
 سرطان پروستات چه عالئم و نشانه هايي دارد؟ �

سرطان پروستات مي تواند بدون عالمت باشد و معموالً در مراحل اوليه 

 .عالئمي ايجاد نمي كند

عالئم احتمالي كه در بعضي از بيماران ايجاد مي شود شامل موارد زير 
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دردهاي استخواني زماني كه بيماري پيشرفته شده و انتشار يـابـد     

عالمت شايعي مي باشد توجه داشته باشيد كه عالئم مذكور در هر 

خيم پروسـتـات   يك از موارد عفونت، التهاب يا بزرگ شدن خوش

عالئم بيمار  اين نيز ممكن است ايجاد شود پس در صورت مشاهده

 .هاي بيشتري صورت گيردبايد توسط پزشك معاينه شود و ارزيابي

 

بيماري يابي جهت كشف سرطان پروستات در چه كساني و  �

 در چه زماني بايد انجام گردد؟

در كليه مردان با شرايط زير ارزيابي هاي الزم  جهت بيماريابي بايد به 

 :صورت ساالنه صورت گردد

 سال 80سال و زير 50كليه مردان باالي . 1

 غده پروستات چيست و در كجا قرار دارد؟  �

پروستات غده اي گردوئي شكل مي باشد كه تنها در مردان وجود دارد   

اين غده در عمق لگن، در زير مثانه و درست در مقابل قسمت انتهـائـي   

قرار گرفته بنابراين همين قسمت از غـده بـه       )  ركتوم( دستگاه گوارش 

گر كه ازطريق مقعد وارد شده قابل لمس و   راحتي توسط انگشت معاينه

در ضمن اين غده قسمتي از مجراي ادراري را كـه از    .  معاينه مي باشد

از   كار اين غـده حـمـايـت        .  مثانه خارج مي شود كامالً در بر مي گيرد

مجراي حاوي اسپرم و جلوگيري از ورود عفونت به مثانه و بـرگشـت       

 .اسپرم به مثانه مي باشد

 

عواملي در سرطاني شدن اين غده دخالت داشـتـه       چه  �

 شيوع بيماري در چه كساني باالتر است؟

سرطان پروستات يكي از شايع ترين سرطان ها در مردان مي باشد علل 

 .مسبب اين بيماري ناشناخته اند

اما وراثت، نژاد، طريقه زندگي و فاكتورهاي تغذيه اي مسـلـمـاً نـقـش        

اي را بر عهده دارند به عنوان مثال در برخي از خانواده ها بروز اين عمده

افـراد    در  آن  بـروز   بيماري از شيوع باالئي برخوردار است و هر چه سـن 

در   ايـن بـيـمـاري      .  فاميل پايين تر باشد ميزان خطر افزايش مي يـابـد  

كشورهاي پيشرفته شايع تر است و نيز در ميان سياهپوشان با شـيـوع     

سال نادر بـوده   40بيشتري ديده مي شود سرطان پروستات در سن زير 

 .و شيوع آن ارتباط مستقيمي با افزايش سن دارد

 

 قرار دارند؟ به طور كلي چه كساني در معرض خطر اين بيماري  �

 سال  50كليه مردان باالي �

 مرداني كه رژيم غذايي پر چرب مصرف مي كنند�

 مردان با سابقه فاميلي مثبت اين بيماري�

 )موجب افزايش ريسك مي گردد( سيگار�

سـرطـان     از  قـوي   سال كه سابقه فـامـيـلـي       40كليه مردان باالي.  2

 )ابتالي برادر و پدر يا دو نفر از خويشان نزديك(پروستات دارند 

 

