هوالشافي
راهنماي بيماران شناخت سرطان پروستات

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
مقدمه اي بر پروستات :
شما احتماالً به اين علت اين كتاب را مطالعه مي كنيد كه دچار م شكالت مربوط به پرو ستات ه ستيد  .اين كتابچه مي تواند
پاسخگوي پرسش هاي شما در مورد تغييراتي باشد كه با افزايش سن در پروستات روي مي دهند  ،مثالً :
 تغييرات شايع پروستات چيست ؟ اين تغييرات چگونه درمان مي شوند ؟ من چه چيزهايي در مورد تست هاي مربوط به تغييرات پروستات از جمله سرطان  ،بايد بدانم ؟اين كتابچه اطالعاتي پايه راجع به تغييرات شايع پرو ستات در اختيار شما قرار مي دهد  .در صورت نياز به ت صميم گيري در
مورد درمان سرطان پروستات مي توانيد به ساير منابع موجود مراجعه كنيد .
پروستات چيست ؟
پروستات غده اي كوچك در مردان است  .اين غده بخشي از دستگاه تناسلي مردان به شمار مي رود .
 پروستات تقريب ًا به شكل و اندازه گردو است  .اين عضو در پائين لگن  ،زير مثانه و درست جلوي ركتوم قرار دارد  .پروستاتبه ت شكيل مايع مني (مايعي شيري رنگ كه ا سپرم را هنگام انزال از بي ضه ها از طريق آلت تنا سلي حمل مي كند) كمك مي
كند .
پروستات بخش هايي از پيشابراه را در بر مي گيرد ( ،لوله اي كه ادرار را در طول آلت تناسلي از مثانه خارج مي كند )
با افزایش سن پروستات چه تغييراتی می كند ؟
غده پروستات لوله اي كه ادرار از ان عبور مي كند (پيشابراه) را در برگفته است  .اين مسئله مي تواند علت مشكالتي باشد كه
با افزايش سن روي مي دهند زيرا :
 با افزايش سن پروستات بزرگ تر مي شود و ممكن است پيشابراه را تحت فشار قرار دهد . پروستات ممكن است در اثر تومور بزرگ تر شود .اين تغييرات با يك عفونت باعث اختالل در عبور ادرار مي شوووند  .گاه مردان در دهه  30تا  40زندگي دچار اين عاليم ادراري
مي شود به پز شك مراجعه مي كنند  .در ساير افراد ممكن ا ست تا سنين باالتر عاليم ظاهر ن شوند چنانچه هرگونه عالمت
ادراري داشتيد حتماً به پزشك مراجعه كنيد .
در صورت وجود هر يك از عاليم زير به پزشك اطالع دهيد :
 چنانچه در روز با دفعات بيشتري ادرار مي كنيد . نيازفوري به ادرار كردن داريد . جريان ادرارتان كاهش يافته است . هنگام ادرار كردن احساس سوزش مي كنيد . طي شب بايد چندين بار براي ادرار كردن بلند شويد.باید نگران چه نوع تغييراتی در پروستات باشيد ؟
افزايش سن خطر ايجاد مشكالت مربوط به پروستات را در شما افزايش مي دهد  .سه مشكل شايع عبارتند از :
 -عفونت (پروستاتيت)

 بزرگ شدن پروستات ( BPHيا هيپرپالزي خوش خيم پروستات) سرطان پروستاتايجاد هيچ يك از اين ت غييرات منجر به ساير موارد نمي شود  .به عنوان مثال ابتال به پروستات يا بزرگ شدن پروستات شانس
ابتال به سرطان پروستات را در شما افزايش نمي دهد  .عالوه بر اين ممكن است در آن واحد دچار بيش از يكي از اين وضعيت
ها شويد .
بيشتر مردان دچار تغييراتي در پروستات مي شوند كه سرطان نيستند .
آزمايش هاي معمول در بررسي تغييرات پروستات كدامند ؟
وجود يافته هاي غيرطبيعي در هر يك از اين آزمون ها مي تواند به تشخيص كمك كند و در انتخاب گام بعدي مفيد باشد :
 ( – DREمعاينه مقعد با استفاده از انگشت) – آزمون براي لمس پروستات . ( – PSAآنتي ژن ويژه پروستات) – نوعي آزمايش خون . يبوپسي -آزمايشي براي بررسي از نظر وجود سرطانبه انواع آزمون ها در صفحات بعد مراجعه كند .
تغييرات پروستاتي كه سرطان نيستند .
پروستاتيت چيست و چگونه درمان مي شود ؟
پرو ستاتيت نوعي التهاب يا عفونت غده پرو ستات ا ست  .حداقل نيمي از مردان در طول عمر خود دچار پرو ستاتيت مي شوند .
ابووتووال بووه ايوون بوويووموواري خووطوور ابووتووال بووه هوويووچ يووك از بوويووموواري هوواي پووروسووووتووات را افووزايووش
نمي دهد .

