کلوتاميد
آغاز ميشود .اين بيماران اغلب پاسخ خوبي به اين تغيير ميدهند هر چند اين پاسخ کوتاه مدت است (حدود سه ماه).
ممکن است در بيماراني که به شدت عالمتدار با نقاط متعدد دردناک هستند و يا حال عمومي مساعدي به دليل پيشرفت
سرطان ندارند از شيمي درماني استفاده شود .مؤثرترين رژيم تا زمان تاليف اين کتاب ترکيب داروهاي
ميتوکسانترون) (mitoxantroneو پردنيزولون ) (prednisoloneاست.
اين رژيم دارويي کيفيت زندگي را بهبود ميبخشد (ولي طول عمر را افزايش نميدهد) .ميتوکسانترون عوارض کمي دارد،
پردنيزولون نيز باعث بهبود اشتها و خلق و خو شده و احساس بهبودي را در بيمار ايجاد ميکند .البته پاسخ به اين داروها
چند ماه بيشتر نبوده و باعث افزايش طول عمر نميشود.
ترکيب داروي ديگري که در سرطان مقاوم به هورمون استفاده ميشود ،استراموستين ) Estramustineيا  (emcytو
اتوپوسيد ( Vp16يا  ) Etoposideاست .استراموستين هم يک هورمون زنانه است و هم يک داروي شيمي درماني
(نيتروژن موستارد) .اتوپوسيد نيز يک داروي شيمي درماني است.
هر دوي اين داروها در تقسيم سلولي تداخل مي کنند بر خالف ترکيب ميتوکسانترون و پردنيزولون ،اين ترکيب عوارض
قابل توجهي همچون تهوع ،استفراغ ،خستگي و احتباس مايعات دارد .گر چه اين ترکيب در  %50موارد باعث ايجاد پاسخ
و کاهش  PSAميشود ولي اين پاسخ کوتاه مدت بوه و مدرکي دال بر افزايش طول عمر نيز وجود ندارد.
استرونسيوم )(Strontium
پردینزولون و درمانهاي تجربی
استرونسيوم يک مولکول راديواکتيو است که در استخوان تجمع مييابد .هنگامي که اين ماده به داخل رگ تزريق ميشود
به وسله استخوان جذب شده و اشعه ايجاد شده به وسيله آن باعث کوچک شدن متاستازيهاي دردناک استخواني
ميشود.
اين دارو باعث کاهش درد بيماراني که مبتال به متاستازيهاي متعدد استخواني هستند ميشود ولي طول عمر را افزايش
نميدهد .مهمترين محدوديتهاي اين دارو قيمت باال و ايجاد کمخوني به واسطه سرکوبي توليد گلبولهاي قرمز است.
پردنيزولون اغلب به تنهايي استفاده شده و باعث کاهش  PSAدر يک چهارم بيماران و احساس بهبود در آنها ميشود.
تعدادي از روش هاي تحقيقاتي براي درمان سرطان پروستات پيشرفته در آمريکاي شمالي با استفاده از مواد جديد در
حال انجام است ،ژن درماني ) (gene therapyنيز در حال مطالعه است ولي تاکنون هيچ کدام از اين روشها باعث
افزايش طول عمر بيماران نشده است.
بيماران عالقه مند بايد به جستجو و امتحان داروهاي جديد سرطان پروستات مقاوم به هورمون تشويق شوند .گر چه تا
هنگامي که مدرکي دال بر افزايش طول عمر با استفاده از يکي از اين داروها يافت نشده است بايد مراقب صرف زمان،
کوشش و پول قابل توجه در تعقيب اين درمانها بود.
در حال حاضر فشار فزايندهاي براي بهبود روشهاي درمان سرطان مقاوم به هورمون وجود دارد ولي تاکنون اين هدف
در دسترس قرار نگرفته است .اکنون نکته مهم ايجاد باالترين سطح کيفي زندگي براي بيماران است.
درمانهاي مکمل

لفط درمانهاي مکمل معموالً براي درمانهايي نظير «ماساژ»« ،روشهاي آرامشبخش تايچي» و روشهاي مشابه که
به همراه درمان دارويي اصلي به کار ميروند گفته ميشود .درمانهاي جايگزين به درمانهاي همچون ناتوروپاتي
) ،(naturopathyهوميوپاتي ) ،(homeopathyو درمانهاي مشابه گفته ميشود که هنوز اثر درماني آنها ثابت نشده
است.
