
پروستات

 3تهران ، چهار راه يافت آباد ، ابتداي بلوارمعلم ، پالك 

66646663فكس:   66646661،   66611666تلفن : 
Email : Amirkabirlab03@yahoo.com

به پزشك كمك ميكند پيشرفت معالجه را مورد بررسي  PSAاندازه گيري مرتب      

تام استفاده  ميشود    PSAآزاد به       PSAقرار دهد.براي بررسي دقيقتر از نسبت         

  (X 011              )در سرطان پروستات اين نسبت پايين تر از بيماريهايي از

. جمله  بزرگي خوش خيم پروستات و التهاب پروستات خواهد بود

باال  بودن پي اس اي چه معنايي دارد ؟

PSA ميتواند به علت بزرگي خوش خيم پروستات، سرطان پروستات ، ماساژ  

 PSAو يا فعاليت بيش از حد جنسي باال رود. شخص تنها بخاطر باال بوودن      

نبايددچار اضطراب شود زيرا آزمايشات ديگري نيز براي تشخيص بويومواري    

 مورد نياز مي باشند.

را در    PSAاز بيمار ميخواهند         PSAپزشكان معمواًل در صورت باال بودن        

 فواصل مختلف زماني  اندازه گيري كند.

خون و معايونوه     PSAتشخيص زودهنگام سرطان پروستات با انجام آزمايش 

باشد سالگي به بعد امكان پذير مي 05ساالنه از 

چكاپ پروستات

و معايونوه پوزشوكوي  PSAشكان ساليانه انجام دو آزمايش اندازه گيري پز

ساله هايي كه پدر و يوا   50سال و همينطور به  05پروستات را به مردان باالي 

 برادر بزرگتر آنها دچار سرطان پروستات بوده اند ، توصيه ميكنند.

توصيه ها :

چكاپ ساليانه پروستات، خوردن  گوجه فرنگي و مشتقات آن ،هندوانه،تخم كدو  

روغن كدو ، انار، گل كلم ،كلم، انگور سياه، زردآلو ، سويا ، استفاده از فلفل قرموز  

و سلنييوم به برنامه  غوذايوي     Eدر غذاها ونوشيدن چاي سبز و افزودن ويتامين

 ميشود.  PSAروزانه باعث جلوگيري از سرطان پروستات و موجب  كاهش ميزان

ساله تا آخر عمرش  05توان گفت احتمال اينكه يك مرد  به طوري كه مي

از نظر بافت شناختي به سرطان پروستات مبتال شود نسبتاً زياد اسوت    

مانند. و تا   ولي اكثر آنها در طول عمر از نظر باليني بدون عالمت باقي مي

 آخر عمر هيچ مشكلي نخواهند داشت .

توان سرطان پروستات را تشخيص داد؟ چگونه مي

 معاينه پروستات توسط پزشك متخصص: -
تواند با انجام معاينه پروستات آن را لمس كرده و بزرگ شدن  پزشك مي

اندازه آن را تشخيص دهد.
 

)آنتي ژن اختصاصي پروستوات در سورمخون :    PSAآزمايش  -

 يابد. خون افزايش مي  PSAخون(. در اكثر موارد سرطان پروستات ، 

بهتر است بدانيد بزرگي خوش خيم پروستات ، علت سرطان پروستوات  

باشد، ولي احتمال دارد بزرگي خوش خيم و بدخيم پروستات با هوم   نمي

وجود داشته باشند . بنابراين الزم است در تمامي بيماراني كه با عوالموم   

 PSAكنند آزمايوش     بزرگي خوش خيم پروستات به پزشك مراجعه مي

خون و معاينه پروستات انجام شود.
 

در صورت معاينه و غيرطبيعي بوودن  برداري از پروستات :   نمونه -

شود توا سورطوان       برداري پروستات انجام مي خون ، نمونه PSAميزان 

 پروستات تشخيص داده شود.

خون  در آزمايشگواه    PSAسال، آزمايش  05بهتر است در مردان باالي 

در بيماراني كه و معاينه پروستات توسط متخصص اورولوژي انجام گيرد.  

