
 

  یهوالشاف

 عالئم سرطان پروستات 

 

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

 

ر مثانه و درست در مقابل ین غده در عمق لگن ف در زیباشد که تنها در مردان وجود دارد . ا یشکل م ییگردو یپروستات غده ا

نه گر که از یتوسط انگشت معا ین قسمت از غده به راحتین همیدستگاه گوارش ) رکتوم ( قرار گرفته ، بنابرا ییقسمت انته

 باشد .  ینه میق مقعد وارد شده قابل لمس و معایطر

 یت از مجراین غده حمایرد . که ایگ یشود کامال در بر م یرا که از مثانه خارج م یادرار یاز مجرا ین غده قسمتیدر ضمن ا

 باشد .  یاز ورود عفونت به مثانه و برگشت اسپرم به مثانه م یریاسپرم و جلوگ یحاو

 باالتر است ؟ یدر چه کسان یماریوع بین غده دخالت داشته ، شیشدن ا یدر سرطان یچه عوامل

اما وراثت ، نژاد ،  ناشناخته اند . یمارین بیباشد . علل مسبب ا ین سرطان ها در مردان میع تریاز شا یکیسرطان پروستات 

ن یاز خانواده ها بروز ا یرا بر عهده دارند به عنوان مثال در برخ یمسلما نقش عمده ا یه ایتغذ یو فاکتور ها یقه زندگیطر

 ابد . ی یش میزان خطر افزاین تر باشد مییل پایبرخوردار است و هر چه سن آن در افراد فام ییوع باالیاز ش یماریب

شود . سرطان پروستات  یده مید یشتریوع بیاهپوستان با شیان سیز در میع تر است و نیشرفته شایپ یورهادر کش یمارین بیا

 ش سن دارد . یبا افزا یوع آن ارتباط مستقمیسال نادر بوده ، ش 40ر یدر سن ز

 قرار دارند ؟ یمارین بیدر معرض خطر ا یچه کسان یبه طور کل

 سال . 50 یه مردان باالی.کل1

 کنند .  یپر چرب مصرف م ییم غذایکه رژ ین.مردا2

  یمارین بیمثبت ا یلی.مردان با سابقه فام3

 گردد ( یسک میش ریگار ) موجب افزای.س4

 دارد ؟ ییسرطان پروستات چه عالئم و نشانه ها

 کند .  یجاد نمیا یه عالئمیتواند بدون عالمت باشد و معموال در مراحل اول یسرطان پروستات م

 شود : یجاد میماران ایاز ب یکه در بعض یتمالعالئم اح

 بخصوص در شب  ادرار.تکرار 1

 کردن  ادرارن ی.احساس سوزش ح2

  یع منیا مای ادرار.وجود خون در 3

 ه کامل مثانه ی.احساس عدم تخل4

  ی.احتباس ادرار5

 کردن دردناک  ادرارا ی.انزال 6

  ادرار یاز به دفع اورژانسی.احساس ن7



 آن  یادر انته ادرارشدن .قطره قطره 8

 کردن  ادرارکردن و شروع مشکل در  ادرارن ی.زور زدن ح9

 ) کاهش فشار و قطره ادرار ( یا منقطع ادراریف یان ضعی.جر10

شرفته شده و یپ یماریکه ب یزمان یاستخوان یرانها البته قسمت ها یفوقان ین کمر ، لگن و قسمت هاییدر پا یا سفتی.درد 11

 باشد .  یم یعیمت شاابد عالیانتشار 

ز ممکن است یم پروستات نیا بزرگ شدن خوش خیک از موارد عفونت ، التهاب ید که عالئم مذکور در هر یتوجه داشته باش

 رد . یصورت گ یشتریب یها یابینه شود و ارزید توسط پزشک معایمار باین عالئم بیجاد شود پس در صورت مشاهده ایا

 د انجام گردد ؟یبا یو در چه زمان یوستات در چه کسانان پرطجهت کشف سر یابیماریب

 رد :ید به صورت ساالنه صورت گیبا یابیماریالزم جهت ب یها یابیر ارزیط زیه مردان با شرایدر کل

 سال  80ر یسال و ز 50 یه مردان باالی.کل1

ک یشان نزدیا دو نفر از خویبرادر و پدر  یاز سرطان پروستات دارند ) ابتال یقو یلیسال که سابقه فام 40 یه مردان باالی.کل2

) 

 رد ؟یگ یاست و چگونه انجام م یجهت کشف سرطان پروستات شامل چه موارد یابیماریب

 ل شده است :یپروستات از دو قسمت تشک یابیارز

1.(DRE) Digital Rectal exam 

در لمس  یر بردن انگشت به داخل مقعد سعدن دستکش و ژل زدن به انگشتان ، با فوینه پزشک پس از پوشین معایا یدر ط

دستگاه گوارش قرار داد که اتفاقا  ییت انتهاماز پروستات در مقابل قس یپروستات دارد . همان طور که قبال شرح داده شد قسمت