آن دسته از درمانهايي تکميلي مفيد هستند که به شما کمک کنند تا راحتتر و قويتر بوده و زندگي خود را بهتر در
کنترل داشته باشيد .گر چه درمانهاي جايگزين نيز به بعضي افراد در ايجاد احساس بهبود کمک ميکنند ولي هميشه
بايد مراقبت درمانهايي که شامل تجويز گياهان دارويي و ديگر مواد طبيعي هستند ،باشيد.
اين واقعيت را در نظر داشته باشيد که داروهاي گياهي که خيلي جاذب مشتري هستند در حقيقت از گياهاني تهيه
شدهاند که داروهاي نسخهاي نيز از آنها تهيه شدهاند .ديگوکسين ) (digoxinکه يک داروي قلبي است از گياه انگشتانه
تهيه ميشود.
تاکسول ) (taxolکه داروي بسي ار مفيد سرطان تخمدان است از درخت سرخدار گرفته ميشود ،وينکريستين
) (vincristineيک داروي سرطان خون از گياه وينکا ) (vincaتهيه ميشود و نهايتاً آسپرين از پوست درخت بيد جدا
شده است .به عبارت ديگر درمانهاي جايگزين چيز اختصاصي در ارتباط با داروهايي که از گياهان جدا ميشوند ،ندارند.
اما تفاوت مهمي بين داروهاي گياهي و داروهاي رايج شيميايي گرفته شده از گياهان است .داروهاي رايج کامالً خالص
شده و قبل از استفاده مطالعات دقيقي روي آنها صورت گرفته و به وسله مراکز خاصي تائيد شدهاند.
تحقيقات اوليه عوارض را کامالً مشخص کرده اند .از آنجايي که ما از امکان ايجاد عوارض جديدي که در مرحله قبل از
فروش تشخيص داده نشدهاند ،خبر داريم از اين رو ساز و کارهايي جهت گزارش عوارض ناشي از دارو وجود دارد تا موارد
جديد نيز به اطالع سايرين برسد.
اين روش کامالً بينقص نيست ولي تمايل به بي خطري کامل بايد با نياز به داروهاي جديد در تعادل باشد تا در روش
درمان بسياري از بيماريها پيشرفت حاصل شود.
مشکالت مربوط به داروهاي گياهي از موارد زير شروع ميشود:
شما نميدانيد که آيا آنچه روي برچسب نوشته شده همان است که در شيشه است؟
شما نميدانيد آنچه که درون شيشه است خالص است؟
چند سال قبل عصاره اشنه دريايي ) (kelpدر ميان مردم به عنوان داروي گياهي بسيار رايج شده بود ،ولي بعداً مشخص
شد که بعضي از اين محصوالت حاوي مقدار قابل توجهي ارسنيک است و موارد متعددي از مسمومين با ارسنيک گزارش
شد عالوه بر اين خطر ايجاد سرطان کبد با مصرف مقدار مشخصي ارسنيک زياد ميشود.
در برخورد با درمانهاي جايگزين مهمترين نکته بيخطري آنهاست .البته شما هميشه بايد اين نکته را در نظر داشته
باشيد که هر چيزي که براي شما مفيد است ممکن است عوارض و خطراتي نيز داشته باشد.
از آنجايي که هيچ گونه قانون حکومتي که سازندههاي داروهاي گياهي را وادار به آزمايش علمي محصوالتشان بکند وجود
ندارد ما به سادگي از عوارض مصرف بسياري از داروهاي گياهي بيخبر ميمانيم.
اين به معناي آن نيست که اين محصوالت به هيچ کس کمک نميکند بلکه بدان معناست که شما به صرف گفتن عدهاي
نميتوانيد اين داروها را بي خطر بدانيد ،در طول ساليان تعدادي از داروهاي گياهي به علت ايجاد عوارض شديد و کشنده
از فروشگاهها جمعآوري شدهاند.