عاليم پروستاتيت :
 مشكل در ادرار كردن يا درد حين ادرار كردن نوعي احساس سوزش يا تير كشيدن هنگام ادرار كردن احساس نياز شديد به ادرار كردن در صورتي كه ادرار كمي در مثانه هست . لرز و تب باال كمر درد يا دردهاي مبهم بدني درد در پائين شكم  ،كشاله ران  ،يا پشتاسكروتوم :
 احساس فشار يا درد در مقعد ترشح پيشابراه همراه با حركات روده احساس زق زق كردن در ناحيه تناسلي و مقعد مشكالت جنسي و كاهش غريزه جنسي انسداد ادراري انزال دردناكدرمان  :درمان آنتي بيوتيكي براي مدتي طوالني بهترين درمان در اين نوع ا ست  .درمان  4 ،تا  12هفته طول مي ك شد  .اين
نوع درمان در %60موارد بيماري را برطرف مي كند  .آنتي بيوتيك طوالني مدت با دوز كم در افرادي كه كه عفونت در آنها
باقي مي ماند  ،عفونت را پاك مي كند .
 پروستاتيت مزمن يا سندرم درد مزمن لگني
اين نوع  ،شايع ترين و در عين حال مبهم ترين نوع بيماري است  .در هر سني از اواخر نوجواني تا سنين پيري ديده مي شود .
عاليم آن پس از بهبود دوباره عود مي كند  .ممكن است بيمار در كشاله ران يا ناحيه مثانه احساس درد يا ناراحتي كند .
درمان  :بسوووته به نوع عاليم  ،درمان هاي متفاوتي براي اين نوع از بيماري وجود دارد  .درمان هاي موجود عبارتند از آنتي
بيوتيك و ساير داروها  ،مانند بلوك كننده هاي آلفا داروهاي بلوك كننده آلفا بافت ع ضالني پرو ستات را شل مي كنند تا ادرار
كردن ساده تر شود .

پروستات التهابي بدون عالمت :
در اين حالت بيمار معموالً عالمتي ندارد و هنگام برر سي بيمار از نظر ساير م سائل مانند نازايي يا سرطان پرو ستات ت شخيص
داده مي شود  .در صورت وجود اين مشكل  ،اغلب نتيجه آزمايش  PSAشما باالتر از حد طبيعي خواهد بود  .اين مساله الزاماً
به معناي اين نيست كه شما سرطان داريد .
درمان  :در اين حالت بيمار معموالً براي  4-6هفته آنتي بيوتيك دريافت مي كند و سووپس يك هفته  PSAمجدد از وي چك
مي شود .
بزرگي پروستات يا  BPHچيست ؟
 BPHبه معناي هيپرپالزي خوش خيم پروستات است .
خوش خيم به معناي غير سرطاني ا ست و هيپرپالزي يعني ر شد بيش از حد نتيجه اين ا ست كه پرو ستات بزرگ مي شود .
 PBHربطي به سرطان ندارد و شانس ابتال به سرطان پروستات را در شما افزايش نمي دهد .
علي رغم اين مسئله كه عاليم  BPHو سرطان پروستات ممكن است شبيه هم باشند .
عاليم BPH
عاليم  BPHاغلب پس از سن  50سالگي شروع مي شوند و عبارتند از :
 مشكل در شروع ادرار كردن يا قطره قطره ادرار كردن
 افزايش دفعات ادرار كردن ،به ويژه در طول شب
 احساس عدم تخليه كامل مثانه
 احساس نياز فوري و قوي براي ادرار كردن
 جريان كند يا ضعيف ادرار
 ادرار چندين بار متوقف شده و دوباره شروع مي شود .
 زور زدن هنگام ادرار
در بدترين حالت  PHBمي تواند عوارض زير را ايجاد كند :
 مثانه ضعيف
 جريان برگشتي ادرار كه باعث عفونت در مثانه و كليه ها مي شود .
 انسداد كامل در جريان ادرار
 نارسايي كليه
 PBHاغلب افراد مسوون را مبتال مي كند  .اين حالت عاليم ادراري مشووابه پروسووتاتيت ايجاد مي كند  .در سوون  60سووالگي
بسياري از مردان عاليم  PBHرا دارند  .در سن  70سالگي تقريباً تمام مردان دچار درجاتي از بزرگي پروستات هستند .
پرو ستات در ابتدا به اندازه يك گردو ا ست در سن حدود  40سالگي اين غده كمي بزرگ مي شود و اندازه اي در حد زردآلو
دارد  .در سن  60سالگي  ،اندازه آن ممكن است در حد يك ليمو باشد .
بزرگ شدن پرو ستات جزئي از روند طبيعي پير شدن ا ست و به تدريج به مثانه و پي شابراه ف شار وارد مي كند  .اين م سئله مي
تواند جريان ادرار را كند يا مسدود كند  .با وجود احساس نياز به ادرار كردن در برخي از مردان  ،شروع ادرار ممكن است دشوار
باشد .