 باشد .  یم ینه قابل لمس و بررسین معایبا ا یرند و به خوبیگ ین محل نشات میپروستات از ا یشتر سرطان هایب

 انگر وجود سرطان پروستات باشد . یتواند ب ین محل میدر ا یه سفتیگونه ناحهر 

 ییقسمت ها یه موارد سرطان پروستات کشف نخواهد شد ، چرا که ممکن است در مواردینه کلین معایواضح است که تنها با ا

نه نرمال به نظر برسد . در هر یو معا ار کوچک بودهیعات بسیز ضایا سایر باشد و یستند درگیاز غده که با انگشت قابل لمس ن

 گرداند .  یرا الزم م یشتریب یها یابیر نرمال ارزیا مورد غیصورت لمس هر گونه توده و 

سرطان پروستات  یش براین آزمای( اPSAپروستات ) یژن اختصاص یآنت» به نام  یزان عاملیم یریاندازه گ یش خون برای.آزما2

م پروستات هم یخوش خ یز موارد بزرگ شدگیو ن یادرار یمبتال به سرطان پروستات و مجارماران ینبوده و در ب یاختصاص

 ابد . ی یش میافزا

را رد  یماریر نرمال آن در خون ، بیست . همان طور که مقادیسرطان پروستات ن ین ماده در خون به معنایا یزان باالیپس م

کنند ، مثال  یاستفاده م یخاص یش از روش هاین آزمایت ایو حساسباال بردن دقت  ین جهت پزشکان برایکند . به هم ینم

 یا در مواردیشود ،  یاستفاده م یگریش در زمان دیباال باشد از تکرار آزما ین ماده در خون فقط مختصریکه سطح ا یدر صورت

در سال  یسینانو گرم در س 7/0ش از ین ماده بیشود مثال اگر ا یم یریاندازه گ ینیش آن در زمان معین ماده و سرعت افزایا

 گردد .  یاز پروستات است ، آماده م یکه نمونه بردار یمار جهت انجام اقدام بعدیابد مشکوک به سرطان بوده و بیش یافزا

 یرینه توسط پزشک و اندازه گیاز معا یبیسرطان پروستات هنوز مورد بحث است اما آنچه مسلم است ترک یابیمار یدر کل ب

 باشد .  یپروستات ، روش م یختصاصژن ا یآنت



ش خون یپروستات در آزما یژن اختصاص یر نرمال آنتیر غیا مقادینه و یبودن لمس پروستات در معا یعیر طبیدر صورت غ

م یمار تصمینه بیشتر با توجه به شرح حال و معایب یها یابیو ارز یدر مورد اقدامات بعد یادرار یه و مجاریپزشک متخصص کل

شود و  یکه به داخل مقعد فرستاده م یق لوله نازکیاز پروستات از طر یشتر شامل سونو گرافیب یها ید . بررسینما یم یریگ

 باشد .  یره میاز پروستات و غ یسوزن یها یا نمونه برداری

 درمان 

 یعمر مورد انتظار برا که تومور در آن قرار دارد ، طول یدرمان مورد استفاده در سرطان پروستات بسته به مرحله و درجه ا

 باشد .  ید پزشک متفاوت میمار ، عوارض مرتبط با هر درمان و صالح دیب

نه یزم یها یماریمار باال بوده بیکه سن ب یدارد عده ا یمتعدد ینه ایزم یها یماریمار باال بوده بیکه سن ب یمثال در موارد

گر یاست که درمان ها د ین در حالیکنند . ا یه میمار را توصیق بیاز محققان تحت نظر گرفتن دق یدارد عده ا یمتعدد یا

 باشد .  یره میو غ یو لوژیشامل برداشت کامل پروستات ، راد

سک یگفته شده در افراد با ر یبه روش ها یابیماریق بیاست از طر یمارین بیص به موقع و زود هنگام ایآنچه مهم است تشخ

 شود .  یجاد عالئم شرح داده شده حاصل میز مراجعه به پزشک در صورت ایباال و ن

 نکته مهم 

 باشد .  یشود قابل کنترل و درمان م یص داده میه تشخیکه در مراحل اول یسرطان پروستات در صورت

 ست ؟یاز ابتال به سرطان پروستات چ یریمناسب جهت جلوگ ییم غذایرژ

 یادیپر چرب ز یدهد . پس از مصرف غذاها یش میافزا یادیرا تا حد ز یمارین بیپر چرب خطر ابتال به ا ییم غذایاوال رژ

 شود .  یخود دار

د یموثر و مف یمارین بیاز ابتال به ا یریجهت جلوگ یز سس گوچه فرنگیسبز و ن یقات انجام شده مصرف چایا طبق تحقیثان

 باشند .  یم

 

 

 سرطان  یها یفصلنامه دانست منبع مورد استفاده :

 02122056843تلفن  26ره شما 12سال 

 

 

 

 


