
 ست؟یچ پروستات

 راست روده ير مثانه جلویقاً زیان است که دقی آقایستم تناسلیز به اندازه گردو در سی برون ريا پروستات غده
شود که ترشحات آنها از بدن خارج  ی مانند پروستات و غدد عرق گفته ميز به غددیغده برون ر. قرار دارد) رکتوم(
 .شود یم

 پروستات فیوظا

 ید منیتول. 1

ل یرا تشک یا منیسمن   ازیکنند که بخش ید می را تولیعی مایوجود دارد که همگ پروستات ز دریار ریهزاران غده بس
کول یوز (یسه منیرسد، ک ی مرد به ارگاسم میوقت. کند یه میع از اسپرم محافظت و آن را تغذین مایا. دهد یم

ع در غده پروستات و اسپرم ین مایا. کند ی در آن حرکت میکند که من ی رنگ ترشح ميری شیعیما) نالیسم
 را  ها پروستات رسد، انقباض ی و ارگاسم می که مرد به اوج لذت جنسیزمان. شود ید می توليد و نگهداریتول ضهیب در

 .شود یرج ماز بدن خا یآلت تناسل  از راهیکند و من یزراه میع در مین مایوادار به ترشح ا

 ادرار کنترل. 2

 به کنترل ی عضالنيبرهایز با استفاده از فین غده نیگذرد، ا یاز پروستات م)  خروج ادراريمجرا(زراه ی که مییازآنجا
ان ادرار یشوند که جر ی منقبض و شل ميا  پروستات به گونهی عضالنيبرهایف. کند یا نگه داشتن ادرار کمک می

 .کنند یل مزراه را کنتری از میخروج

 (PSA)  پروستاتی ژت اختصاصیآنت. 3

 را در یکنند که من ید میتول (PSA)  پروستاتی ژن اختصاصی به نام آنتینی غده پروستات پروتئی مخاطيها سلول
ن ی ايها يماریاز ب یکیا ی سرطان پروستات ن نشان دهنده ابتال بهین پروتئیزان ایباال بودن م. دارد یع نگه میحالت ما

اگر سطح هورمون . گذارد یاثر م PSA زانیز بر می مردانه نيها رگذار بر سطح هورمونی تاثيمصرف داروها. غده است
 .شود یکند و بزرگ نم ی رشد نمین باشد، غده پروستات به اندازه کافیی پای مردانه در زمان رشد و بزرگساليها

 ست؟یچ پروستات سرطان

 خود دچار ی از زندگيا ک نفر در مرحلهی مرد 7ان است، از هر ی آقايها ن سرطانیتر عی از شایکیسرطان پروستات 
 نجات ي براياری بسيها شود و خوشبختانه روش یاکثر موارد سرطان پروستات به مرگ منجر نم. شود ی ميمارین بیا

 و هورمون ی از پرتو درمانیبیترک و یشرفته پروستات، جراحین درمان سرطان پیبهتر.ماران وجود داردیدادن ب
  . استیدرمان



 به جز يگرین باال به علل دیان در سنی از آقاياریدر واقع بس. ار آهسته استیشرفت سرطان پروستات عموماً بسیپ
ن موضوع صرفاً در ین سرطان شده باشند و ای متوجه ابتال به ایروند، بدون آن که حت یا میسرطان پروستات از دن

 پروستات يها ر در شکل و اندازه سلولیین معتقداند که هر گونه تغیمتخصص. شود ی مشخص میصورت کالبدشکاف
 درجه ي که پس از نمونه برداريماریهر ب. ممکن است آغازگر سرطان پروستات باشد )PIN  داخل پروستاتينئوپالز(

ن یل پزشکان این دلیبه هم.  پروستات استيها  شدن سلولیطانشتر در معرض سریداشته باشد، ب PIN  ازییباال
 .دهند ی را انجام ميگری دي نمونه برداریرند و احتماالً پس از مدتیگ یماران را به دقت تحت نظر میگروه از ب

 ساله را 50 تا 30ن ین مختلف رخ دهد، هر چند معموالً مردان بیتواند در مردان با سن یم عفونت پروستات ورم و
 شود یمعموالً در مردان مسن مشاهده م ا سرطان پروستاتی یر مشکالت پروستات مانند بزرگیسا کند؛ یر میدرگ

