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 سرطان پروستات 
 

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

پروستات يكي از اعضاي ويژه مردان است. كه به اندازه گردو بوده و پايين تر از مثانه در لگن قرار گرفته است. 

ادراري آقايان را احاطه مي كند. وظيفه ترشتتد در زمان انلار را ربراه ماي  پروستتتات قتتتبت ابتدايي م راي 

 مني به عهده دارد. 

 سرطان پروستات چيست؟ 

 اين سرطان ناشي از رشد سري  

 سلولهاي بدخيم در داخل پروستات است. اين سرطان در مراحل اوليه بدون عالمت است. 

ستا     · شدن پرو شي از بلرگ  ست كه با عالئم كارش قطر ادرار، تكرار ادرار، قطره قطره عالئم اوليه نا ت ا

آمدن در انتها ادرار و زور زياد براي شتتترود ادرار بروز مي كند. اين عالئم مهتتتابه بلرگي خو  خيم 

 پروستات است.

ستخواني، باال رفتن    · ساير نقاط بدن عالئبي مانند درد ا سرطان به  ست اندازي  هرفته: پس از د عالئم پي

 اوره خون، كم خوني، كارش وزن و شكتتگي استخوان اي اد مي شود. 

ستات با ان ام آزمايش  سرطان پرو هخيص زود رنگام  ساالنه از  psaت سالگي به بعد امكان  40خون و معاينه 

سازد.  ستات را مبكن مي  سرطان پرو هه كن نبودن  هخيص زود رنگام، درمان به موق ، ري شد. ت پذير مي با

 ي پروستات از طريق مقعد صورت مي گيرد. ستات توسط پلشك و با معاينهمعاينه پرو

 در صورتي كه معاينه پروستات مهكوك باشد الزم است از پروستات نبونه برداري شود. 

 درمان: 

 انتخاب درمان براساس ميلان پيهرفت سرطان است. 

هه كني بيباري و درمان ق ستات ردف درمان ري سرطان محدود به پرو صورت در  ست و با دو رو   طعي آن ا

 مي گيرد: 

 جراحي     ·

 اشعه درماني      ·

ستتالگي بايد ستتاالنه توستتط پلشتتك براي تهتتخيص زود رنگام  50مردان پس از 

 بدرند. PSAسرطان پروستات معاينه شده و ازمايش 

ولي آن را كامالً از بين نبي برد، بنابراين در سرطان پيهرفته ردف درمان توقف رشد سلور راي سرطاني است 

 احتبار عود بيباري پس از چند سار وجود دارد.

ست با تهاجم به بافت راي سرطان بيضه چيست؟  سلولهاي بيضه در مردان كه مبكن ا به افلايش غيرطبيعي 

تلف مردان، مانند اطراف ربراه شود را سرطان بيضه مي گويند. اين سرطان در مقايته با ديگر سرطان راي مخ

 سار بيهتر است.  35تا  29پروستات نادر بوده و شيود سني آن بين سنين 

 اولين عالمت سرطان بيضه، وجود توده در بيضه است. 

 عوامل تأثيرگذار در اي اد سرطان بيضه موارد زير است: 

 يهان پايين نيامده است. مرداني كه بيضه را     ·

 مصرف داروراي حاوي استروژن در زمان بارداري توسط مادر فرد مبتال      ·

 دخالت عوامل ارثي      ·



 تشخيص زودهنگام 

ساده مي توان به  ست. با اين رو   ضه را ا سرطان بي هخيص زود رنگام  سانترين رو  ت ضه را ا خود آزمايي بي

ستتت، موق  گرفتن دو  آب گرم يا بالفاصتتله وجود توده يا برآمدگي در بيضتته را پي برد. به اين منرور بهتر ا

شود. رر  ست اين معاينه ان ام  شل و ازاد ا سكروتوم( در اين زمان  ضه )ا ته ي بي بعد از آن يعني زماني كه كي

 بيضه بايد جداگانه معاينه شود. 

 درمان: 

 تهخيص داده شود. تقريباً در تبام موارد سرطان بيضه، به خوبي قابل درمان مي باشد به خصوص اگر به موق  

 روش خودآزمايي بيضه: 

 از رر دو دست براي معاينه استفاده كنيد. 

شاره و مياني رر دست را در زير بيضه قرار دريد. در اين  انگهت شتت را روي بيضه بگذاريد و سپس انگهت ا

 حالت بيضه را بين انگهتان خود لبس كنيد. 

كنيد. محل آن درست در باال و پهت رر بيضه است. اين لوله در  بايد اپيديديم )لوله حامل اسپرم( را نيل لبس

 لبس، نرم و طنابي شكل است و كبي به فهار حتاس است. لبس اين لوله طبيعي محتوب مي شود. 

 به ياد داشته باشيد كه: 

 . نيتت سرطان بيضه در اي توده رر      ·

 مان است. سرطان بيضه اگر به موق  تهخيص داده شود، قابل در     ·

 يك بيضه )معبوالً بيضه سبت راست( كبي بلرگ تر از ديگري است و اين طبيعي است. 

در معاينه بيضه به دنبار رر توده يا برآمدگي در قتبت جلو يا كنار بيضه باشيد. مبكن است، اين برآمدگي به 

 اندازه دانه برنج يا كبي بلرگتر باشد. 

شتن احتاس درد در ناحيه تناسلي و كهاله ران، در صورت مهارده ي رر تغيير در اندا زه يا رنگ بيضه و يا دا

 بايد به پلشك مراجعه كنيد. 

 عالئم هشدار دهنده سرطان را بشناسيد: 

شود تا بتوان آن را به طور كامل درمان كرد. عالئم زير مي  سرطان در مراحله اوليه باعث مي  كهف زود رنگام 

   سرطان ياري كنند: توانند ما را در تهخيص به موق

 تغيير در عادت دف  مدفود يا ادرار كردن يا پيدا شدن خون در ادرار يا مدفود.      ·

 زخم راي پوستي كه پس از دو رفته بهبود نيابند.      ·

 خونريلي يا ترشد غيرطبيعي از م اري طبيعي بدن      ·

 توده يا برآمدگي پتتان يا رر نقطه ديگر بدن.      ·

 اشكار در بل       ·

 رر گونه تغيير در زگيل يا خار راي موجود بدن      ·

 سرفه راي ملمن، خلط خوني يا گرفتگي ملمن صدا.      ·

كليه اين عالئم در بيباريهاي خو  خيم نيل شتتاي  رتتتتند لذا براي تهتتخيص ستترطان حتباً بايد به پلشتتك 

 مراجعه كنند. 

 منب  مورد استفاده: بروشور آموزشي بنياد بيباريهاي خاص 


