
 :سرطان پروستات 

پروستات غده ای در سیستم تناسلی مردان می باشد. پروستات بیشتر منی (مایعی کھ حاوی اسپرم است) را تولید 

می کند. این غده کھ اندازه ای حدود یک گردو دارد در زیر مثانھ و اطراف مجرای خروجی مثانھ (لولھ ای کھ 

از بیماری ھای شایع مردان می باشد، با  ادرار را از مثانھ خارج می کند) قرار دارد. سرطان پروستات یکی

  سال نادر بوده و بیشتر در مردان مسن رخ می دھد. ۵٠اینحال در سنین کم تر از 

سرطان پروستات معموال بھ آرامی پیشرفت کرده و در ابتدا محدود بھ غده پروستات می باشد و در سایر قسمت 

ن پروستات بھ کندی پیشرفت کرده و نیاز بھ درمان ھای بدن پخش نمی شود. درحالیکھ بعضی از انواع سرطا

خاصی ندارد، سایر انواع سرطان پروستات شدید بوده و سریعا در بدن پخش می شود.

   

زمانیکھ در حد غده پروستات است و پخش نشده، شناسایی گردد، سرطان پروستاتی کھ در مراحل اولیھ یعنی 

  دارای شانس بیشتری برای درمان موفق می باشد.

  عالیم سرطان پروستات

در مراحل اولیھ سرطان پروستات ممکن است عالمت و نشانھ ای نداشتھ باشد. سرطان پروستات در مراحل 

  پیشرفتھ می تواند باعث بروز عالیمی ھمچون:

  در ادرار کردنمشکل  

 کاھش شدت خارج شدن ادرار  

 خون در ادرار  

 خون در منی  



 درد عمومی در کمر، لگن یا ران ھا  

 احساس ناراحتی در ماھیچھ ھای لگنی  

 درد استخوان ھا  

 اختالل نعوظ  

 انزال و ادرار ھمراه با درد  

  اگر ھر نشانھ و عالمتی در خود دیدید کھ شما را ناراحت و نگران می کند، بھ پزشک مراجعھ نمایید.

  دالیل سرطان پروستات

نیست، عوامل بسیار زیادی وجود دارد کھ بر ھیچ کس در مورد دالیل اصلی ابتال بھ سرطان پروستات مطمئن 

  ابتال بھ این سرطان تاثیر می گذارند، این عوامل شامل:

  سن، یکی از عواملی کھ خطر ابتال بھ سرطان پروستات را افزایش می دھد، سن می باشد. ھرچھ یک

  مرد مسن تر باشد، خطر بیشتری وی را تھدید می کند.

  خانواده شان سابقھ سرطان پروستات دارند در خطر بیشتری ھستند، سابقھ خانوادگی، مردانیکھ در

  ھمچنین مردانیکھ در خانواده شان بیشتر خانم ھا سرطان سینھ دارند، در خطر بیشتری می باشند.

  چاقی و اضافھ وزن، مردان چاق مبتال بھ سرطان پروستات در خطر بیشتری برای ابتال بھ سرطان

  پروستات پیشرفتھ ھستند.

 ماری ھای مقاربتی، تحقیقات نشان می دھد مردانیکھ مبتال بھ سوزاک بوده اند در خطر بیشتری برای بی

  ابتال بھ این سرطان می باشند.

  بعضی از داروھا، تحقیقات نشان می دھد کھ مصرف روزانھ داروھای ضدالتھاب باعث افزایش خطر

  ابتال بھ این بیماری می شوند.

  ستاتعوراض ابتال بھ سرطان پرو



عوارض ابتال بھ این سرطان و ھمچنین درمان آن می تواند شامل بی اختیاری ادرار و یا اختالل نعوظ باشد. 

خطر مرگ در این بیماری کم بوده و حتی خیلی از مردان مبتال بھ این بیماری بھ دالیل دیگری فوت کرده اند.

  

  درمان سرطان پروستات

شیوه درمان سرطان پروستات بستھ بھ چندین عامل مختلف از جملھ سرعت رشد آن، سالمت عمومی شما و 

ھمینطور فواید و عوارض جانبی درمان می باشد. در مردانیکھ در مراحل اولیھ این بیماری می باشند، درمان 

است الزم نباشد و فقط با آزمایش بیماری تحت نظر قرار گرفتھ می شود. در صورت نیاز بھ درمان فوری ممکن 

  از شیھ ھای درمانی زیر استفاده می گردد:

  رادیوتراپی، در این درمان از انرژی قوی برای کشتن سلول ھای سرطانی استفاده می گردد. عوارض

ادرار پی در پی و فوری، ھمچنین مدفوع شل و یا درد  جانبی این درمان می تواند شامل ادرار دردناک،

  ھنگام دفع مدفوع می باشد. اختالل نعوظ نیز ممکن است در این بیماری رخ دھد.

  ھورمون درمانی، این درمان بمنظور متوقف کردن تولید ھورمون تستوسترون در بدن شما انجام می

مون تستوسترون احتیاج دارند. با قطع این شود، چراکھ سلول ھای سرطان پروستات برای رشد بھ ھور

ھورمون ممکن است بتوان باعث مرگ سلول ھا و یا کند شدن سرعت رشدشان شد. درمان ھورمونی 

در مردانیکھ مبتال بھ نوع پیشرفتھ بیماری ھستند، استفاده می شود. عوارض جانبی ھورمون درمانی 

  گردد. افزایش وزنو  کاھش میل جنسی، کاھش تراکم استخوانشامل اختالل نعوظ، گرگرفتگی، 

 بافت ھای  جراحی برای برداشتن غده پروستات، این روش شامل برداشتن غده پروستات، بعضی از

کناری آن و بعضی از غدد لنفاوی می شود. جراحی این بیماری خطر بی اختیاری ادرار و اختالل نعوظ 

  را در پی دارد.

  منجمد کردن بافت پروستات، در این روش اقدام بھ منجمد کردن بافت پروستات برای کشتن سلوھای

نی انجام می شود کھ رادیوتراپی جوابگو سرطانی می نمایند. این شیوه معمول خطر باالیی داشتھ و زما

  نیست.



  شیمی درمانی، با این روش از داروھای شیمیایی برای کشتن سلول ھای در حال رشد از جملھ سلول

ھای سرطانی استفاده می شود. شیم درمانی یکی از گزینھ ھای درمانی برای مردانی است کھ 

ی برای مردانیکھ بیماری شان با ھورمون سرطانشان در بدن پخش شده است. ھمچنین شیمی درمان

  درمانی درمان نگشتھ است نیز استفاده می گردد.

  پیشگیری از ابتال بھ سرطان پروستات

  شما می توانید خطر ابتال بھ سرطان پروستات را با رعایت موارد زیر کم نمایید:

  یک رژیم غذایی سالم پر از میوه و سبزیجات، غالت کامل و کم چربی انتخاب نمایید. برای آشنایی با

را  رژیم غذایی سالم چیست؟ مفاھیم یک رژیم غذایی سالم و مناسب کدام اندیک رژیم غذایی سالم مقالھ 

  مطالعھ نمایید.

  دقیقھ و افزایش فعالیت بدنیتان سالمتی خود را  ٣٠ورزش و فعالیت بدنی، با ورزش روزانھ حداقل

  افزایش و خطر ابتالی خود بھ سرطان پروستات را کاھش دھید.

  حفظ وزن مناسب، اگر وزن فعلی شما مناسب است، پس آن را حفظ نمایید و اگر زیاد است شروع بھ کم

  کردن وزن کنید.

 