پس از شروع جريان ادر ار ،ممكن است متوقف كردن آن براي بيمار سخت باشد  .از طرفي بيمار ممكن است احساس كند مدام
نياز به ادرار كردن دارد يا اينكه طي شب چندين بار با احساس نياز ناگهاني به ادرار كردن بيدار شود .
چند سال طول مي كشد تا عاليم اوليه  BPHبه سمت مشكالت دردسرساز پيشرفت كنند .بروز اين عاليم بايد سرنخي براي
مراجعه به پزشك باشد .
درمان :BPH
تقريباً نيمي از مردان مبتال به  BPHدر نهايت دچار عاليم شوووديدي مي شووووند كه نيز به درمان دارد  BPH .درمان قطعي
ندارد اما با كمك جراحي و داروها اغلب مي توان عاليم بيمار را تسكين داد .

سه راه براي درمان  BPHوجود دارد .
 در مورد انتخاب درمان مناسووب با پزشووك خود صووحبت كنيد  .عاليم ممكن اسووت با گ شووت زمان تغيير كنند  ،بنابراين
هرگونه تغيير را به اطالع پزشك خود برسانيد.
درمان انتظاري :
بيماران با عاليم ضعيف BPHكه اغلب مشكلي براي آنها ايجاد نمي كند  ،اين رويكرد را انتخاب مي كنند .
درمان هاي انتظاري به معناي انجام برر سي هاي ساالنه ا ست  .برر سيها ممكن ا ست شامل  DREو ساير آزمون ها شود .
مشكل ساز شده باشند .
اگر تصميم گرفته ايد با عاليم خود زندگي كنيد  ،پيروي از مراحل زير كمك كننده خواهد بود :
 م يزان نوشيدن مايعات را هنگام عصر محدود كنيد  ،به ويژه نوشيدني هاي حاوي كافئين
 در هر بار ادرار كردن مثانه را تخليه كنيد .
 دفعات ادرار كردن را افزايش مي دهيد .
برخي داروها مي توانند عاليم  BPHرا بدتر كنند  .بنابراين پيش از استفاده از هر نوع دارويي ابتدا پزشك يا دارو ساز مشورت
كنيد  ،از جمله اين داروها عبارتند از :
 داروهاي بدون نسخه سرما خوردگي و ضد سرفه (به ويژه انتي هيستامين ها )
 داروهاي آرام بخش
 داروهاي ضدافسردگي
 داروهاي فشارخون
دارو درماني :
از اوايل دهه  1990تاكنون  ،ميليون ها نفر آمريكايي با عاليم خفيف تا متوسط  ،درمان انتظاري را به جراحي ترجيح داده اند .
داروهاي اصلي مورد استفاده دو دسته اند  :دسته اول عضالت نزديك پروستات را شل مي كنند  ،در حالي كه دسته ديگر غده
پروستات را كوچك مي كنند  .بر اساس مطالعات مصرف هر دو نوع دارو به طور هم زمان ممكن است در جلوگيري از پيشرفت
عاليم  ، BPHموثر عمل كند .
داروهاي بلوك كننده آلفا :
اين داروها با شل كردن ع ضالت مجاور پرو ستات باعث بهبود عاليم مي شود و جريان ادرار را بهتر مي كنند  ،اما روي اندازه
پرو ستات اثر ندارند  .در ب سياري از بيماران  ،دارو ظرف چند روز جريان ادرار را بهتر و عاليم بيمار را برطرف مي كند  .عوارض
جانبي احتمالي عبارتند از گيجي  ،سردرد ،و خستگي .
مهار كننده هاي  – 5آلفادوكتاز
اين دارو كه تحت عنوان فيناسوووترايد سوووايز پروسوووتات را كوچك مي كند  ،با بلوك آنزيمي كه روي هورمون هاي مردانه ،
(ت ستو سترو ن) اثر مي كند و مانع اثر اين هورمون در تقويت ر شد ع ضو مي شود  .با بلوك آنزيم  ،سرعت ر شد كند مي شود .
اين امر به كوچك شدن سايز پروستات كمك كرده  ،ميزان انسداد را كاهش داده و نياز به جراحي را محدود مي كند .
م صرف اين داروها به مدت حداقل  6ماه تا يك سال قادر ا ست جريان ادرار را افزايش و عاليم بيمار تخفيف دهد  .به نظر مي
رسد در بيماران با پروستات بزرگ تر  ،اين دارو بهتر عمل مي كند  .براي جلوگيري از عود عاليم بايد مصرف دارو ادامه دهيد .