خوشبختانه تعدادي از داروهاي گياهي سرطان پروستات مورد مطالعه قرار گرفته و فايده و بيخطري نسبي آنها ثابت
شده است .شناخته شدهترين اين داروها  Saw palmettoاست .روغن پامچال عصرانه ) (evening primroseنيز در
مواردي براي درمان گرفتگي مرداني که تحت هورمون درماني هستند ،استفاده ميشود .دليل احتمالي مفيد بودن اين
دارو وجود استروژن گياهي در آن است.

تسکين درد
کن ترل مؤثر درد نقشي مهم در بيماران مبتال به سرطان مقاوم به هورمون دارد واغلب همراه انکي تخدير نيز است .سه
اصل کنترل مؤثر درد عبارتند از:
 -1استفاده از مرفينهاي طوالني اثر و يا داروهاي مشابه براي جلوگيري از حمالت درد.
 -2استفاده از داروهاي کوتاه اثر بصورت بين وعدهاي جهت کنترل دردهاي اتفاقي
 -3درمان يبوست با کمک مسهلها و نرم کنندههاي مدفوع
بنابراين يک بيمار مبتال به سرطان مقاوم به هورمون گسترش يافته به استخوان که دردهاي متوسط تا شديدي را تجربه
ميکند بهتر است با يک مرفين طوالني اثر به ميزان  15تا  60ميليگرم هر  8تا  12ساعت ،يک ضد التهاب غير
استروئيدي همانند بروفن 2 ،Percocet ،تا  4قرص هر  6ساعت براي دردهاي غيراختصاصي ،يک نرم کننده مدفوع و
يک ملين قوي درمان شود .اين داروها بصورت کامالً قابل توجهي کيفيت زندگي مبتاليان به اين دردها را بهبود ميبخشند.
فوریتها
مهمترين فوريتي که يک بيمار مبتال به سرطان پروستات مقاوم به هورمون با آن روبرو ميشو فشار روي نخاع است .اين
وضعيت وقتي ايجاد ميشود که يک متاستاز مهرههاي کمري بر روي نخاع فشار وارد کند.
بيمارني که متاستازهاي بزرگ ستون فقرات و يا درد کمري ناشي از متاستاز دارند معرض خطر فشرده شدن نخاع قرار
دارند .البته اين بيماران ممکن است قبالً دردهاي خفيف کمري نيز داشته باشند .هنگامي که فشار نخاعي اتفاق ميافتد
بسيار دردناک و جدي است.
بيمار مي تواند با اشعه به محل و يا جراحي درمان شود .البته اين يک اورژانس واقعي بوده و درمان بايد در عرض چند
ساعت آغاز شود ولي حتي با وجود درمان سريع تعدادي براي هميشه فلج ميشوند.
مشکل دوم احتباس ادراري (بند آمدن ادرار) و يا خونريزي از آلت در سرطانهاي پيشرفته موضعي است .اين عوارض
اغلب با کمک تراشيدن بافت انسدادي و يا خونريزي کننده پروستات از راه مجرا بر طرف ميشود .اشعه هم در صورت
عدم استفاده قبلي مفيد است.
زندگی همراه با سرطان
سرطان بر روي ذهن نيز همانند جسم اثر ميگذارد ،دانستن ابتال به سرطان باعث حس تنهايي و مجموعهاي از تعارضهاي
دروني ميشود .حس عدم اطمينان به آينده در بيماران بوجود ميآيد که خود را با تمايالت دو قطبي همچون نااميدي و
اميد ،ترس و اعتماد ،خشم و انسانيت آشکار ميکند .بيماران نيز با روشهاي گوناگون با اين شرياط تطابق حاصل ميکند.
بيماران در زمان سازش پيدا کردن با تشخيص بيماري از مراحل گوناگوني گذر ميکنند که دقيقاً مشابه برخورد با غم از
دست دادن نزديکان است.
واکنش اوليه عدم باور تشخيص صحيح است .اکثر بيماران خشمگينانه ميپرسند «چرا من؟ » نهايتاً اغلب بيماران
تشخيص صحيح را مبني بر ابتال به سرطان پروستات ميپذيرند.
اين پذيرش به آنها اجازه ميدهد تا با گرفتاري ناشي از سرطان کنار بيايند .فرايند «ناباوري ،انکار ،خشم و پذيرش» تا
هنگامي که با پيگيري درمان صحيح تداخل نکند ،بيخطر و سالم است.
