
 
 

 سرطان پروستات

 

غربالگری این  نیبنابرا ،پیشروی میکند یمعموال به آرام که استدر مردان ها سرطان  نیتر عیشایکی از سرطان پروستات 

 سرطان و انجام آزمایش های دوره ای در تشخیص و درمان به موقع این بیماری موثر است.

کنترل ادرار در  و دیتول یمن تولید مایع دراست که  یغده اپروستات گذارد،  یم ریسرطان پروستات بر غده پروستات تأث

 مثانه و در مقابل راست روده قرار دارد. ریپروستات در ز غده مردان نقش دارد.

 عالئم و نشانه های سرطان پروستات:

 ها شببه خصوص  تکرر ادرار 

 ادرارنگه داشتن  ایدفع ادرار شروع در  مشکل 

 ادرار ضعیف  انیجر 

  هنگام دفع ادرار سوزش ایدرد 

 در داشتن نعوظ مشکل 

 منی عیما زانیم کاهش 

 زودرس انزال 

 یمن عیما ایدر ادرار  خون 

 درد در رکتوم ای فشار 

 ران ایدر پشت، کمر، لگن  یسفت ای درد 

 یسک فاکتورهای ابتال به سرطان پروستات:ر

 می یابد.افزایش سال  50 شانس ابتال در افراد باالیادر است و سال ن 40ی در سنین کمتر از این بیمارسن: 

 تری دارد.شبیماری شیوع بی نامریکایی ای -نژاد: در مردان آفریقایی

 دو برابر بیشتر از سایرین است. افرادی که پدر یا برادر میتال به سرطان پروستات دارندشانس ابتالی سابقه خانوادگی: 

 ژن در جهش . مثال:شوند یخطر ابتال به سرطان پروستات م جادیباعث اها در ژن  راتییتغرسد  ینظر م به ی:ژن اترییتغ

BRCA2  دهد. شیاز مردان افزا یبه سرطان پروستات را در برخخطر ابتال 



 
 

رژیم غذایی پر چرب و مصرف زیاد گوشت قرمز، چاقی، استعمال دخانیات، قرار گیری در معرض مواد شیمیایی، ابتال به 

بیماریهای منتقل شونده از راه جنسی و التهاب طوالنی مدت پروستات از دیگر ریسک فاکتورهای ابتال به این بیماری 

 هستند.

 :تپروستا هایبیماری

 :پروستات مخوش خی بزرگی

 .می گویند هیپر پالزی خوش خیم پروستات غده پروستات شروع به بزرگ شدن می کند که به آن ،با افزایش سن

 :تسرطان بدخیم پروستا

بسیار باال می باشد و سرطان  PSA در آزمایش کهدو نوع سرطان بدخیم پروستات وجود دارد: سرطان بدخیم نوع اول 

بیشتر غده پروستات را گرفتار کرده و سلول ها بسیار بدخیم هستند ولی هنوز سرطان محدود به پروستات است و از 

 . درمان میشودپروستات خارج نشده و با درمان جراحی یا رادیوتراپی 

ریه و استخوان ها را  ،، کبدبوده و از غده پروستات خارج و غدد لنفاوی زمانی است که سرطان پیشرفتهنوع دوم سرطان 

 .گرفتار می کند

 بیماری: مراحل

 خارج نشده، تومور از غده پروستات 0مرحله  در. بستگی داردمتاستاز  اسیتومور و مق یبه اندازه و گستردگ یمرحله بند

 منتقل شده است. و استخوانها مانند کبد، ریه دور یارگانها، سرطان به 4به آن نفوذ نکرده است. در مرحله  قایو عم

 :شخیصت

نطور و همی( در خون PSAپروستات )اختصاصی ژن  یآنت انجام آزمایشسرطان پروستات اغلب قبل از شروع عالئم، با 

  قابل تشخیص است.( DREرکتال ) انگشتی معاینه

 به طور کلی برای تشخیص قطعی این بیماری به اقدامات زیر نیاز است:

هر گونه مشکالت  از بیمار سواالتی در موردمشکوک باشد ممکن است به سرطان پروستات اگر پزشک معاینه فیزیکی: 

 بپرسد. یاز جمله سابقه خانوادگ ،یدرباره عوامل خطر احتمال همچنین ،طول مدت وجود مشکل ،یجنس ای یادرار

 در تشخیص بیماری بسیار کمک کننده است.( DRE)رکتوم انگشتی  نهیمعا



 
 

 PSA شیآزما

 . شود یاستفاده مسرطان پروستات در مردان  یگرغربال یبرا (PSA) ژن مخصوص پروستات یآنت شیآزما

معموال  PSA سطح ،سرطان پروستات با بروز. است تریل یلینانوگرم در هر م 4کمتر از  PSA سطح سالممردان  اکثردر 

  می شود. 4باالتر از 

ن، اسکن استخوا ایاسکن  CT مانندهمراه سایر اقدامات پراکلینیک  PSA شیمردان مبتال به سرطان پروستات، آزما در

 .ردیگ یمورد استفاده قرار مسونوگرافی و بیوپسی 

 اریبس PSA . اگر سطحو امکان متاستاز و درگیری سایر اعضای بدن نیز کاربرد داردمرحله سرطان  نییتعبرای  PSA تست

را تحت  ندرما یها نهیممکن است گزامر  نی. اه استافتیبه فراتر از پروستات گسترش  ادیبه احتمال زباال باشد، سرطان 

 .د بودنخواه دیاحتماال مف ینو پرتودرما یجراح در صورت درگیری گره های لنفاوی و استخوانهاقرار دهد،  ریتاث

 .از نظارت بر سرطان پروستات در طول و بعد از درمان است یبخش مهم  PSA آزمایش

  Trans rectal یسونوگراف

 شود.  یدر رکتوم قرار داده م سونوگرافیپروب  ،انجام این سونوگرافی یبرا

 نیهمچن، است یعیطب ریغانگشتی آنها  ینهامع جهینت ای هستند ییباال PSAسطح  یدارا در مردانی کهاغلب  سونوگرافی

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م طی بیوپسی پروستاتدر درست  هیبه ناحسوزن  تیهدا یبرا

 پروستات یوپسیب

قرار  یکروسکوپیم بررسیشوند و سپس تحت  یپروستات برداشته ماز کوچک  یااست که در آن نمونه  یروش یوپسیب

 .شود یانجام م یمعموال توسط متخصص اورولوژ که سرطان پروستات است صیروش تشخ ترین یاصل یوپسی. بدریگ یم

، رادیوگرافی و سونوگرافی جهت بررسی سایر اندامها و احتمال متاستاز MRIسکن، روشهای تصویر برداری مانند سی تی ا

 یا گسترش سرطان استفاده میشوند.

 درمان:

مت سرعت رشد سرطان، میزان انتشار آن، سالاز جمله های درمانی سرطان پروستات به عوامل مختلفی بستگی دارند  روش

 .مزایا یا عوارض جانبی روش درمانیعمومی فرد و 

 روشهای درمانی عبارتند از: پرتودرمانی و شیمی درمانی، جراحی، هورمون درمانی و انجماد بافت پروستات.



 
 

 ا توجه به شرایط بیمار یکی از روشهای ذکر شده را برای درمان در نظر میگیرند.پزشکان ب

 

 :منابع

cance-https://www.cancer.org/cancer/prostate 

https://www.pcf.org 

https://www.medicalnewstoday.com 

https://www.nhs.uk 

 

 

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    
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