اين دارو در درمان طاسي نيز استفاده مي شود  .در درصد كمي از بيماران مي تواند دچار عوارض زير شود :
 كاهش عالقه جنسي
 مشكل در رسيدن به نعوظ يا حفظ آن
 مقدار مايع كمتر در هنگام انزال
بايد توجه داشووت كه اسووتفاده از اين دارو مي تواند سووطح  PSAرا كاهش دهد  .شووواهدي نيز وجود دارد كه اسووتفاده از
فيناسترايد خطر ابتال به سرطان پروستات را كم مي كند  ،اما روشن نيست كه اين دارو خطر مرگ ناشي از سرطان پروستات
را نيز كم مي كند يا نه .

عمل جراحي BPH
در سال هاي گ شته تعداد اعمال جراحي روي پرو ستات كمتر شده ا ست  .اما عمل جراحي به دليل  BPHهمچنان يكي از
شايع ترين عمل هاي جراحي در مردان آمريكايي محسوب مي شود  .زماني از جراحي مي شويد كه عاليم بيمار شديد هستند
يا دارو درماني موثر نبوده است .
انواع عمل هاي جراحي به شرح زير هستند :
( TURP رزكسيون پروستات از طريق پيشابراه)  :شايع ترين عمل جراحي مورد استفاده در  BPHاست  .نود در صد كل
موارد جراحي  BPHرا شامل مي شود  .اين عمل حدود  90دقيقه به طول مي انجامد  .پزشك وسيله اي را به پيشابراه وارد و
بافت اضووافي پروسووتات را خارج مي كند  .براي بي حس كردن ناحيه از بلوك نخاعي اسووتفاده مي شووود  .بافت حاصوول براي
بررسي از نظر سرطان پروستات به آزمايشگاه فرستاده مي شود .
 TURPدر كل از دو نوع خطر ديگر كه در ساير انواع جراحي هاي پروستات ديده مي شود ،جلوگيري مي كند :
 بي اختياري ادرار (ناتواني در نگه داشتن ادرار) ناتواني جنسي (ناتواني در ايجاد نعوظ)دوره بهبود درم ورد  TURPبسيار كوتاه تر است .
( TURP برش پروستات از طريق پيشابراه) :مشابه  TURPاست  .اين روش در مورد بزرگي خفيف پروستات استفاده مي
شود  .جراح يك تا دو برش در پروستات مي دهد  .با اين كار  ،بدون خارج كردن پروستات  ،فشار برطرف مي شود  .خطر بروز
عوارض جانبي در اين روش پايين است  .همانند  ، TURPدر اين روش با اتساع پيشابراه ادرار بهتر جريان مي يابد .
( TUNA از بين بردن با سوزن از طريق پي شابراه) :در اين روش با ا ستفاده از امواج بافت راديويي بافت ا ضافي پرو ستات
سوزانده مي شود  .بدين ترتيب ادرار جريان مي يابد و عاليم بيمار برطرف مي شود و احتماالً عوارض جانبي از  TURPكمتر
خواهد بود  .اكثر بيماران براي مدت كوتاهي پس از جراحي براي تخليه ادرار نياز به يك كاتنر دارند .
( TUMT حرارت درماني با ميكروويو از طريق پي شابراه) :در اين روش از ميكروويوهايي كه از يك كاتتر ساطع مي شوند
براي تخريب بافت پرو ستات ا ستفاده مي شود  .از اين روش مي توان در بيماراني ا ستفاده كرد كه به علت ساير بيماري هاي
طبي نبايد در آنها اعمال سنگين انجام شود .
( TUVP تبخير الكتريكي پروستات از طريق پيشابراه) :از جريان الكتريسيته براي تبخير بافت پروستات استفاده مي شود .
 پرو ستاتكتومي باز به اين معنا ست كه جراح از طريق برش در بخش پايين شكم پرو ستات را خارج مي كند  .از اين شيوه
تنها زماني ا ستفاده مي شود كه ان سداد  ،شديد با شد  ،پرو ستات ب سيار بزرگ با شد يا امكان انجام ساير روش ها نبا شد  .بي
حسي عمومي يا موضعي استفاده مي شود و پس از عمل به مدت  3تا  7هفته يك كاتتر ادراري گ اشته مي شود  .خطر ايجاد
عوارض در اين روش ن سبت به درمان طبي باالتر ا ست  .بافت پرو ستات براي برر سي از نظر سرطان به آزماي شگاه فر ستاده مي
شود .
درم ورد گزينه هاي درماني موجود با پزشووك خود مشووورت كنيد و مزايا و خطرات كوتاه مدت و طوالني مدت هر يك از روش
ها را از وي بپرسيد .
سرطان پروستات :
آنچه بايد بدانيد
سرطان پرو ستات به معناي ر شد سلولهاي سرطاني دريافت پرو ستات ا ست  .اين سرطان پس از سرطان پو ست شايع ترين
سرطان در مردان آمريكايي محسوب مي شود .