بيماريابي جهت كشف سرطان پروستات شامل چه مواردي   �

 است و چگونه انجام مي گيرد؟

 :ارزيابي پروستات از دو قسمت تشكيل شده است

 1 .Digital Rectal exam  DRE )( 

در طي اين معاينه پزشك پس از پوشيدن دستكش و ژل زدن بـه          

انگشتان با فرو بردن انگشت به داخل مقعد سعي در لمس پـروسـتـات    

دارد همانطور كه قبالً شرح داده شد قسمتي از پروستات در مـقـابـل        

قسمت انتهائي دستگاه گوارش قرار دارد  كه اتفاقاً بيشتر سرطان هاي 

پروستات از اين محل نشات مي گيرند و به خوبي با اين معاينه قـابـل   

لمس و بررسي مي باشد هر گونه ناحيه سفتي در اين محل مي تـوانـد   

 . بيانگر وجود سرطان پروستات باشد

واضح است كه تنها با اين معاينه كليه موارد سرطان پروستات كشـف    

چرا كه ممكن است در مواردي قسمتهايي از غده كـه بـا     .  نخواهد شد

انگشت قابل لمس نيستند درگير باشد و يا سايز ضايعات بسيار كوچك 

در هر صورت لمس هر گونه توده و   .  بوده و معاينه نرمال به نظر برسد

 .يا مورد غير نرمال ارزيابي هاي بيشتري را الزم مي گرداند

ژن  آنـتـي    نـام «  بـه   آزمايش خون براي اندازه گيري ميزان عامـلـي  .  2

و   اين آزمايش براي سرطان پروسـتـات   ») PSA( اختصاصي پروستات

هـم    پـروسـتـات     خـيـم  مجاري ادراري و نيز موارد بزرگ شدني خوش

پس ميزان باالي اين ماده در خون به معناي سرطان .  افزايش مي يابد

همان طور كه مقادير نرمال آن در خون بيماري را رد .  پروستات نيست

به همين جهت پزشكان براي باال بردن دقت و حسـاسـيـت    .  نمي كند

اين آزمايش از روش هاي خاصي استفاده مي كنند مثالً در صورتي كه 

در   سطح اين ماده در خون فقط مختصري باال باشد از تكرار آزمـايـش  

 زمان ديگري استفاده مي شوديا در مواردي تغييرات اين ماده و سرعت 



گـوجـه     سـس   ثانياً طبق تحقيقات انجام شده مصرف چاي سبز و نـيـز  

 .فرنگي جهت جلوگيري از ابتال به اين بيماري موثر و مفيد مي باشند
 

 

 

 : نكته مهم

سرطان پروستات در صورتي كه در مراحل اوليه 

 .تشخيص داده شود قابل كنترل و درمان مي باشد

مـاده    ايـن   افزايش آن در زمان معيني اندازه گيري مي شود مثالً اگـر   

بـه    نانوگرام در سي سي در سال افزايش يابد مشـكـوك  %  70بيش از 

بـرداري از    سرطان بوده و بيمار  جهت انجام  اقدام  بعدي كه نمـونـه  

پروستات است، آماده مي گردد در كل بيماريابي سرطان پروستات هنور 

مورد بحث است اما آنچه مسلم است تركيبي از معاينه توسط پزشك و 

 .اندازه گيري آنتي ژن اختصاصي پروستات، بهترين روش مي باشد

در صورت غير طبيعي بودن لمس پروستات در معاينه و يا مقادير غـيـر   

ژن اختصاصي  پروستات در آزمايش خون پزشك متخصص نرمال آنتي

بـا    اي بيـشـتـر   كليه و مجاري ادراري در مورد اقدامات بعدي و ارزيابي

بررسي هـاي  .  نمايدگيري ميتوجه به شرح حال  و معاينه بيمار تصميم

بيشتر شامل سونوگرافي از پروستات از طريق لوله نازكي كه به داخـل  

مقعد فرستاده مي شود و يا نمونه برداري هاي سوزني از پروستـات و    

 .غيره مي باشد

 

  درمان �

اي كه در مان مورد استفاده در سرطان پروستات بسته به مرحله و درجه

عوارض مرتبط  تومور در آن قرار دارد طول عمر مورد انتظار براي بيمار،

در مواردي كـه    مثالً.  باشدبا هر درمان و صالحديد پزشك متفاوت مي

از   ايعـده   دارد  مـتـعـددي     ايسن بيماري باال بوده بيماريهاي زميـنـه  

در حـالـي     كنند اينمحققين تحت نظر گرفتن دقيق بيمار را توصيه مي

است كه درمان هاي ديگر شامل برداشت كامل پروستات، راديوتراپي و 

 .غيره مي باشد

آن چه مهم است تشخيص به موقع و زود هنگام اين بيماري است كه 

هاي گفته شده در افراد با ريسك باال و نيز از طريق بيماريابي به روش

 .گرددمي ايجاد عالئم شرح داده شده حاصل صورت پزشك در به مراجعه

 

رژيم غذايي مناسب جهت جلوگيري از ابتال به سـرطـان     �

 پروستات چيست؟

زيـادي    حـد   تـا   را  اوالً رژيم غذائي پرچرب خطر ابتال به اين بـيـمـاري   

 .افزايش مي دهد پس از مصرف غذاهاي پر چرب خودداري شود
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