سالگي شورو      50هاي بايد از  سن  سابقه فاميلي مثبت دارند، اين بررسي

 شود.

در صورت عدم تشخيص به موقع سرطان پروستات و گسترش بيماري بوه    

 شود. ساير نقاط بدن اين بيماري غيرقابل درمان و منجر به مرگ بيمار مي

( چيست ؟ PSAپي اس اي ) 

PSA      ماده ايست كه از سلولهاي غده پروستات توليد و وارد گردش خوون

 ميشود. مقدار اين ماده در بعضي از بيماريهاي پروستات افزايش مييابد.

PSA   ميكروگرم  طبيعي،  5كمتر از PSA ميكروگرم افزايوش   05-5بين

ميكروگرم افزايش متوسط ناميده ميشود و مقادير بيش از    05-05كم و 

ميكروگرم در ليتر را افزايش زياد تلقي مويوكونونود و پوزشوك 05

 اورولوژيست به بيمار نمونه گيري از پروستات را توصيه ميكند.
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همچنين مثانه به مرور ضعيفتر ميشود و قادر به تخليه كامل ادرار نيسوت   

در اثر تجمع ادرار در مثانه و همچنين ممانعت مجاري پيشاب  مشوكوالت   

متعددي به علت  هيپرپالزي خوش خيم براي فرد بوجود مي آيود.اكوثور       

مردان براحتي درمورد مشكالت پروستات صحبت نميكنند زيرا اين غوده  

در فعالييت هاي جنسي و نيز ادرار كردن نقش بازي ميكند.

نشانه هاي هيپرپالزي خوش خيم

بيشترين نشانة اين بيماري گرفتگي مجراي پيشاب وبه مورور از دسوت       

دادن فعاليت مثانه ميباشد كه در نهايت منجربه خالي نشدن كامل مثوانوه   

 ميشود.

 عالمم اين بيماري متفاوت ميباشد اما اكثرا شامل:

كاهش فشار و قطع و وصل شدن جريان ادرار.-

تأخير در شرو  ادرار . -

نياز به تخليه مكرر ادرار و احساس باقي ماندن ادرار در مثانه پس از  -

 ادرار كردن .

قطره قطره آمدن ادرار پس از اتمام ادرار كردن . -

 تكرر ادرار در روز و شب . -

زور زدن هنگام ادرار كردن  -

بيماراني كه عالمم گفته شده را دارند، بايستي به متوخوصوص اورولووژي       

مراجعه و تحت موعوايونوه و بوررسوي قورار گويورنود.سورطوان

 شود. پروستات نيز به علت بزرگي پروستات گاهاً با عاليم فوق ديده مي

اندازه پروستات معموآل نشان دهنده وخاموت مشوكوالت پوروسوتوات

نيست.بعضي از مردان داراي پروستات بسيار بزرگ هستند ولي مشكوالت   

و نشانه هاي معدودي از بيماري را دارا هستند در صورتي كه ديگر موردان  

كه پروستات آنها كمتر بزرگ شده است ممكن است مشكالت بيشتري را   

 دارا باشند . 

گاهي اوقات شخص متوجه بيماري خود نميشود تا انكه روزي قادر به ادرار 

 كردن نيست. 

 غده پروستات 
غده پروستات  به اندازه يك گردو  بوده و بخشي از سيستم توليد مثول  

مردان ميباشد. پروستات از دو قسمت تشكيل ميشود ويك بافت ايون     

دو قسمت را در بر ميگيرد. پروستات زير مثانه و در لگون قورار دارد.

پروستات قسمت ابتدايي مجراي ادراري آقايان را احاطه مي كندبيشتور  

فعالييتهاي پروستات ناشناخته است اما يكي از فعالييت هاي آن  توليد 

 مايع مني وتسهيل حركت اسپرم هاست.

 انوا  بيماري هاي پروستات
پروستات دو بار در طول عمرآقايان رشد مي كند،  و در طي بلوغ پسران 

سالگي پروسوتوات    00اندازه پروستات دو برابر ميشود.  در حدود سن  

دوباره شرو  به بزرگ شدن ميكند، اين بزرگ شدن دوباره سالها بعد با 

باال رفتن سن آقايان موجب بزرگ شدن خوش خيم پروستوات و يوا  

هايپرپالزي خوش خيم مي شود. پروستات در اكثر آقايان به طور مداوم  

در طي زندگيشان  بزرگ ميشود ولي اين بزرگ شدن تا سنويون بواال      

مشكل ساز نيست. 

