
  برداشتن پروستاتیانواع جراح

 : وجود داردی پروستاتکتومی از جراحیبسته به روش درمان انواع مختلف

 یکال پروستاتکتومی رادیجراح

 یکال پروستاتکتومی رادیتواند جراح یجراح م. باشد ی میموضع سرطان پروستات مردان مبتال به ي برای در واقع درمانین جراحیا
 : انجام دهد که عبارتند ازی مختلفيها کیرا با استفاده از تکن

 یکال پروستاتکتومی رادیجراح •
  بازیکال پروستاتکتومی رادیجراح •
 ی به روش الپاروسکوپیکال پروستاتکتومی رادیجراح •

  باز سادهیپروستاتکتوم

 .ار بزرگ شده استی پروستات آنها بسي د بوده و غدهی شدي عالئم ادراريود که داراش یه می توصی مردانين روش معموالً برایا
نکه یدارد و با ا ی کل پروستات را برنمین جراحیا. شود یشناخته م BPH ایم پروستات یخ  خوشیبه نام بزرگ  پروستاتیبزرگ

شده است را جدا احتباس ادرار ب  پروستات که موجي شود اما تنها بخش مسدود کننده یکال انجام می رادیبصورت پروستاتکتوم
 يدهند تا مشخص شود که کدام روش برا ی شما را مورد بحث قرار ميها تیو اولوک یب هر تکنیا و معای مزایم جراحیت. کند یم

 .شما بهتر است

 ی جراحي برایآمادگ

 ادرار و مثانه استفاده يدن داخل مجرای ديک اسکوپ برای را انجام دهد که از یشی ممکن است پزشک بخواهد آزمایش از جراحیپ
. نه کندی را معاي کرده و دستگاه ادراری پروستات را بررسي دهد تا اندازه یاجازه مش به دکتر ین آزمایا). یستوسکوپیس(شود  یم

ان ی پروستات و جريریگ  اندازهي براییها شیا آزمایش خون ی مانند آزمايگری ديها شین ممکن است بخواهد آزمایپزشک همچن
 .ز انجام دهدیادرار را ن

آنها بحث  د با پزشک دربارهی که بای از موضوعاتیدر ادامه برخ. دی کنيروین پش از درمای اقدامات پي از دستورات پزشک درباره
 :شوند ید ارائه میکن

ن امر یا. دیی خود را به پزشک خود بگوی مصرفيها ا مکملیا بدون نسخه ی يا  نسخهيهر گونه دارو :ی مصرفيداروها •
د، مهم یکن ین استفاده مید بدون نسخه مانند آسپر ضد دري خون و داروهاي ق کنندهی رقي که از داروهایژه در صورتیبو

ش یشوند را چند روز پ ی ميزیش خطر خونری که موجب افزاییجراح ممکن است از شما بخواهد که مصرف داروها. است
 .دی متوقف کنیاز جراح

دن یوردن و آشاممه شب قبل از عمل از خیخواهد که پس از ن یاحتماالً پزشک از شما م :یش از جراحیز از غذا پیپره •
 .دی آب مصرف کنیز کرده است را همراه با مقدار کمی که پزشک تجوییدر صبح روز عمل تنها داروها. دیز کنیپره



ک دستورالعمل ی. دیه انجام دهی تنقیش از جراحیممکن است جراح از شما بخواهد که پ :یش از جراحی روده پیآمادگ •
 .دی خود را پاك کني ه را انجام داده و رودهی، عمل تنقیجه به آن صبح روز جراحشود تا با تو یار شما قرار داده میدر اخت

 يش براید و از پیمارستان بمانید در بید که پس از عمل چه مدت بایاز پزشک خود بپرس :یاقدامات پس از جراح •
 .دی کنید رانندگیتوان یرا پس از عمل نمید زی کنيزیر برگشت به خانه برنامه

از پزشک . دین نباشی سنگيها تیا انجام فعالی قادر به کار ی چند هفته پس از جراحيممکن است برا :تیت فعالیمحدو •
 .دیا شوی را جوي بهبودياز برایخود مدت زمان مورد ن