 شرفتهیه و پیدرمان سرطان پروستات در مراحل اول

 . مواجه نشوديا چ نشانهیها با ه مار سالین ممکن است بیشود، بنابرا یجاد می ایسرطان پروستات معموالً به آهستگ
مار با ین حالت بیدر ا. ر کندیز درگیزراه را نیقدر بزرگ شده باشد که م د که پروستات آنابی ی بروز میعالئم غالباً زمان

ن عالئم را یا. شود یه نشدن کامل مثانه روبرو می هنگام ادرار کردن و احساس تخلي مانند تکرر ادرار، دشواریعالئم
 يگریست و ممکن است عالئم علت دیستات نل ابتال به سرطان پروین عالئم دلیده گرفت، البته صرف بروز اید نادینبا

  .مانند بزرگ شدن پروستات داشته باشد



  
 پروستات سرطان يبند طبقه

جه یتواند نت یپزشک با اطالع از مرحله سرطان بهتر م. ار مهم استیزان انتشار آن بسیا میدانستن مرحله سرطان 
ده یفقط در پروستات د T2 و T1 ینی باليها نسرطا.  کند و درمان مناسب را انتخاب کندینیش بیدرمان را پ

 اطالع از منتشر ي براياری بسيها روش. شود یز پخش میخارج از پروستات ن T4 و T3 شود، حال آن که نوع یم
دهد و در اسکن استخوان  یداخل لگن را نشان م) يانه ای رايمقطع نگار( اسکن ی تیس. شدن سرطان وجود دارد

 رزونانس يربرداریتصو (يبا انجام ام آر آ. ریا خیافته است یه یز رایها ن طان به استخوانا سریشود که آ یمشخص م
 . کردی را بررسیسه منیتوان کپسول پروستات و ک یز میچ اندورکتال نیمارپ) یسیمغناط

 پروستات سرطان علل

، دارو و یاد، سبک زندگ مانند سن، نژياری بسی احتماليها البته عامل. ستیق سرطان پروستات مشخص نیعلل دق
 .شود یک در خصوص ابتال به سرطان پروستات ذکر میژنت

 .شود یم شتریب زین پروستات سرطان به ابتال احتمال سن رفتن باال با :سن •

 سرطان دچار زین گرید برادر که نیا احتمال باشد، مبتال پروستات سرطان به دوقلو برادر کی اگر :کیژنت •
 گرانید از شیب برابر دو اند داشته/ دارند پروستات سرطان پدرش ای برادر که ییآقا. است باال اریبس شود،

 .است يماریب نیا به ابتال مستعد

 مصرف ریتاث. کند یم کمک پروستات سرطان از يریشگیپ به سبز يچا و ومیسلن ا،یسو مصرف :ییغذا میرژ •
 سالم ییغذا میرژ کی تیرعا. است یبررس حال در زین پروستات سرطان از يریشگیپ بر فراوان جاتیسبز
 انجام منظم، ورزش یعنی فعال یزندگ سبک گرفتن شیپ در و کم گوشت و فراوان جاتیسبز و وهیم يحاو
 شرفتیپ و دهد یم رییتغ را ها ژن رفتار یگروه يها تیفعال در شرکت و شنیتیمد وگا،ی یکشش يها نیتمر

 .کند یم آهسته را سرطان

 را پروستات سرطان به ابتال احتمال یضدالتهاب يداروها روزانه مصرف که معتقداند نیمتخصص یبرخ :دارو •
 .دهد یم شیافزا

 عالوه به. است پروستات سرطان خطر يها عامل از یکی یچاق شده انجام يها پژوهش جینتا براساس :یچاق •
 .دهد یم شیافزا را پروستات سرطان به مبتال مارانیب مرگ و متاستاز خطر یچاق

 در شتریب هستند، سوزاك مانند یمقاربت يها يماریب دچار که یانیآقا :(STDs) یجنس یمقاربت يها يماریب •
 .دارند قرار تپروستا سرطان معرض