بيماران از تکنيکهاي متفاوتي براي تطابق با سرطان استفاده ميکنند که در زير چهار تا از مهمترين آنها ذکر ميشود.
تقسيم اطالعات با خانواده دوستان
دور نگاه داشتن خانواده و دوستان نزديک از اطالع سرطان کار مشکلي است .در اکثر مواقع تقسيم دانستههايتان در
رابطه با بيماري با ديگران عالوه بر اينکه به شما کمک ميکند تا با شرايط تطابق حاصل کنيد به ديگران نيز اجازه ميدهد
تا شما را حمايت کنند .مخفي کاري لزوماً بهترين روش نيست ،البته بهتر است جزئيات را از کودکان ،افراد مسن و
حساس پنهان کرد.

پنهان کردن تشخيص از بيمار به وسيله افراد خانواده نيز اشتباه است .در اکثر موارد بهتر است بيماران از تشخيص و
پيشآگهي بيماري مطلع شوند ،در غير اين صورت بيمار از خانواده جدا افتاده و روابطش خسته کننده و دروغين خواهد
شد و نهايتاً بيمار احساس صدمه ،آزردگي و خشم خواهد کرد .گر چه عاقبت اکثر مردان با سرطان پروستات کنار ميآيند
ولي تقسيم اين تجربه با خانواده بسيار مهم و کمک کننده است.
شما بايد فرزندانتان را نيز وارد جريان کنيد .بيپردگي در رابطه با شرايط به کودکانتان اين شانس را ميدهد تا در رابطه
با آن صحبت کرده سؤاالتشان را مطرح و احساسشان را بيان کنند .اگر بيماري منجر به اختالل در خانواده شود ،اين مهم
است که فرزندان دليل آن را بدانند تا خود را مسئول و مقصر در اين اختالل ندانند.
گروههاي حامی
تعداد زيادي از گروه هاي حامي سرطان پروستات در سرتاسر کانادا وجود دارند .اين گروهها از بيماران مبتال به سرطان
پروستات تشکيل شده و به وسليه افراد متبحر در هر منطقه حمايت ميشوند .همايش گروههاي حمايتي اين فرصت را
به بيماران ميدهد تا جربياتشان را با يکديگر به اشتراک بگذارند.
بحث در رابطه با تجربه اي که ديگران نيز در مسير آن هستند ،بسيار راحت است .اغلب مواقع اعضا اين گروهها ايدهها و
نظريات مفديي دارند .عضويت در اين گروهها ميتواند به شم ا حس کنترل اختيار و رضايت ناشي از کمک به ديگران
بدهد.
گروههاي حمايتي به شما کمک ميکنند تا با پزشک و ديگر اعضا تيم مراقبتي به صورت کامالً فعال مشارکت کنيد .آنها
به شما نشان خواهند داد تا چگونه يکي از اعضا تيم را به عنوان رهبر و يا سر گروه انتخاب کنيد.
اين فرد ممکن است ،پزشک ،ارولوژيست و يا انکلوژيست باشد .اين شخص بايد هميشه در دسترس بوده و شما در
قسمتهاي مختلف بهداشتي -درماني راهنمايي کند شما بايد براي مشارکت در تصميمگيري آماده شويد.
عوض کردن پزشك
درمان سرطان پروستات براي شما و پزشکتان وقت گير و مشکل است .ارتباط خوب پزشک و بيمار حياتي است ،هر چند
در بعضي موارد اين ارتباط وجود ندارد .تعداد محدودي از پزشکان فاقد هنر برقراري ارتباط هستند عده اي توانايي
همراهي با بيمار را ندارند و بعضي نيز بيش از اندازه نگران وقت هستند.
بعضي موقع شما با پزشکتان جور نيستيد اگر چنين احساسي داريد و يا اعتمادتان به پزشک از بين رفته است ،بهتر است
پزشک خود را عوض کنيد .بعضي مواقع نيز پزشک خانوادگش شما را به متخصص ديگري ارجاع ميدهد.