در مقايسه با س اير سرطان ها  ،سرعت رشد سرطان پروستات آهسته تر است  .تغييرات سلولي ممكن است  20 ، 10 ،يا 30
سال پيش از آغاز عاليم شروع شده باشند  .در نهايت سلولهاي سرطاني قادرند در سرتاسر بدن منتشر شوند (متاستاز بدهند) .
زماني كه بيمار عالمتدار مي شود  ،ممكن است سرطان بسيار پيشرفت كرده باشد .

در سن  50سالگي علي رغم وجود سلول هاي پيش سرطاني يا سرطاني  ،تنها در تعداد كمي از بيماران ممكن ا ست عاليم
سرطان وجود دا شته با شد  .در سن  80سالگي  ،بيش از نيمي از مردان آمريكايي تعدادي سلول سرطاني در پرو ستات خود
دارند .
بي شتر اين سرطان ها هرگز م شكلي ايجاد نمي كنند  .در اين موارد عالمت يا ن شانه اي بروز نمي كنند و در طول زندگي هرگز
تهديدي براي حيات محسوب نمي شوند .
در عمل درصد بسيار كمي از بيماران تحت عنوان سرطان پروستات درمان مي شوند  .بيشتر بيماران دچار سرطان پروستات در
اثر بيماري نمي ميرند .
 حدود  %16مردان آمريكايي در طول زدنگي ممكن است دچار سرطان پروستات شوند.
 هشت درصد موارد عاليم جدي دارند .
 سه درصد در اثر بيماري فوت مي كنند .
عاليم :
سرطان پروستات ممكن است چندين سال بي سر و صدا و آرام باقي بماند  .اين مسئله به آن معناست كه بيشتر مردان مبتال،
هيچ عالمت آشكاري ندارند  .در نهايت زماني كه عاليم ظاهر مي شوند  .ممكن است بسيار شبيه عاليم  BPHباشند :
عاليم سرطان پروستات
 مشكل در ادرار كردن
 احساس نياز فوري و مكرربه ادرار كردن  ،بويژه در طول شب
 جريان ضعيف يا منقطع ادرار
 احساس درد يا سوزش هنگام ادرار
 وجود خون در ادرار يا مانع مني
 انزال دردناك
 درد مبهم دركمر ،ران ها يا لگن
سرطان پروستات مي تواند به غدد لنفاوي لگن منتشر يا در سرتاسر بدن پخش شود  .اين سرطان به انتشار به استخوان تمايل
دارد  ،بنابراين درد استخواني به ويژه كمر درد  ،ممكن است عالمت بيماري باشد .
عوامل خطر
بين خطر عوامل خطر و سوورطان پانكراس ارتباط وجود دارد  ،يك عامل خطر هر چيزي اسووت كه بتواند شووانس ابتال به يك
مشكل يا بيماري را در شما اف زايش دهد  .داشتن يك يا تعداد بيشتري عامل خطر به اين معنانيست كه شما مبتال به سرطان
پروستات خواهيد شد  .اين تنها به اين معناست كه خطر بيماري در شما باالتر است .
 سن  :سن باالي  50سال خطر ابتال به سرطان پروستات را افزايش مي دهد .
 نژاد  :مردان آفريقايي – آمريكايي بيشتر در معرض خطر سرطان پروستات قرار دارند  .بيماري در آنها در سنين پايين تري
شووروع مي شووود و سووريعتر رشوود مي كند  .پس از نژاد آفريقايي – آمريكايي  ،بيماري به ترتيب در مردان سووفيد پوسووت ،
هي سپانيك ها و آمريكايي ها بومي شايع تر ا ست  .نژاد آ سيايي – آمريكايي كمترين خطر ابتال به سرطان پرو ستات را دارند.
مردان ممكن است هر يك از عوامل ديگر خطر سرطان پروستات به غير از نژاد  ،را نيز داشته باشند مثل سن باال  ،رژيم غ ايي
 ،سابقه خواندگي و ...
 سابقه خانوادگی  :خطر سرطان پروستات در مرداني كه پدر يا برادر آنها مبتال به بيماري بوده اند  2تا  3برابر باالتر است
 .به عنوان مثال خطر بيماري در مردي كه سه نفر از خويشاوندان درجه يك وي دچار سرطان پروستات باشند  10برابر بيشتر
است  .هرچه فرد هنگام ابتال به سرطان پروستات جوان تر باشد ،خطر ابتالي اعضاء خانواده وي به سرطان پروستات نيز باالتر
خواهد بود  .به نظر مي ر سد خطر سرطان پرو ستات در مرداني كه مادر يا خواهر انها مبتال به سرطان پ ستان بوده اند  ،كمي
باالتر باشد .

 رژیم غذایی  :به نظر مي رسد خطر سرطان پروستات در مرداني كه رژيم غ ايي پرچرب دارند و ميوه و سبزي كم مصرف
مي كنند  ،باالتر باشد .
