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 ؟سی پروستاتبیوپچرا 

 

  

 

 

 .باشذ  ومووه برداری می،تشخیص سرطان پروستات بهتریه راه

ر از هثبًِ تؼنل ٍاًذازُ تقریجی گردٍ پبئیي ُ هرداى اظت مِ ة پرٍظتبت غذُ ی مَچنی در دظتگبُ تَلیذ هثل

پرٍظتبت طجیعی در .  را احبطِ مردُ اظتهجرای ادرارٍدر جلَی راظت رٍدُ قرار گرفتِ ٍ قعوت اثتذایی 

 .هعبیٌِ قَام ًرم داؼتِ ٍ فبقذ تَدُ اظت

ینی از مبرّبی پرٍظتبت  مول ثِ .  ایي غذُ  اعوبل هختلفی اًجبم هی دّذ ٍ از دٍ قعوت تؽنیل ؼذُ اظت 

ّوچٌیي پرٍظتبت، هبیعی ترؼح .مٌترل ادرار، ثب ٍارد مردى فؽبر ثِ قعوت اثتذایی پیؽبثراُ یب هجرای ادرار اظت

 .هی مٌذ مِ ظلَلْبی جٌعی هرد یب اظپرهْب  را فعبل ًگِ  هی دارد

 افراد هجتال ّعتٌذ اهب %80 ظبلگی  80در  .پرٍظتبت  ّعتٌذ ظبل دچبر ثسرگی60ازهرداى ثبالی   ثیػ از ًیوی

 .دٌّذ  افراد عالین  ًبؼی از ثسرگی پرٍظتبت را ًؽبى هی% 40 - 50  فقط

 داًؽگبُ علَم پسؼنی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی تْراى

   هذیریت اهَر پرظتبری–هعبًٍت درهبى 

(رُ)ثیوبرظتبى اهبم خویٌی   
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 عالئن بیواریهای پروستات كذاهنذ؟          

 هؽنل در ادرار مردى، احعبض فَریت ٍ یب تنرر ادرار. 

 خَى در ادرار ٍ یب هبیعبت دظتگبُ تٌبظلی.  

 ظَزغ ادرار یب ادرار دردًبك.  

 ظفتی ٍ درد هتٌبٍة در پبییي مور، لگي یب ثبالی راًْب.             

 ثٌذ آهذى ادرار یب قطرُ قطرُ آهذى ادرار.                

  هؽنل در فعبلیت جٌعی طجیعی

     بیواریهای  اصلی غذه پروستات     

  :دى پرٍظتبت را تحت تبثیر قرار هی دُ،ظِ گرٍُ ثیوبری   

ثسره ؼذى خَغ خین پرٍظتبت                                                *

التْبة پرٍظتبت             *

.                             ظرطبى پرٍظتبت، مِ یل ظَم هرداى را تْذیذ هی مٌذ         *

  تشخیصی پروستات  تستهای  

از راُ هقعذ اظت مِ   لوط اًگؽتی پرٍظتبت DRE (Digital Rectal Exam) :هعبیٌِ هقعذی یب (1

 .ؼَد تؽخیؿ دادُ هی  ،تَرم ٍیب ًبراحتی مِ ًؽبًِ ثیوبری ثبؼذُثب ایٌنبر تَد

2) PSAگیرد مِ ثِ تٌْبیی ٍیب ّوراُ ثب قرار هی  ثعٌَاى تعت تنویلی هَرد اظتفبدُ:یب آًتی شى ٍیصُ پرٍظتبت 

 .ؼَد درخَاظت هی هعبیٌِ

 PSA ِایي آًتی شى . ؼَد در ظلَلْبی غذُ پرٍظتبت تَلیذ ٍ ٍارد جریبى خَى هی ًَعی پرٍتئیي اظت م

        ثسرگی خَغ خین پرٍظتبت ، عفًَت پرٍظتبت ٍ حتی فعبلیت جٌعی افسایػ حتی در هَاردی هثل

. هی یبثذ

ًبهؽخؿ ٍدراغلت  علت .  ظبل ؼبیع اظت60 ًبدر ٍثبالی، ظبل40ظرطبى پرٍظتبت در آقبیبى موتر از 

تنرر . در هعرق اثتال ّعتٌذ هرداى آفریقبیی ثیػ از ظفیذ پَظتبى. هَارد پیؽرفت ثیوبری آّعتِ اظت

هٌی،دردّبی هنرر در مورٍ ًؽبًِ ّبی  ادرار یب ر ادرار خفَـبً در ؼت ، ظَزغ ادرار، ٍجَد خَى د
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تؽخیؿ ظرطبى  . ثبؼٌذ از علالئن ظرطبى پرٍظتبت هی اّػ ٍزى، كعوَهی ظرطبى هثل تَْع ٍاظتفراغ ٍ 

       تٌْب ثب ثیَپعی تأئیذ اهب ّوبًطَر مِ گفتِ ؼذظرطبى پرٍظتبت , ثبؼذ  هی PSA ٍDRE پرٍظتبت ثب

 .فراهَغ ًجبیذ مرد مِ ظرطبى پرٍظتبت  ؼؽویي ظرطبى ؼبیع در جْبى اظت. ؼَد  هی

 شذى خوش خین پروستات چیست؟ بزرگ 

ُ ی یل گردٍ اظت ُ ی ایي غذُ ًیس افسایػ هی یبثذ. در هرداى جَاى، پرٍظتبت تقریجب ثِ اًذاز . ثب افسایػ ظي اًذاز