سالگي موجب عالمم  55هيپرپالزي خوش خيم  به صورت نادر زير سن 

سالگي  05% آقايان در 05سالگي نيمي از آقايان و  05ميشود ، در سنين 

بعضي از نشانه هاي بيماري را دارا هستند.   

وقتي پروستات بزرگ ميشود بافت در بر گيرنده آن جلوي بزرگ شودن  

اين غده را ميگيرد و باعث فشرده شدن اين غده به مثانه و موجوراي       

پيشاب ميشود و در نتيجه مثانه كلفت و تحريك پذير تر ميوشوود. در      

نتيجه فشار پروستات به مثانه ، مثانه منقبض ميشود و زماني كه داخول  

مثانه به حد كافي ادرار جمع نشده است فرد احساس نياز به تخليه ادرار 

دارد در نتيجه در طي روز و شب شخص مكررا به موقودار كوم ادرار

ميكند. 

گفته ميشود .اين مشكل ممكن اسوت   ”  حبس حاد ادراري ”  به اين بيماري 

بعد از استفاده از داروهاي سرماخوردگي يا آلرژي ويا در اثر استوفواده از     

الكل يا در اثر سرما و بي تحركي در افرادي كه از مشكالت غده پروستوات  

 خويش مطلع نيستند بوجود آيد .

در صورت مشاهده  مشكالت ذكر شده در باال  پزشك خود را از آنها مطلع سازيد.

مورد دچار هيپرپالزي خوش خيم هستند اما اين  8مورد ،  05معموال از هر 

عالمم  مي توانند نشانه هاي بيماري بدتري نيز  باشند  كه درمان سوريوع   

 آنها توصيه ميشود.

هايپرپالزي بدون درمان با گذشت زمان ميتواند باعث مشكالت فراوان از   

جمله حبس ادرار ، تخليه نشدن كامل ادرار ، ايجاد عفونت مجاري ادراري،  

سنگ كليه ، سنگ مثانه و بي ارادگي در دفع ادرار شود.  اگر مثانه كاموال   

 خراب شده باشد درمان در ترميم مثانه  موثر نخواهد داشت. 

باشد كه بيماري ويژه مردان جووان     عفونت پروستات ميپروستاتيت :  

سال(  است. 55تا  05)بين 

پروستاتيت شامل دو نو  حاد و مزمن است

نو  حاد با تب و لرز، درد استخواني و درد تمام بدن ظاهر ميشود. سووزش   

ادرار، تكرار ادرار، سخت ادرار كردن، كدر شدن ادرار و احساس سنگينوي  

بواشونود.       ها و داخل مقعد از عاليم اختصاصي آن مي در ناحيه زير بيضه

 پروستاتيت حاد ممكن است منجر به بند آمدن كامل ادرار شود.

براي درمان اين بيماري  معموالً فرد در  بيمارستان بستري شده  وبا توزريو      

 يابد. بيوتيك ، بيماري ظرف چند روز با درمان مناسب بهبود مي وريدي آنتي

ممكن است پروستاتيت حاد تبديل به پروستاتيت مزمن يا آبسه پوروسوتوات    

 شود كه در اين صورت فرد نياز به عمل جراحي براي تخليه آبسه دارد.
 

هاي طوالني موجب اشوكوال    بيماري است كه مدتپروستاتيت مزمن:  

گردد. درمان آن طوالني است و نياز به هوموكواري        براي شخص مبتال مي

 مستمر پزشك و بيمار دارد.

 سرطان پروستات 
هاي بودخويوم در داخول سرطان پروستات عبارت است از رشد سلول

در مردان در   ترين انوا  سرطان پروستات، سرطان پروستات يكي از شايع

باشد. بهتر است بدانيد احتمال بروز اين سرطان با افزايش سن افزايش   مي

 يابد . مي
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