پيشگيري از سرطان پروستات:
تحقيقات ملي در جهت پي شگيري از ايجاد سرطان ه ستند .شواهدي وجود دارند كه داروي فينا سترايد ممكن ا ست خطر ابتال
به سرطان پروستات راك م كند  ،اما روشن نيست اين دارو خطر مرگ ناشي از سرطان پروستات را نيز كم مي كند يا نه .
غربالگري سرطان پروستات :
غربالگري به معناي انجام آزمايش از نظر سرطان  ،پيش از اينكه عالمتي وجود دا شته با شد  ،ا ست  .با ا ستفاده از ت ست هاي
غربالگري اغلب مي توان سرطان را در مراحل اوليه تشخيص داد  .اگر سرطان زود تشخيص داده شود  ،احتمال انتشار آن كمتر
ا ست و درم ان آن نيز ا سان تر خواهد بود  .زماني كه عاليم ظاهر مي شوند  ،ممكن ا ست بيماري منتظر شده با شد  .به خاطر
داشته باشيد حتي زماني كه پزشك انجام آزمون غربالگري را به شما پيشنهاد مي كند به معناي وجود سرطان در شما نيست .
تست هاي غربالگري زماني بيشتر كمك كننده خواهند بود كه بتوانند سرطان را در مراحل اوليه تشخيص دهند و شانس مرگ
در اثر سرطان پروستات براي پاسخ به اين پرسش ها هنوز نياز به انجام تحقيقات بيشتري وجود دارد .
 در حال حاضر مطالعات بزرگي در مورد غربالگري سرطان پروستات با شركت هزاران فدر در حال انجام هستند  .مركز ملي
سرطان در حال مطالهع تركيبي از تست  PSAو  DREبه عنوان روشي براي بدست آوردن نتايج دقيق تر است .
 برخي از انواع سوورطان ها هيچ گاه عالمت ايجاد نمي كنند يا تهديدي براي حيات محسوووب نمي شوووند .اگر با اسووتفاده از
غربالگري اين سرطان ها ت شخيص داده شوند  ،مي توان آنها را درمان كرد  .در حال حا ضر رو شن ني ست آيا در مورد مراحل
اوليه سرطان پروستات  ،درمان به بقاي بيشتر بيماران كمكي مي كند يا نه .
با پزشك خود در مورد خطر سرطان پروستات و نياز به انجام آزمون هاي غربالگري مشورت كنيد .
مشورت با پزشك :
پزشكان و كاركنان بهداشتي متفاوتي روي سالمت پروستات كار ميك نند  .اين افراد قادرند به شما كمك كنند تا بهترين
درمان را پيدا كنيد  ،به سواالت شما پاسخ دهند و نگراني هاي شما را برطرف كنند  .اين افراد عبارتند از :
 پزشكان خانواده و متخصصان داخلي
 دستياران پزشكي و پرستاران
 اورولوژيست ها كه در زمينه بيماري هاي دستگاه تناسلي و ادراري مردانه مهارت دارند .
 انكلوژيست هاي متخصص در اورولوژي  ،كه در درمان سرطان هاي دستگاه تناسلي و ادراري مردان مانند سرطان پروستات
مهارت دارند .
 انكولوژژيست ها متخصص در اشعه درماني كه از اشعه درماني براي كشتن سلولهاي سرطاني استفاده مي كند .
 پاتولوژريست ها كه پزشكاني هستند كه با ربرسي سلول ها و بافت ها زيرميكروسكوپ بيماري را تشخيص مي دهند .
در عمل به اين افراد به عنوان مشاوراني كارآمد كه به مراقبت سالمت شما كمك مي كنند  ،نگاه كنيد  .صحبت كردن آزادانه
با پزشك به شما كمك ميك ند مطالب بيشتري راجع به تغييرات ايجاد شده و آزمايشهايي كه انجام خواهد شد ،بياموزيد .
انواع تست ها :
اين آزمايشها اغلب براي بررسي پروستات به كار مي روند :
سابقه پزشكي و عاليم فعلي :
اين مرحله به پزشك كمك ميك ند شرح حال مسائل مربوط به پروستات را از زبان شما بشوند  .از شما در مورد عاليم مدت
آنها و اينكه نحوه زندگي شما تا چه حد تحت تاثير قرار گرفته است  ،سوال خواهد شد  .شرح حال  ،شامل وجود هرنوع عامل
خطر  ،درد  ،تب يا مشكل در ادرار كردن است  .ممكن است نياز باشد يك نمونه ادرار براي آزمايش بدهيد .
معاينه مقعد با استفاده از انگشت :
 DREروش استاندارد بررسي پروستات است  .پزشك پس از پوشيدن دستگش و لوبريكه كردن انگشتان ،پروستات را از
طريق مقعد لمس مي كند  .اين معايته حدود  10-15ثانيه طول مي كشد .

در اين آزمون مسائل زير بررسي مي شوند :
 اندازه  ،قوام و بافت پروستات
 هر نوع ناحيه سفت يا توده اي كه از پروستات فراتر رفته باشد .