 ظبلگی ؼرٍع 30ایي فرایٌذ از  .گفتِ هی ؼَد (BPH )ثِ ایي افسایػ اًذازُ، ثسره ؼذى خَغ خین پرٍظتبت

   . ظبلگی عالئن پذیذار هی ؼًَذ50 ثعذ از ،هی ؼَد ٍ اغلت هَارد

پرٍظتبت ثسره ؼذُ .  ثسره ؼذى پرٍظتبت مِ ثیؽتر در افراد هعي دیذُ هی ؼَد عالئوی  ایجبد هی مٌذ

ایجبد هؽنالتی در ادرار مردى ،مِ ثبعث هی تَاًذ ثِ قعوت خرٍجی هثبًِ ٍ ثِ اثتذای پیؽبثراُ فؽبر ٍارد مٌذ

ِ ؼذُ ٍ تنرر ادرار ایجبد هی ؼَد مِ خفَؾ. هی ؼَد هوني .  ثیؽتر در ؼجْب رخ هی دّذاًجریبى ادرار آّعت

هؽنالت جذی تری هبًٌذ عفًَت هجبری ادراری ٍ یب اًعذاد مبهل پیؽبثراُ ٍ . اظت احتجبض ادراری رٍی دّذ

ِ ّب ًیس در هَاردی هوني اظت ایجبد ؼَد  50ًیوی از هرداى ثبالی . ایي ثیوبری ثعیبر ؼبیع اظت. آظیت ثِ ملی

. آًبى ثِ هذاخالت دارٍیی ٍ جراحی ًیبز پیذا هی مٌٌذ% 10عالئوی از ثسرگی پرٍظتبت را ًؽبى هی دٌّذ اهب ،ظبل 

ظت  ایي ثیوبری مبهال خَغ خین. ثسرگی پرٍظتبت ثب هعبیٌبتی مِ پسؼل اًجبم هی دّذ تؽخیؿ دادُ هی ؼَد

.  دثب ظرطبى پرٍظتبت ًذار ٍ ارتجبطی

 

 

 

 

 

 

التهاب پروستات چیست؟ 

 هتٌبٍثبً درد ایجبد هی ؼَد ٍ تؽخیؿ آى ثِ دلیل ایٌنِ .  ایي ثیوبری ثیؽتر در هرداى جَاى تب هیبًعبل رخ هی دّذ
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هوني اظت در ٌّگبم ادرار مردى ظَزغ یب درد ایجبد . عالئن، در افراد هختلف هتفبٍت اظت، هؽنل اظت

 درـذ از هرداى ایي 12تب 10. ؼَد ٍ هثبًِ مبهالً خبلی ًؽَد مِ ایي عالئن در ثیوبریْبی دیگر ًیس دیذُ هی ؼَد

 .عالئن را تجرثِ هی مٌٌذ

سرطاى پروستات چیست؟   

در درٍى پرٍظتبت در طی ظبلْب  ظرطبى پرٍظتبت، رؼذ ثذخین ظلَلْبی پرٍظتبت اظت مِ هعوَالً آّعتِ ٍ

. اهب ثِ هرٍر زهبى ثِ ثیرٍى از پرٍظتبت گعترغ هی یبثذ. رؼذ هی مٌذ ٍ در ایي هذت عالئن موی  ایجبد هی مٌذ

ِ ّب ٍ مجذ ًیس دظت اًذازی مٌذ ِ ّب ثِ هیساى . هوني اظت ثِ ثبفتْبی دٍرتر هبًٌذ اظتخَاًْب، ری عالئن ٍ ًؽبً

 .پیؽرفت ثیوبری ثعتگی دارد

       چگونه بیوپسی پروستات انجام هی شود؟

           ظًََگرافی اًذٍرمتبل اًجبم  مِ تحت دظتگبُ   TRUS BIOPSY ثرداری ثِ رٍغ در ٌّگبم ًوًَِ

ًوًَِ . ًوًَِ ّبی ثبفتی تْیِ هی مٌذ ًقبط هختلف پرٍظتبت ٍد، اٍرٍلَشیعت ثب ظَزى ًوًَِ ثرداری از غهی

 ثیوبر تسریق ؼذُ ٍ  ظرم جْت ,اًجبم ًوًَِ ثرداری قعذ اًجبم هی ؼَد الزم اظت قجل از مثرداری از راُ 

 .دظتَرات دارٍیی الزم ؼرٍع گردد 

 

 

 

 

 

 

رٍزّبی قجل  در  ثب هراجعِ ثیوبر مِ  اًجبم ایٌنبر تَـیِ ّبی دارٍیی  ٍ پیؽگیری ثرای ثیوبراى الزم اظت  ثرای

 .ؼَد ایي تَضیحبت دادُ هی
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دارٍّبی  اعوبل جراحی قلت،ثیوبری قلجی،هفرف) دارٍ دارًذ ثرای افرادی مِ ظبثقِ ثیوبری خبؾ ٍیبهفرف

ثٌبثر ایي الزم اظت  .ثبؼذ زم هی الثب پسؼنبى هعبلج هؽبٍرُ (...رقیق مٌٌذُ خَى هثل آظپریي یب پالٍینط ٍ 

  .ظبثقِ ثیوبریْبی قجلی یبدآٍری ؼَد

 .  ثبیعتی اطالع دادُ ؼَد حعبظیتْبی دارٍیی ًیس ظبثقِ

  . ؼَد ثیَپعی تحت ثیحعی هَضعی اًجبم هی

. هی گردد  ثِ پبتَلَشی ارظبلمبرثبؼذ مِ پط از اتوبم   ًوًَِ هی12 ًوًَِ ّبی ثیَپعی هعوَالً

                                                                                                                                        