 پروستات سرطان عالئم و ها نشانه

 :کند یر را تجربه میمار معموالً موارد زیابد، بیم سرطان پروستات برزو یکه عالیهنگام

 ادرار تکرر •

 شود یم شروع یسخت به ادرار خروج •

 است دشوار آن دفع شروع از پس ادرار داشتن نگه •

 ادرار در خون •

 کردن ادرار هنگام درد احساس •

 دردناك انزال •

 است دشوار آن حفظ ای نعوظ به دنیرس •

 :ابدی ر بروز یم زیشرفت کرده باشد، ممکن است عالیچنانچه سرطان پروستات پ

 شود یم حس ها دنده ای لگن ،)ها مهره (فقرات ستون در غالباً که درد استخوان •

 شود یم دردناك ران استخوان يابتدا •

 پا ضعف •

 ادرار ياریاخت یب •

 مدفوع ياریاخت یب •

  پروستات سرطان درمان

 .شود یم میشرفته تقسیه و پی سرطان پروستات به دو دسته درمان مراحل اوليها درمان نیبهتر

 هیسرطان پروستان اول

 :شود یت میریت مدیر با موفقی زيها  از روشیکی باشد، معموالً با یاگر سرطان کوچک و موضع

 يریگ اندازه منظم طور به خون در PSA زانیم. شود ینم انجام يفور درمان چیه :ماریب گرفتن نظر تحت •
 .شود یم

 .شود یم برداشته یجراح عمل کی در پروستات غده :یپروستاتکتوم کالیراد •

 .شود یم کاشته پروستات در ویواکتیراد يها دانه :یتراپ یبراک •

 درمان ازمندین هیناح بر یخوب به که شود یم داده شکل يا گونه به ویواکتیراد يپرتوها :یقیتطب یپرتودرمان •
 .کند یم افتیدر را تشعشع حداقل سالم بافت بیترت نیا به. دهد پوشش را آن فقط و شود منطبق

 از يا شرفتهیپ نوع روش نیا. شود یم برده کار به ریمتغ شدت با يپرتوها :شده مدوله شدت با یپرتودرمان •
 .شود یم انجام انهیرا با شونده کنترل یخط دهنده شتاب از استفاده با معموالً که است یقیتطب یدرمان پرتو



 تر شرفتهیپ پروستات سرطان

 

 بهره گرفته ی و هورمون درمانی از پرتو درمانیبیتر باشد، از ترک یا تهاجمیتر  شرفتهیاگر سرطان پ
. ابدی ی ضرورت میز گاهی برداشتن پروستات نیجراح.  هفته هر روز انجام شود8د به مدت ی بایدرمان پرتو .شود یم

 شود و يش از ده روز بستری بید پس از جراحیمار بای انجام شود، بیمیبه روش قد عمل پروستات  کهیدر صورت
مار فقط چند یت را دارد که بین مزید ایک سوراخ کلی رباتیاما جراح.  بالغ بر سه ماه را پشت سر بگذارديدوران بهبود

ماران مسن ی تمام بيد برای جدین روش جراحیالبته ا. تر است ار کوتاهیز بسیشود و دوران بهبود آن ن ی ميروز بستر
 متوقف کردن یشرفته و حتی آهسته کردن سرطان پروستات پي مناسب برای روشیهورمون درمان. ستیمناسب ن

 ی درمانيها  برود، باز هم روشنی از بی پس از مدتیر هورمون درمانی اگر تاثیحت.  استی سرطانيها رشد سلول
توان  ید پزشک میمار و صالحدی وجود دارد که در صورت موافقت بینی بالیشی آزمايها  مانند شرکت در درمانيگرید

. کند یشتر میشرفته را بیماران دچار سرطان پروستات پیو طول عمر بیواکتیق مواد رادیتزر. از آنها بهره گرفت
دهد و  ی موجود در استخوان را هدف قرار ميماً تورموهایو مستقیواکتیق رادی، تزرقات دانشمندانیبراساس تحق

م یز مانند کلسیوم را نیاستخوان راد .زند ی سالم ميها  به بافتیی جزیبیکند که آس یجاد می با برد کوتاه ایتابش
 .کند یجذب م

 