 هر نوع دردي كه در اثر لمس يا فشار پروستات ايجاد شود .
با انجام  ، DREپزشك تنها يك سمت پروستات را لمس مي كند  .تست  PSAآزمايش ديگري براي بررسي پروستات است .
تست ( PSAآنتي ژن اختصاصي پروستات)
 PSAنوعي پروتئين اسووووت كه به وسوووي له سووولول هاي طبيعي و سووولول هاي سووور طان پروسووو تات سوووواخ ته
مي شوند  .اين پروتئين در خون وجود دارد و مي توان سطح آن را در خون اندازه گرفت  .از  PSAاغلب براي پيگيري مردان
پس از درمان سرطان پرو ستات ا ستفاده مي شود  .در حال حا ضر دان شمندان در حال مطالعه روي اين م سئله ه ستند كه آيا
تشخيص زودرس سرطان خطر مرگ ناشي از سرطان پروستات را كم مي كند يا نه .
سطح  PSAدر سرطان پرو ستات افزايش مي يابد اما سطح باالي  PSAدليل وجود سرطان ني ست  .علل ديگري نيز سطح
 PSAافزايش مي دهند و نتيجه آن را به طور كاذب مثبت مي كنند  .اين موارد عبارتند از  :ابتال به  BPHيا پروسووتاتيت  ،يا
آ سيب غده به هر ترتيبي (دوچرخه سواري يا موتور سواري  ،انجام  ، DREارگا سم ظرف  24ساعت گ شته و بيوپ سي يا
جراحي پروتات مي توانند به پروستات آسيب برسانند)  .همچنين برخي از غدد پروستات به طور طبيعي  PSAبيشتري ترشح
مي كنند  .سطح  PSAبا افزايش سن بيشتر مي شود  .مردان با نژاد آفريقايي – آمريكايي نسبت به ساير نژادها سطح PSA
باالتري دارند .
در حال حاضر محققان در حال مطالعه روي موارد زير هستند :
 توانايي تست  PSAدر افتراق مسائل خوش خيم پروستات از بيماري هاي بدخيم
 اگر سطح  PSAفرد بسيار باال باشد  ،بهترين اقدام ممكن چه خواهد بود .
در حال حاضر پزشكان از  PSAبراي تعيين نياز به انجام پيگيري هاي بيشتر استفاده ميك نند .
تفسير نتايج : PSA
سطح  PSAبرحسب واحد موجود در حجم مايع مورد آزمايش سنجيده مي شود  .پزشكان اغلب از عدد  4نانوگرام ( )4 ngيا
باالتر براي انجام آزمايشهاي بيشتر مانند بيوپسي استفاده مي كنند .
ممكن ا ست پز شك سرعت  PSAرا تحت نظر دا شته با شد ،اين ا صطالح به معناي توجه به ميزان تغييرات سطح  PSAدر
طول زمان ا ست  .افزايش سريع در سطح  PSAممكن ا ست به نفع وجود سرطان با شد  .اگر سطح  PSAدر حد خفيف
افزايش يابد  ،مي توان سطح  PSAرا بر اساس برنامه زماني چك كرد و به دنبال هر نوع تغيير در سرعت  PSAبود .
بيوپسي پروستات :
اگر نتايج آزمايش ها يا عاليم شما به نفع سرطان با شد  ،پز شك ممكن ا ست براي انجام بيوپ سي شما را به يك متخ صص
(اورولوژيست) ارجاع دهد  .بيوپسي معموالً در مطب انجام مي شود .
براي انجام بيوپ سي نمونه كوچكي از بافت به طور م ستقيم از پرو ستات تهيه مي شود پز شك نمونه را از نواحي مختلف غده بر
مي دارد  .اين امر شانس از د ست دادن مناطق كوچك داراي سلول هاي سرطاني را كمتر ميك ند  .مانند ساير سرطان ها
،پزشك تنها با مشاهده سلول ها زير ميكروسكوپ قادر به تشخيص سرطان است .
اكثر مرداني كه پس از معاينه بيوپسي مي شوند ،سرطان ندارد .
هيچ حد سووحرآميزي براي  PSAوجود ندارد كه بتوان گفت كمتر از آن حد  ،فرد هيچ خطري براي سوورطان ندارد يا با وجود
مقادير باالتر از ان بايد بيوپ سي انجام شود  .ت صميم به انجام بيوپ سي نياز به م شورت دقيق با پز شك با توجه به عوامل خطر،
وضعيت سالمت كلي بيمار  ،ميزان نگراني وي از خطر سرطان و مزاياي كشف زودرس ،در كنار توجه به سطح  PSAدارد .