  برداشتن پروستاتیروش انجام جراح

 یهوشیا ممکن است که از بیو . د بودیار نخواهی در طول عمل هوشیعنیرد یگ ی قرار می عمومیهوشی، تحت بیش از جراحیپ
 .دیکن ی را احساس نميد اما دردیار هستی هوشین جراحی که در حي استفاده شود بطورینخاع

  بازیکال پروستاتکتومی رادیجراح

ضه یسه بین مقعد و کین برش بیدر موارد نادر ا. کند یجاد می ای استخوان شرمگاهير ناف تا باالین شکم از زیی را در پایجراح برش
 اطراف، جراح پروستات را ی خونيها  و رگی عصبيها پس از برش با دقت غده پروستات از رشته. شود یجاد میا) آل نهی پریجراح(

 .شود یه زده میت محل برش بخیدر نها. کند ی مجاور جدا ميها همراه با بافت

  باز سادهی پروستاتکتومیجراح

 به داخل یق آلت تناسلیاز طر) ستوسکوپیس(ر یپذ ک اسکوپ انعطافی. دهد ی را انجام میستوسکوپی، پزشک سیهوشیپس از ب
را در ) یکاتتر فول(ک لوله یسپس پزشک .  پروستات را مشاهده کردي هی ادرار، مثانه و ناحيشود تا بتوان درون مجرا یت میهدا

 را در یپزشک برش. کند یه مین عمل تخلیر حن لوله ادرار را دیا. کند یدا میدهد که تا مثانه امتداد پ ی قرار میداخل آلت تناسل
دن به ی رسي در مثانه برایجاد برشیاز به ایکند و بسته به روش مورد استفاده توسط پزشک، ممکن است ن یجاد مین ناف اییپا

ز استفاده ین مشکالت نی درمان اي براین جراحید، ممکن است پزشک از ایباش مشکالت مثانها ی فتقاگر مبتال به . پروستات باشد
 .کند

ه موقت در ی تخلي ا دو لولهیک ی که موجب بروز عالئم شده است را برداشت، ممکن است  از پروستاتینکه پزشک بخشیبعد از ا
و ) کیلوله سوپراپوب(شود  یماً وارد مثانه میک لوله مستقی.  قرار داده شودیک به محل جراحی در پوست نزدییها داخل سوراخ

 .ستشود که پروستات از آنجا برداشته شده ا ی ميا هیگر وارد ناحی دي لوله



  

 یپس از جراح

 :دیر را داشته باشید انتظار موارد زی بایپس از انجام جراح

 .شود ی استفاده ميدی ضد درد داخل ورياز داروها •
 .دیا روز پس از آن راه بروی یخواهد که روز جراح یپزشک از شما م •
 .دیشو یمارستان مرخص می از بیاحتماالً روز پس از جراح •
 .ک کاتتر در محل عمل قرار داردیدر هنگام مراجعه به خانه  •
 .دیریج از سر بگید به تدری خود را بايها تیفعال •
 .د بودی نخواهیچند روز پس از عمل قادر به رانندگ •
 .دی هستیط مطلوبید که در شراید تا مطمئن شویین بار پس از عمل به پزشک مراجعه نماید چندیبا •
 .ر استیپذ  امکانی شش تا هشت هفته پس از جراحیت جنسیفعال •

 خطرات

 یکال پروستاتکتومی رادیخطرات جراح

 : عبارتند ازین جراحیخطرات ا

  ادراريعفونت مجرا •
  ادرارياریاخت یب •
 )ی جنسیناتوان(اختالل نعوظ  •
 )در موارد نادر(ب مقعد یآس •
 ا گردن مثانهی ادرار ي مجرایتنگ •
 )لنفوسل( لنف ي حاويها ستیل کیتشک •

  باز سادهی پروستاتکتومیخطرات جراح

ز ی آن ني بهبودي شتر بوده و دورهی موثر است اما خطر عوارض آن بين عالئم ادراری تسکي باز برای پروستاتکتومینکه جراحیبا ا
 : باز عبارتند ازی پروستاتکتومیخطرات جراح. تر است ی پروستات طوالنی درمان بزرگيها ر روشینسبت به سا

 دی شديزیخونر •
  ادراريعفونت مجرا •
  ادرارياریاخت یب •
 ارگاسم خشک •
 )ی جنسیناتوان(اختالل نعوظ  •



 ا گردن مثانهیدرار  اي مجرایتنگ •