البته تغيير پزشک نبايد به آساني صورت گيرد و اغلب بيان عدم رضايت شما به مسوول مراقبت شما براي بهبود رفتار او
کافي است .همچنين بهتر است به خاطر داشته باشيد که پزشک شما نيز يک انسان است و نه يک قديس و هيچ پزشکي
نميتواند به شما قول بهشت و يا زمين را بدهد.
خوش بينی کليد درمان است
حفظ اميد واجب است .اميد به شما توانايي رواني انطباق با نيازهاي تشخيصي و درماني را ميدهد .اميد براي رشد و
تعالي الزم است .اين بر مبناي اين ايده است که همه چيز عليرغم موقعيت موجود بهبود مييابد .اعضاي خانواده ميتوانند
به شما در پرورش حس اميد با کمک به ايجاد اهداف واقعي ياري دهند و برايتان عشق و حمايت به ارمغان آورند.
تحقيق و آینده
متأسفانه تحقيق در مورد سرطان پروستات تا همين اواخر به واسطه کمبود بودجه و منابع مالي مورد غفلت واقع شده
بود .در کانادا سرطان سينه که همان تعداد بيمار را مبتال کرده و همان ميزان مرگ را سالينه به دنبال دارد 35 ،برابر
سرطان پروستات بودجه تحقيقاتي را در سالهاي گذشته به خود اختصاص داده بود.

البته اين وضعيت در حال تغيير است .حکومتها متوجه شدهاند که تحقيق در اربتطا با داليل درما و جلوگيري از سرطان
پروستات در اولويت قرار دارد و به همين سبب منابع جديد مالي را فراهم کردند .انجمنهاي جديد (در کانادا انجمن
تحقيقات سرطان پروستات و در امريکا  )CAPCUREپديد آمند تا در تأمين بودجه تحقيقات کمک کنند.
اين تحقيقات به احتمال زياد باعث بهبود روشهاي برخورد با بيماري خواهد شد .اين بهبودي احتماالً در زمينههاي زير
خواهد بود:
پيشگيري :بايد رژيم مناسب پيشگيري از بيماري که ترکيبي از غذا ،مواد مغذي و ويتامينها ،کشف شود.
غربالگري :بايد ميزاني که غربالگري در کاهش ميزان مرگ و مير مؤثر است ،به روشني مشخص شود.
نشانگرهاي مولکولی :بايد امکان پيشبيني اينکه کدام سرطان خطرناک بوده و نياز به درمان تهاجميتري دارد و کدام
را ميتوان محافظهکارانه درمان کرد ،بر اساس الگوي مولکولي سرطان فراهم شود.
تجزیه و تحليل ژنتيك :اين روش به يافتن ژنهايي که در ايجاد و پيشرفت سرطان پروستات دخيل هستند و بيماراني
که در معرض خطرند مخصوصاً در خانوادههايي که سابقه قوي سرطان پروستات دارند ،کمک ميکند.
درمان ترکيبی :مشخص شود که ترکيب معيني از درمانهاي مختلف باعث بهبود پيش آگهي معيني از درمانهاي
مختلف باعث بهبود پيشآگهي مي شود .مثالً ترکيب درمان هورموني و اشعه بعد از جراحي ،برداشت بافت سلولي به کمک
جراحي و سپس ژن درماني ،ترکيب اشعه و درمان ميکروويو ) (Micro waveو هورمون.
ژن درمانی :استفاده از ژنهايي که به صورت مصنوعي ساخته شده و عليه هدفهاي خاصي جهت داده شدهاند ،نويد
انقالبي در درمان سرطان را ميدهد.
درمانهاي بهتر براي سرطان مقاوم به هورمون :ممکن است شامل داروهاي شيمي درماني جديد ،ژندرماني و
محرکهاي تمايز بافتي شود.
مطمئناً محدوده کار در  10تا  20سال آينده بسيار متفاوت خواهد بود .درمانها مؤثرتر و با عوارض کمتر خواهد شد ،از
جراحي فقط در برداشتن بافت جهت ژندرماني استفاده خواهد شد و نه براي درمان.
بيماران بيشتري با عوارض کمتر بهبود خواهند يافت .بيماراني که شفا نيافتهاند به درمانهاي مؤثر با پايه ژن دست
خواهند يافت و اقدامهايي پيشگيري کننده از تعداد بيماران و مرگ و مير خواهد کاست.
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