تصميم گيري در مورد تكرار بيوپسي :

آزموني كه به پزشك در تصميم گيري در مرد نياز به تكرار بيوپسي كمك ميك ند  ،سطح  PSAآزاد خون است  .از اين تست
در كسوواني اسووتفاده مي شووود كه سووطح  PSAباالتري دارند  .در اين آزمايش  ،فرم خاصووي از  PSAاندازه گيري مي شووود .
 PSAآزاد با  BPHارتباط دارد و نهسرطان .
 PSAآزاد به صورت درصدي از كل  PSAگزارش مي شود .
 اگر  PSAتوتال و  PSAآزاد هر دو باال باشند  ،بيشتر  BPHمطرح مي شود تا سرطان پروستات .
 اگر  PSAمنظم و باال با شد ولي  PSAآزاد ،باال نبا شد احتمال سرطان پرو ستات بي شتر مي شود  .در اين صورت آزمون
هاي بيشتري بايد انجام شود .
سنجش سطح  PSAآزاد ممكن است در تعيين نوع مشكل پروستات مفيد باشد  ،نتيجه آن مي تواند به عنوان راهنمايي براي
انتخاب درمان صحيح عمل كند  .شما بايد با پز شك خود در مورد عوامل خطر و سطح  PSAآزادتان م شورت كنيد  .در اين
صورت مي توانيد در مورد انجام بيوپسي هاي پيگيري و زمان بندي انجام ان تصميم بگيريد .

بيوپسی مثبت :
ب يوپسي مثبت به معناي وجود سرطان پروستات است  .پاتولوژيست نمونه بيوپسي را از نظر وجود سلول هاي سرطاني بررسي
ميك ند  .به آن نمره گلي سون مي دهد  .نمره گلي سون بين  2تا  10متغير ا ست و عدد آن ميزان حاتمال انت شار تومور را بيان
مي كند  .هر چه نمره حاصل پايين تر باشد  ،احتمال مهاجم بودن تومور و انتشار آن كمتر خواهد بود .
گزينه هاي درماني به مرحله (وسووعت) سوورطان (مراحل درمان بين  1تا  4هسووتند)  ،نمره گليسووون  ،سووطح  PSAو سوون و
و ضعيت سالمت عمومي بيمار ب ستگي دارند  .اين اطالعات را مي توانيد از پز شك خود به د ست آوريد و روي گزارش پاتولوژي
هم ثبت شده اند .
تصووميم گيري در مورد درمان سوورطان پروسووتات يك روند پيچيده اسووت  .بسووياري از بيماران مشوواوره با پزشووك  ،خانواده ،
دوسووتان و بيماران ديگر مبتال به مشووكل مشووابه را مفدي مي دانند  .سووازمان هاي مختلفي وجود دارند كه قادرند اطالعات
بيشتري براي حمايت از شما و خانواده تان در اختيار شما قرار دهند .
تهيه كپي از برگه گزارش پاتولوژي و به همراه دا شتن ان هنگام م شورت با كاركنان شاغل در مراقبت سالمت مي تواند مفيد
باشد  .فهرستي از سواالتي كه مي توانيد از پزشك خود بپرسيد :
 من چه نوع مشكل پروستاتي دارم ؟
 آيا نياز به انجام آزمايشهاي بيشتري است و نتيجه آنها چه كمكي به من خواهد كرد ؟
 اگر درمان انتظاري را انتخاب كنم بايد به دنبال چه نوع تغييري در عاليم خود باشوووم و هر چند وقت يك بار بايد مراجعه
كنم؟
 شما چه نوع درماني را براي مشكل پروستات من توصيه مي كنيد ؟
 آيا در افراد با مشكل مشابه من ،اين درمان موثر بوده است ؟
 چه زماني بايد درمان را شورع كنم و تا چه زماني بايد ادامه دهم ؟
 آيا نياز به دارو دارم و بين شروع آن و بهبود عاليم چه مدت فاصله وجود دارد ؟
 عوارض جانبي دارو چيست ؟
 آيا داروهاي ديگر ممكن است با اثر اين دارو مداخله كنند ؟
 در صورت نياز به انجام جراحي  ،مزايا و خطرات آن چيست ؟
 آيا ممكن است در اثر عمل جراحي دچار عارضه اي شوم كه بتواند كيفيت زندگي ام را تحت تاثير قرار دهد ؟
 آيا اين عوارض موقت هستند يا براي هميشه باقي مي مانند؟
 ريكا.ري پس از عمل جراحي چه قدر طول مي كشد ؟
 آيا قادر خواهم بود به طور كامل به وضعيت طبيعي بازگردم ؟
 اين عمل زندگي جنسي من را تا چه حد تحت تاثير قرار مي دهد ؟
 با چه فوا صلي بايد به پز شك مراجعه كنم ؟ براي اطالعات بي شتر در مورد سرطان پرو ستات مي توانيد به سايت هاي زير
مراجعه كنيد :
www.cancer.gov
www. cdc.gov/cancer/prostate
www.medicare.gov
www.niddk.nih.gov
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